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MOTTO 

Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  
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ABSTRAK 

Nur Hidayah, NIM 20200011160, Implementasi Pembelajaran Fiqih Berbasis 

Pola Asuh di Era Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan ibadah siswa 

pada MTs Negeri Rembang, Semarang : Program Megister Pendidikan 

Agama Islam UNWAHAS tahun 2022 

Kata Kunci : Pembelajaran Fiqih, Pola Asuh, Covid-19, ibadah  

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya  wabah covid-19 yang 

menjadikan salah satu penyebab perubahan proses pembelajaran fiqih seperti pada 

umumnya. Sejak adanya pandemi covid-19 proses pembelajaran fiqih di 

laksanakan secara daring. Hal ini menjadikan guru dan  orang harus besinergi 

dalam kegiatan proses pembelajaran, karena pembelajaran dilaksanakan secara 

jarak jauh. Orang tua memegang peran penting  mendampingi dan memantau anak 

dalam kegaiatan pembelajaran. Guru harus menyiapkan metode pembelajaran 

yang efektif dan efesien untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Orang tua 

didorong untuk memotivasi serta memfasilitasi peserta didik agar tetap bisa 

mengikuti pembelajaran jarak jauh.  

Studi ini berusaha untuk menjawab persoalan sebagai berikut : (1) 

Bagaiamana Strategi Pembalajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pndemi 

Covid-19? (2) Bagaimana Pembalajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pndemi 

Covid-19 terhadap Peningkatan ibadah Siswa pada MTs Negeri Rembang? (3)  

Bagaimana Implikasi Pembalajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pndemi 

Covid-19? 

Penelitaian meruapakan penelitian kualitatif-deskriptif , sumber data dalam 

penelitaian ini anatara lain Kepala Madrasah, Guru Mata Pelajaran Fiqih, Siswa 

dan Wali murid MTs Negeri 1 Rembang. Pengumpulan data dilakukan dengan 

melaksanakan kegiatan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sementara 

analisis yang dilakukan menggunakan empat tahapan yakni pengumpulan data, 

reduksi, pendisplayan dan penyimpulan data. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) strategi pembelajaran fiqih bebasis 

pola asuh di era pandemi covid-19 guru dituntut untuk membuat model 

pembelajaran yang efektif dan efesien dengan menyesuaikan keadaan siswa. Ada 

beberapa hal dalam melakukan strategi pembelajaran antara lain: (a) guru 

melaksanakan kegiatan awal proses pembelajaran daring dengan mengabsensi 

siswa (b) mengawasi interkasi siswa disaat pembelajaran di mulai dengan cara 

melihat keaktifan siswa dalam chat grup atau video saat proses pembelajaran 

daring (c) mngevaluasi strategi pelaksanaan proses pembelajaran daring untuk 
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meningkatkan prestasi siswa. (2) Pembelajaran fiqih bebasis pola asuh di era 

pandemi covid-19 terhadap peningkatan ibadah siswa pada MTs Negeri Rembang 

meliputi (a) pelaksanaan proses pembelajaran di MTs Negeri Rembang sesuai 

dengan surat edaran Kemendikbud nomor 2 tahun 2020 dan surat edaran 

kementrian agama nomor B-1673.1DJ.1.08/2020 maka sistem pembelajaran 

menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. (b) dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring guru menyiapkan langkah-langkah 

pembelajaran fiqih baik dalam segi perencanaan ,pelaksanaan dan evaluasi dengan 

menyesuaikan keadaan pandemi covid-19 (c) peran kepala sekolah, guru dan 

orang tua dalam proses pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di MTs Negeri 1 

Rembang sangat penting terhadap peningkatan ibadah siswa di era pandemi 

covid-19. l  (3) Implikasi pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi 

covid-19  meliputi Hambatan (a) jaringan internet, kuota serta handhpone yang 

masih menjadi kendala untuk mengakses pembelajaran daring bagi siswa (b) 

kendala dengan banyaknya siswa yang harus di layani, maka pekerjaan guru lebih 

banyak membutuhkan penyelesaian (c) pemahaman siswa yang tidak bias di 

prediksi guru (d) peserta didik yang tidak memiliki alat pembelajaran (e) 

pendampingan orang tua terhadap siswa pada saat proses pembelajaran yang 

kurang maksimal Solusi (a) Pendidik ditekankan untuk mempersiapkan bahan ajar 

yang menarik dengan metode yang menyenangkan. Misal dengan menyajikan 

bahan ajar dengan memakai slide power point yang di dalamnya terdapat video 

belajar supaya bahan ajar lebih hidup di rasakan oleh peserta didik. (b) Jika tidak 

memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi, pendidik bisa memakai 

media yang mudah dan simpel dalam pengoprasiannya, misal memakai media 

sosial whatsapp dan line. Tapi pendidik tetap ditekankan untuk mengembankan 

keterampilan pemanfaatan teknologinya dengan ikut serta dalam seminar 

pelatihan IT, meminta diajarkan atau bertanya kepada pendidik lain yang 

memiliki keahlian dalam memanfaatkan teknologi. (c) Mengatasi murid yang 

pasif atau tidak pro aktif dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang 

berlangsung dengan cara menjalin komunikasi secara pribadi dengan murid dan 

wali muridnya. Jika cara ini tidak bekerja, maka bisa menggunakan cara dengan 

melakukan kunjungan ke rumahnya. (d) Pendidik mapel beserta pendidik 

Bimbingan Konseling berupaya untuk mengamati dan mecari informasi tekait 

hambatan yang dialami oleh murid dengan menjalin komunikasi dengan wali 

murid dari murid tersebut. Jika hambatan tersebut dikarenakan murid bersifat 

pemalas, maka pendidik BK hendaknya memohon pada wali murid dari murid 

tersebut agar dapat mendampingi pelaksanaan pembelajaran secara daring. (e) 

Untuk murid yang mempunyai keterbatasan fasilitias seperti smartphone atau 

laptop, bergantian dengan menggunakan fasilitas walinya atau lemahnya sinyal 

internet, maka murid bisa menyelesaikan tugasnya dengan cara manual. (f) 
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Memberikan keluasan waktu pengerjaan tugas supaya murid yang meminjam 

smartphone miliki walinya bisa dilayani dan bisa mengumpulkan tugasnya. (g) 

Memohon pertolongan wali kelas dalam hal memberikan informasi mengenai 

perkembangan belajar murid kepada walinya via grup whatsapps wali murid yang 

sudah dibentuk sebelumnya. Demikian dengan melakuan cara tesebut diharapkan 

para wali murid bisa memberikan semangat dan membimbing anaknya yang 

cenderung mengabaikan tugas yang dibagikan oleh pendidik. (h) Guru mapel bisa 

memohon kepada murid yang proaktif untuk menyampaikan informasi mengenai 

tugas yang diberikan oleh pendidik sebelumnya kepada murid yang lupa atau 

cendering mengabaikan tugas yang diberikan tersebut. (h) Guru mata pelajaran 

menghubungi langsung nomor handphone peserta didik untuk menanyakan sebab-

sebab tidak mengerjakan tugas yang di berikan. 
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ABTRACT 

Nur Hidayah, NIM 20200011160, Implementation of Parenting-Based Fiqh 

Learning in the Covid-19 Pandemic Era to Improve Student Achievement at 

MTs Negeri Rembang, Semarang: UNWAHAS Islamic Education Master 

Program in 2022 

Keywords: Fiqh Learning, Parenting, Covid-19, Achievement 

This research was motivated by the Covid-19 outbreak which was one of the 

causes of changes in the fiqh learning process in general. Since the Covid-19 

pandemic, the process of learning fiqh has been carried out online. This makes 

teachers and people have to work together in the learning process activities 

because learning is carried out remotely. Parents play an important role in 

assisting and monitoring children in learning activities. Teachers must prepare 

effective and efficient learning methods to achieve optimal learning. Parents are 

encouraged to motivate and facilitate students to continue to participate in 

distance learning. 

This study seeks to answer the following questions: (1) How is the 

Implementation of Parenting-Based Fiqh Learning in the Covid-19? (2) What is 

the Parenting-Based Fiqh Learning Strategy in the Covid-19 Pandemic Era to 

Improve Student Achievement at MTs Negeri Rembang? (3) What are the 

Obstacles and Solutions to Parenting-Based Fiqh Learning in the Covid-19 

Pandemic Era to Improve? 

This research is qualitative-descriptive research, the data sources in this research 

include the Head of Madrasah, Fiqh Subject Teachers, Students, and Guardians of 

MTs Negeri Rembang. Data collection techniques used are interviews, 

documentation, and observation. The data that has been obtained is then analyzed 

through data analysis by going through four stages, namely data collection, data 

reduction, data presentation, and data inference. 

The conclusions of this study are (1) The implementation of parenting-based 

fiqh learning in the era of the covid-19 pandemic to improve student achievement 

at MTs Negeri Rembang includes (a) implementing the learning process at MTs 

Negeri Rembang by the circular letter of the Ministry of Education and Culture 

number 2 of 2020 and the circular letter of the ministry of religion number B-

1673.1DJ.1.08/2020, the learning system uses distance learning or online learning. 

(b) in the implementation of online learning the teacher prepares fiqh learning 

steps both in terms of planning, implementation and evaluation by adjusting to the 

covid-19 pandemic situation (c) the role of school principals, teachers, and parents 

in the process of learning fiqh based on parenting in State MTs Rembang is very 

important to improve student achievement in the era of the covid-19 pandemic. l 

(2) learning strategies for fiqh based on parenting in the era of the covid-19 
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pandemic to improve student achievement at MTs Negeri Rembang, teachers 

must create an effective and efficient learning model by adjusting the student's 

circumstances. There are several things in carrying out learning strategies, 

including (a) the teacher carries out the initial activities of the online learning 

process by attending to students (b) supervising student interaction when learning 

begins by observing student activity in group chats or videos during the online 

learning process (c) evaluate the strategy of implementing the online learning 

process to improve student achievement. (3) barriers and solutions for learning 

fiqh based on parenting in the era of the covid-19 pandemic to improve student 

achievement at MTs Negeri Rembang include obstacles (a) internet network, 

quotas and cellphones which are still obstacles to accessing online learning for 

students (b) the problem with the number of students that must be served, the 

teacher's work requires more completion (c) student understanding that cannot be 

predicted by the teacher (d) students who do not have learning tools (e) parental 

assistance to students during the learning process less than optimal Solution (a) 

Teachers should prepare learning materials as attractive as possible, such as 

presenting material in power point slides accompanied by learning videos so that 

students feel the material more alive (b) In terms of limited IT mastery, teachers 

can use technology that is more operational simple, like the whatsapp application 

but the teacher must improve his IT competence by attend related workshops, ask 

other teachers who have more skills in their IT field (c) students who are less pro-

active in participating in online learning can be overcome by being proactive by 

contacting via telephone, students and their parents personally, if this is not 

possible for home visits (d) subject teachers and BK teachers try to find out what 

the problem is by contacting their parents, if the problem is that their child is lazy, 

the BK teacher will ask their parents to assist in the implementation of online 

learning (e) for students who do not have device or take turns using it with their 

parents or do not have internet network access, students can do assignments 

manually (f) give free time to do assignments so that students who take turns cell 

phones/gadgets with their parents can be served (g) subject teachers can ask for 

help active learners to inform ta Gihan that has not been done by students who are 

less concerned about (h) the subject teacher contacts the student's cellphone 

number directly to ask the reasons for not doing the assigned task. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158/1987, dan No. 0543b/U/1987tanggal 22 Januari 

1988  

A. Konsonan Tunggal 

Arab Latin  Arab Latin 

 ا
- 

 

 Dh ض

 B ب

 

 Th ط

 T ت

 

 Zh ظ

 Ś ث

 

 ع
، 

 J ج

 

 G غ

 H ح

 

 F ف

 Kh خ

 

 Q ق

 D د

 

 K ك
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 Ź ذ

 

 L ل

 R ر

 

 M م

 Z ز

 

 N ن

 S س

 

 W و

 Sy ش

 

 (apostrof) ‘ ء

 Sh ص

 

 Y ي

 

B. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh tasydid ditulis rangkap, seperti lafadz  

 ditulis mushalla مّصلى

C. Vokal Pendek 

Fathah (  َ ) dilambangkan dengan huruf a, kasrah (  َ ) dilambangkan dengan huruf i, 

dan dhammah (_  َ __) dilambangkan dengan huruf u. 
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D. Vokal Panjang 

Bunyi panjang a dilambangkan dengan ā, seperti kata قال (qā la), bunyi panjang i 

dilambangkan dengan ī seperti  kata يلق  (qīla), dan bunyi panjang u dilambangkan 

dengan ū seperti kataيقول (yaqūlu). 

E. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai الز هيلى ditulis az-Zuhailī 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولةditulis ad-Daulah 

F. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya 

kecuali dikehendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh: يه المجتهد بدا

Bidāyah al-Mujtahid. 

G. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. Seperti ditulis   ا نinna. 

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (’), 

sepertiشيىءditulis syaiun.  

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi 

vokalnya. seperti ربائب  ditulis rabā’ib. 
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4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof 

(’), seperti تأخذ ون ditulis ta’khuźūna. 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al. Seperti الجالل ditulis al-jalāl 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf “i" diganti dengan huruf syamsiyyah yang 

bersangkutan. Seperti الرحمن ditulis ar-rahman. 

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Dapatditulismenurutbunyiataupengucapannyadanmenurutpenulisannya.Seperti : 

 ditulis żawi al-furūdh ذوى الفروض

 ditulis ahlu as-sunnah اهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Konsep pembelajaran memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep 

belajar . Bahkan keterkaitanya bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Hal 

ini karena istilah pembelajaran tidak lain berasal dari kata “belajar” yang 

kemudian mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Belajar sendiri 

merupakan fenomena yang bersifat individual yaitu proses perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkunganya (Rohman, 

2019). Ada dua istilah yang sering digunakan dalam aktivitas belajar 

mengajar, yaitu pengajaran dan pembelajaran . Namun kebanyakan orang 

mengartikan dua istilah tersebut dengan makna yang sama. Ada perbedaan 

antara pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran merupakan penyampaian 

materi pelajaran di kelas yang di dominasi oleh guru, tanpa adanya interaksi 

dua arah antara guru dan peserta didik , peserta didik hanya menjadi objek , 

bukan subjek.  

Keberhasilan sebuah proses pembelajaran akan sangat di pengaruhi oleh 

keterampilan guru dalam mengajar. Oleh karena itu keterampilan mengajar 

merupakan bagian dari kompetensi pedagogic yang harus dimiliki oleh guru. 

Sementara itu undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan pembelajaran 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar
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pada suatu lingkungan belajar. inilah yang membedakan pembelajaran dengan 

pengajaran. Selain itu salah satu ciri pembelajaran adalah adanya interaksi, 

baik antara peserta didik dengan guru (student-teacher), peserta didik dengan 

peserta didik (student-studet), ataupun peserta didik dengan materi 

pembelajaran (studet-content). Ketiga jenis interaksi inilah yang nantinya 

akan memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik (Moore,1989). 

Dalam meningkatkan kualitas diri peserta didik harus memiliki kehendak 

sendiri secara sadar dalam menuntut ilmu, berusaha menginternalisasikan 

ilmu bagi dirinya dan harus aktif menjadi subjek dalam usaha mencari ilmu 

sekalipun sulit atau berat (Mudzakir, 2012) 

ِرْيِف َشْرفًا ِوتًْرفًِع اْلِمْملًوِك ِحتِّى يًْدِرُك ُمَداِرَك اْلَمْملُْوك "                  " اِنَّ اْلِحْكَمةَ تُِرْيُد الشِّ

Artinya : sesungguhnya ilmu itu akan menjadikan orang yang mulia itu 

lebih mulia dan akan meningkatkan derajat apa yang di miliki sehingga ia 

mengetahui tempat di dapatkanya apa yang ia miliki. (HR. Abu Na’im dan 

Ibn. Abd Al-bar dari Anas).  

 

Pendidik ialah manusia yang memiliki jiwa yang lapang. Dia berupaya 

mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki kualitas yang lebih baik 

dari generasi sebelumnya dan mempunyai derajat yang tinggi sebagai 

manusia yang agamis mewarisi ajaran para nabi dan rasul. Maka tak heran 

jika agama islam menempatkan posisi pendidik berada di derajat yang paling 

tinggi berdasarkan proses pekerjaannya. Pendidik menjadi sosok yang 

memiliki dan menyampaikan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi 

hal yang utama dan terpenting dalam kehidupan. Manusia dengan 

pengetahuan yang dimilikinya mampu mengatur kehidupannya dan 
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mengelola lingkungan serta alam sekitarnya. Maka tak heran jika Tuhan 

menjadikan manusia beserta akal dan pengetahunnya dijadikan khalifah atau 

pemimpin di kehidupan dunia. Pengetahuan yang dimiliki dapat membawa 

mereka mencapai tujuan dan kebahagaian hodupnya baik hidup dunia 

maupun di kahirat. Agama islam yang memiliki ajaran yang sempuna 

menekankan manusia untuk hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. 

(Cholid, 2015). 

Tugas pendidik dalam kegiatan belajar mengajar mapel fiqih tidaklah 

mudah. Kompetensi murid dalam ilmu kegamaan tifak hanya dinilai dari 

kemampuannya dalam memahami dan mengetahui ajaran agama, melai 

harapannya melebih hal tesebut. Harapannya murid bisa memahami dan 

menerapkan nilai ajararan agama yang telah di ajarkan dalam hidup 

kesehariannya. Oleh karena itu pendidik mapel fiqih diharuskan mempunyai 

kemampuan yang memumpuni. Kemampuan yang maksud ialah kompetensi 

dasar yang wajib dipunyai oleh soerang pendidik dalam melakukan 

peningkatan pengalaman ibadah.  

Proses belajar mengajar mapel fiqih ialah kegiatan yang dilaksanakan 

dengan penuh kesadaran, dan memiliki tujuan, dan sudah dirancang dengan 

memuat pembahasan tentang syariah sialm yang berkaitan dengan ibadah dan 

muamalah. Tujuan dari proses belajar mengajar ini ialah supaya murid bisa 

tahu dan paham serta dapat mengamalkan ajaran islam dalam hidup 

kesehariannya. Pelaksaaan kegiatan belajar mengajar mapel Fiqih dalam 

prosesnya tidak sekedar bentuk kegiatan komunikasi dan interasi antara 
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pendidik dan murid di dalam ruangan di sekolah. Melainkan bermacam 

kegiatan interkasi yang dilakukan di tempat lainnya seperti masjid, tempat 

wudhu, dan tempat lain yang disertai dengan kegiatan prakterk seperti sholat, 

wudhu, ber’doa dan lain-lain. 

Supaya pendidik membuahkan hasil dalam melaksanakan kewajibannya 

sebagai pihak yang memberikan didikan dan bimbingan maka pendidik 

diharapkan untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar seperti menyusun startegi, memilih metode dan lainnya. Namun 

yang paling penting ialah pendidik bisa melaskasanakan kegiatan proses 

belajar mengajar yang menarik, nyaman menarik minat murid yang dapat 

mendorong murid proaktif dalam mengikuti kegiatan tersebutdalam kata lain, 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Permasalahn mengenai pendidikan dan pemuda ialah sebuah 

permasalahan yang cukup hangat dan penting untuk dibahas dan diatasi oleh 

orang tua dan guru. Tugas sebagai orang tua adalah membimbing dan 

mendidik anaknya mengarah kepada hal yang positif dengan kasih sayang 

baik secara jasmani maupun rohani. Tugas tersebut menjadi kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh setiap orang tua sebagaimana perintah Allah yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya sebagai 

berikut : 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka” (Q.S At-Tahrim: 6).
 

 

Demikian dari penjelasan diatas sangat jelas untuk dipahami bahwa 

memberikan atau melaksanakan pendidikan dan pembimbingan adalah salah 

satu tugas yang wajib dilakukan oleh orang tua. Peran dan tugas tersebut 

sangat bermanfaat untuk perkembangan anak dan menjadi bagian yang 

dibutuhkan dalam proses pendewasaannya. 

Dalam hal ini keterlibatan orang tua juga memberikan pengaruh pada 

proses belajar mengejar dan pengamalan ibadah murid dalam mapel Fiqih. 

Pengaruh yang dimiliki orang tua dalam pengamalan ibadah bagi murid 

didapatkan dari perannya yang memberikan asuhan, bimbingan, didikan, 

perlindungan dan bekal menjalani kehidupan sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.  (Lestari, 

2012). Oleh karena itu orang tua menjadi sosok yang memiliki peranan 

penting dalam mempengaruhi perkembangan anak termasuk paendidikannya. 

Dalam pelakasanaan pendidikan, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk 

memberikan dorongan, motivasi, bimbingan dan fasilitas yang dapat 

menunjang proses belajarnya serta dapat mencapai tujuannya. 

Namuna pada akhir tahun 2019, dunia telah dihebohkan dengan 

kemunculan Corona Virus Disease 19 atau sering dikenal dengan COVID-

19, di Kota Wuhan, China. Covid-19 membuat kehidupan manusia lumpuh 

di berbagai sektor, mulai dari sektor perekonomian sampai dengan sektor 

pendidikan. Virus ini mulai masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 dan 
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menyebar secara massif  pada Maret 2020. Dari kasus-kasus yang muncul 

pemerintah Indonesia banyak mengambil kebijakan-kebijakan sebagai upaya 

memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah memutuskan untuk 

melakukan lockdown wilayah, penghentian segala aktivitas di luar rumah 

termasuk proses belajar di sekolah. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Surat 

Edaran nomor 4 tahun 2020, memerintahkan pelaksanaan pembelajaran di 

masa darurat Covid-19 dilakukan secara jarak jauh atau pembelajaran secara 

daring (Kemendikbud. go.id, 2020). Kebijakan tersebut membuat guru dan 

murid terpaksa bekerja dan belajar dari rumah baik jenjang PAUD hingga 

Perguruan Tinggi. Tentunya, perubahan pembelajaran ini mempengaruhi 

pola interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan anak dengan 

orang tua. Sejak kebijakan belajar dari rumah diberlakukan, peran orang tua 

semakin bertambah. Orang tua dituntut untuk menerapkan pola asuh yang 

baik dalam mendampingi anak selama waktu nyaris 24 jam. Disadari maupun 

tidak disadari, pengasuhan orang tua selama ini cenderung terfokus pada 

perawatan, pembimbingan dan keterampilan yang mendasar, seperti sikap 

mematuhi perintah agama dan tuntutan berperilaku baik sesuai norma 

kebiasaan. Sedangkan tanggung jawab pendidikan secara akademik dialihkan 

kepada lembaga pendidikan (Rosdiana, 2006). Kebanyakan orang tua 

cenderung hanya berfokus pada kelengkapan fasilitas dan merasa saat anak 

masuk ke lembaga pendidikan, maka orang tua sudah tidak memiliki 

tanggungjawab dalam mendidik anak. Padahal, sejatinya pelaksanaan 
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pendidikan bukan hanya tanggung jawab lembaga saja. Namun, tanggung 

jawab orang tua dan masyarakat sekitar juga. 

Situasi pandemic Covid-19, telah mengubah segalanya. Saat ini, peran 

orang tua benar-benar menjadi hal utama dalam menciptakan kebahagiaan 

dan kesuksesan seorang anak. Beragam bentuk pola asuh tentu akan 

berimplikasi terhadap pembentukan karakter anak. Orang tua yang 

notabennya sebagai lingkungan terdekat anak, segala perilakunya akan 

diamati bahkan diimitasi oleh anak itu sendiri.  

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh (Hurlock, 2000), 

perlakuan orang tua ke anak akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak. 

Kondisi pengasuhan dan komunikasi dalam keluarga memiliki dampak 

negatif maupun positif terhadap perkembangan anak. Jika anak sering 

mendapatkan kritikan, anak akan belajar mudahnya menyalahkan orang lain; 

jika anak sering mendapat penghinaan, anak akan tumbuh menjadi pribadi 

pemalu; jika anak mendapatkan toleransi, anak belajar menjadi pribadi 

sabar, begitu juga jika anak hidup dengan pujian, anak akan 

mengembangkan penghargaan pada diri sendiri maupun orang lain 

(Kuswanti, 2020). 

Kebijakan belajar dari rumah, secara positif memberikan banyak waktu 

antara anak dan orang tua untuk saling interaksi dan lebih mengenal anggota 

keluarga. Dimana secara tidak langsung, kebijakan belajar dan bekerja dari 

rumah telah mengembalikan fungsi keluarga sebagai pusat segala kegiatan 

dan tempat utama terjadinya pendidikan bagi anak. Namun, di sisi lain, 
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dalam mendampingi anak belajar secara daring, sebagian orang tua 

mengalami kesulitan dalam mengarahkan anak untuk belajar (Sabiq, 2020), 

sehingga orang tua cenderung mengalami stress, khususnya seorang Ibu 

rumah tangga yang mendadak harus mendampingi anak-anaknya belajar 

dengan segala kesulitannya. Selain itu, seorang anak juga dapat mengalami 

stress akademik, akibat banyaknya tekanan terkait berbagai tuntutan tugas 

sekolah (Muslim, 2020). Jika situasi penuh tekanan baik dari orang tua 

maupun dari anak terus terjadi, maka rentan sekali terjadinya stress 

pengasuhan, yang akhirnya menyebabkan kemerosotan kualitas dan 

efektivitas perilaku pengasuhan sehingga berpengaruh terhadap pengamalan 

ibadah siswa. (Lestari, 2013).  

Pada penelitian ini mengapa mengambil di MTs Negeri Rembang karena 

di MTs yang menjadi program unggulannya adalah pendidikan agamanya da 

nada maple khusus yakni mapel fiqih yang di dalamnya membahas masalah 

ibadah sehingga di harapakn siswa yang bersekolah di MTs mempunyai bekal 

ilmu yang lebih banyak di banding dengan siswa yang bersekolah di 

sekolahan umum. Adanya wabah pembelajaran jarak jauh (online) menuntut 

siswa untuk belajar mandiri di rumah, sehingga siswa tidak dapat menguasai 

dan memahami materi pembelajaran fiqih dengan baik. Guru perlu 

menjelaskan materi lebih detail agar siswa dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana 

implementasi pembelajaran fiqih, sehingga berdampak pada peningkatan 

ibadah siswa.  
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Dengan adanya permasalahn tersebut maka penulis berinisiatif untuk 

membuat penelitian yang berjudul  tentang  Implementasi  Pembelajaran 

Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pademi Covid-19 terhadap Peningkatan 

Ibadah  Siswa pada MTs Negeri Rembang. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Strategi Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era 

Pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi Covid-

19 untuk Peningkatan Ibadah  Siswa pada MTs Negeri Rembang? 

3. Bagaimana Implikasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era 

Pndemi Covid-19?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Strategi Pembelajaran Fiqih Berbasis 

Pola Asuh di Era Pandemi Covid-19. 

2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pembelajaran Fiqih  Berbasis Pola 

Asuh di Era Pandemi Covid-19 untuk Peningkatan Ibadah Siswa pada 

MTs Negeri Rembang. 

3. Mendeskripsikan dan Menganalisis Implikasi Pembelajaran Fiqih Berbasis 

Pola Asuh di Era Pndemi Covid-19. 
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D. Manfaat Peneltian  

Adapun manfaat penelitian di rumuskan sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran mengenai Implementasi Pembelajaran Fiqih 

Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi Covid-19 terhadap meningkatakan 

ibadah siswa di MTs Negeri  Rembang.  

b. Menambah khasanah ilmu dan wawasan yang lebih mendalam bagi 

peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, tentang peningkatan 

ibadah siswa berbasis pola asuh di era pandemi covid-19.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini secara praktis di harapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, wawasan, pengetahuan dan pengalaman 

mengenai Implikasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era 

Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Ibadah Siswa di MTs Negeri 

Rembang yang menitik beratkan pada peningkatan ibadah di tengah 

Era pandemi Covid-19. 

b. Bagi Lembaga yang di Teliti  

Penelitian dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi untuk 

mendapatkan perubahan yang lebih baik ke depannya. 

c. Bagi Siswa  
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Memberi perhatian tinggi terhadap mata pelajaran fiqih untuk 

pengajaran dan pendidikan para siswa karena mereka di dorong oleh 

sebuah nilai yang ada di sekolahan tersebut. 

d. Bagi UNWAHAS Semarang 

Penelitian ini sebagi referensi bagi pihak UNWAHAS atau 

mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang peningkatan 

prestasi siswa di era pandemi.  

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan jenis kualitatif. 

Data yang terdapat di penelitian ini didapatkan dari bermcacam sumber 

dengan memakai metode pengumpulan data yang banyak macamnya dan 

dilaksankan secara berkelanjutan hingg data yang didapatkan telah benar-

benar lengkap. Sementara (Bodgan, 1975) mengemukakan penjelasannya 

bahwa metode kualitatif ialah aturan penelitian yang membuahkan hasill 

data penejelasan dalam bentuk naritif bak lisan maupun tulisan dari hasil 

pengamatan dan wawancara kepada subjek penelitian. (Moleong & Edisi, 

2004) 

Rancangan penelitian kualitatif oleh Bodgan diuraikan sebagai 

berikut yakni tahap deskripsi: menmberikan penjelasan mengenai 

sesuatu yang didengarkan, dilihat, dirasahakan, dan dipertanyakan. tahap 

reduksi yakni melakukan reduksi pada data yang sudah didapatkan di 

tahapan pertama agar fokus pada permasalahan yang telah ditentukan. 
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tahap selection yakni melakukan penguraian kajian yang sudah 

dtentukan menjadi lebih detail dan spesifik (Sugiyono, 2013) 

2. Desain Penelitian 

Penelitian kualitatif yang dilaksanakan oleh peneliti berjenis 

penelitian lapangan yang dimana kegiatan penelitian dilakukan di 

lapangan atau lokasi subjek atau fenomena yang terjadi (field research), 

(Hadi, 2004). Sementara dalam metodenya ppenelitian yang dilakukan 

beriupa deskriptif kualitatif yang dimana data yang dihasilkan dalam 

bentuk penjelasan naratif.  Adapun dalam penelitian ini, data yang 

dihasilkan berupa penjelasan naratif mengenai pelaksanaan 

Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi Covid-19 

terhadap Peningkatan Ibadah Siswa pada MTs Negeri Rembang. 

3. Fokus Penelitian 

a. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang 

relevan dan data mana yang tidak relevan (Moleong & Edisi, 2004) . 

Pembatasan pada penelitian ini adalah pada pelaksanaan 

pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19  

kemudian dalam pelaksanaan tersebut akan dicari faktor pendukung 

dan penghambatnya serta dampaknya dalam perwujudan 

peningkatan ibadah siswa. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya 

adalah kepala madrasah, guru mata pelajaran fiqih dan objek 

penelitiannya adalah siswa MTs Negeri Rembang. Lokasi madrasah 
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yang akan dijadikan penulis penelitian adalah di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Negeri Rembang. Dalam penelitian ini, penulis 

memerlukan waktu satu sampai dua bulan yaitu bulan Januari sampai 

Februari 2022 untuk dapat menyelesaikan penelitian dan 

penulisannya. 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data menjadi bagian penting dalam melaksanakan sebuah 

penelitian. Hal ini dikarenakan sumber data menjadi subjek yang dapat 

memberikan atau menyedikan informasi yang dibutuhkan. Sementara 

sumber data  yang ditentukan dalam penelitian ini ialah data primer yang 

didapatkan dalam bentuk tindakan dan narasi baik lisan maupin tulis 

yang berasal dari subjek sedangkan sumber data penunjang dalam 

bentuk dokumen. dalam penelitian adalah subyek  dari mana data itu 

dapat diperoleh. (Arikunto, 2020). 

Adapun bermacam sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni diantaranya: 

a. Sumber data primer yakni sumber yang ditentukan menggunakan 

kegiatan observasi dan wawancara. Sementara penjelasan 

rinciannya adalah sebagai berikut: 

1) Kepala sekolah MTs Negeri Rembang (melalui wawancara) 

2) Guru Mata pelajaran Fiqih MTs Negeri Rembang (melalui 

wawancara) 

3) Siswa MTs Negeri Rembang (melalui wawancara) 
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4) Wali murid MTs Negeri Rembang (melalui wawancara). 

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder dikenal juga dengan sebutan sumber 

penunjang. Sumber data sekunder ialah sumber selain ucapan dan 

tindakan dari subjek penelitian. Sumber ini berupa dokumen 

tertulis yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian. 

Sementara sumber data sekunder yang dipakai oleh penelitin 

berupa dokumen salah satunya dalam bentuk arsip yakni 

diantaranya: 

1) Latarbelakang sejarah lahirnya MTs Negeri Rembang. 

2) Visi, misi, dan tujuan Sejarah berdirinya MTs Negeri 

Rembang. 

3) Kondisi obyektif Sejarah berdirinya MTs Negeri Rembang. 

4) Struktural kepengurusan MTs Negeri Rembang. 

5) Kondisi pendidik MTs Negeri Rembang. 

6) Kondisi murid MTs Negeri Rembang. 

7) Keaadaan sarana dan prasarana MTs Negeri Rembang. 

Demikian dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa sumber 

primer yang sangat dominan dijadikan informan utama atau key 

informan dalam penelitian ini ialah kepala MTs Negeri Rembang , 

beliulah yang memberikan arahan kepada peneliti dalam menentukan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sekaligus memberikan 

rekomendasi kepada pendidik dan tenaga didik untuk juga bersedia 
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dijadikan informan MTs Negeri Rembang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Demi kesukesan pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti 

memakai bermacam-macam teknik pengumpulan data yakni diantaranya: 

a. Metode  interview 

Metode wawancara atau interview adalah sebuah dialog  

yang  dilaksanakan oleh dua atau orang lebih dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan dari pihaknya dan dijawab oleh pihak lain 

dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dan berkaitan dengan pembahasan penelitian.  (Sugiyono, 2013). 

 Metode ini digunakan peneliti untuk mengadakan 

wawancara tentang: 

1) Strategi pembelajaran Fiqih berbasis pola asuh di era pandemi 

covid-19.  

2) Pembelajaran Fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19 

untuk penigkatan ibadah siswa pada MTs Negeri  Rembang. 

3) Implikasi pembelajaran Fiqih berbasis pola asuh di era 

pandemi covid-19. 

Adapun informan yang ditentukan dalam kegiatan wawancara 

pada penelitian ini ialah pendidik pengampu mapel Fiqih, murid, 

kepala sekolah, dan wali murid. Sementara jenis wawancara yang 

dipakai ualah wawancara semi terstruktur. Maka ini berarti 

pelaksanaan wawancara memakai pedoman. Namun pedoman 
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tersebut fungsinya hanya pengatur arah berjalannya wawancara 

dan kajian permasalahan bisa berkembang sebagaimana 

situasinya. 

b. Metode observasi 

Observasi ialah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk 

mengamati sekaligus mencatat gejala dan segala sesuatu yang 

terjadi pada subjek sebuah penelitian. (Widoyoko, 2014). Adapun 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan observasi 

dimaksudkan untuk mengamati beberapa hal diantaranya: 

1) Pelaksanaan pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era 

pandemi covid-19 untuk peningkatan prestasi siswa di MTs 

Negeri Rembang.  

2) Gambaran umum MTs Negeri Rembang  

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan langsung terjun ke 

lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Sementara observasi yang 

digunakan berupa observation participant yaikni melakukan 

pengamatan dengan turut berpartisipasi atau terlibat secara 

langsung didalamnya. 

c. Metode dokumentasi 

Mteode dokumentasi ialah kegiatan pengumpulan data 

yang dilakukan dengan melakukan pecarian data melalui 

dokumen-dokumen baik berupa tulisan, rekaman, video, dan 
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yang lainnya. Biasanya dokumentasi banyak menggunakan data 

tertulis yang sudah tersedia dalam bentuk buku, artikel, arsip dan 

lainnya (Arikunto, 2010). Adapun dalam penelitian ini, 

dokumentasi yang dipakai untuk mengumpulkan data yakni 

adalah: 

a. Dokumentasi pelaksanaan pembelajaran fiqih berbasis pola asuh 

di era pandemi covid-19 di MTs Negeri Rembang 

b. Selayang Pandang lembaga madrasah yang mencakup 

diantaranya sejarah, visi dan misi, tujuan, tata tertib madrasah, 

sistem pembelajaran, kondisi pendidik, kondisi murid, 

pencapaian, program kekhasan madrasah, kegiatan ekstra 

kurikuler serta fasilitas penunjang. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Tkenik ini menjadi bagian tepenting dalam sebuah penelitian. Hal 

ini dikarenakan kebasahan data dipakai untuk menguji tingkat 

kredibilitas dan kevalidan data yang telah didapat dan dikumpulkan. 

Adapun dalam penelitian ini, pengujian data yang dipakai yakni tenik 

triangulasi dengan melakukan tiga cara yakni: 

a. Triangulasi sumber merupakan teknik yang dpakai untuk 

melakukan pengujian tingkat kepercayaan data yang didapatkan 

dengan melakn pengeceka data dari berbagai sumber. Peneliti 

dalam penelitian ini melakukan triangulasi ini dengan beberapa 

cara yakni diantaranya: 
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1) Melakukan perbandungan antara data yang dihasilkan dari 

kegiatan wawancara dengan data yang dihasilkan dari kegiatan 

obsevasi. 

2) Melakukan perbandingan data yang didapatkan dari subjek 

antara jawaban yang disampaikan di hadapan publik dengan 

jawaban yang di sampaikan secara pribadi. 

3) Melakukan perbandingan data mengenai sesuatu yang 

diucapkan orang lain mengenai situasi penelitian dengan 

sesuatu yang diucapkan mengenai situasi sepanjang waktu atau 

yang biasanya. 

4) Melakukan perbandingan data antara kondisi dan pandangan 

personal individu dengan pihak lain yang berbeda posisi atau 

kedudukannya. 

5) Melakukan perbandingan data hasil kegiatan wawancara 

dengan isi sebuah dokumen yang ada kaitannya dengan data 

yang didapatkan. 

b. Trianggulasi teknik 

Teknik ini dipakai untuk melakukan pengujian tingkat 

kepercataa data dengan cara melakukan pengecekan data memakai 

teknik yang beda naum tetap pada sumber yang sama seperti 

sebelumnya.  

Patton menjelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan 

dalam triangulasi teknik ini, yakni diantaranya: 
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1) Mengkroscek tingkat kredibilitas dengan menjumpai hasil 

penelitian beberapa teknik yang dipakai dalam 

mengumpulkan data. 

2) Mengkroscek tingkat kredibilitasn beberapa sumber data 

dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 

c. Triangulasi waktu 

Selain kedua tekni yang telah dijelaskan diatas. Teknik ini 

juga sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan data. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama 

dengan waktu yang berbeda. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah kegiatam yang menjadi penentu hasil dari 

sebuah penelitian. Sebab apabila teknik analisis yang dipakai salah, 

maka hasil penelitian juga akan salah. Pengertian analisis data ialah 

kegiatan proses pencarian dan penyusunan sistematis data yang 

didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dengan cara 

mengelompokkan data menjadi beberapa bagian, menguraikannya ke 

dalam beberapa unit, menyusus sintesa dan melakuka penyusunan pola 

menentukan data yang penting yang hendak dikaji dan melakukan 

penarikan kesimpulan yang mepermudah peneliti maupun pihak lain 

memahami isi dan hasil penelitian. (Sugiyono, 2013). Adapun teknik 

analisis untuk masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, digunakan 
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berdasarkan jenis teknis analisis interaktif yang digagas ulang oleh 

Miles dan Huberman dengan gambaran siklus seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa Tahapan analisis data yang dimaksudkan yakni 

diantaranya:  

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam bentuk narasi baik lisan maupun 

tulisan dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi  (Sugiyono, 2013). Sementara dalam 

penelitian ini, data yang dikumpulkan berkaitan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi 

covid-19 terhadap peningkatan ibadah siswa di MTs Negeri Rembang, 

baik itu melalui observasi wawancara dan dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Melakukan reduksi data dapat diartikan sebegai melakukan 

perangkuman, meringkas, memilah data dan pemfokusan yang 
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penting, melakukan pecarian tema dan pola serta meninggalkan data 

yang tidak penting (Sugiyono, 2013). Pasca didapatkan dan 

dikumpulkannya data hasil kegiatan pengumpulan data, kemudian 

peneliti mereduksi data dengan cara memilah data yang penting dan 

tepat dengan data lain yang tidak penting. Pemilah ini dilakukan agar 

data selaras dengan permasalahan dan pemabahasan penelitian.  

c. Penyajian Data 

Kegiatan yang harus dilakukan pasca merduksi data ialah 

melaukan pendisplayan atau penyajian data. Pendisplayan data pada 

peneilitian jenis kualitatif bisa dilaksanakan dengan cara 

menggunakan tabel, diagram, grafik, chard dan yang lainnya. Namun 

seperti yang kemukakan oleh Miles and Huberman (Sugiyono, 2005:) 

bahwasanya cara yang  sangat umum dipakai dalam melakukan 

penyian data pada penelitian jenis kualitatif ialah penyajian atau 

pendisplayan narasi teks. Demikian dengan melakukan cara tersebut, 

data yang teelah direduksi akan teroganisir dalam susunan pola 

hubungan yang dapat dipahami dengan mudah. (Sugiyono, 2013). 

Sementara data yang didisplay dalam oleh peneliti ialah data 

yang terkumpul dan sudah direduksi serta kemudian disajikan berupa 

data yang berisi pembahasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, faktor penunjang dan penghambat serta data lainnya. 
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d. Penyimpulan Data 

Pengertian penyimpulan data seperti yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman yakni usaha dalam melakukan pengartian atau 

penfasiran data yang dijelaskan dengan menggunakan pengetahuan 

dan perspetif peneliti. Sementara kesimpulan dianggap kredibel dan 

valid apabila terdapat bukti pendudukung yang konsisten dan valid 

didalamnya. (Sugiyono, 2013) . 

Adapun data yang diperoleh ialah konklusi dari bermacam proses 

penelitian. Misalnya proses pengumpulan yang lalu direduksi, 

kemudian dilakukan penyajian yang akhirnya disimpulkan. Pasca 

penyimpuan data, terdapat hasil yakni berupa penemuan baru dalam 

bentuk deskriptif yang pada awalnya masih belum jelas namun pasca 

dilakukannya penelitian permasalah tersebut semakin jelas. 

Kesimpulan akhir dari penelitian jenis kualitatif iala berupa penemua 

baru yang tidak ada atau belum ditemukan sebelumnya. Hasil 

penemuan bisa dalam bentuk penjelasan atau penggambar dari sesuatu 

yang belum jelas sebelumnya kemudian menjadi lebih jelas paca 

dilakukannya penelitian (Sugiyono, 2005). Sehingga diperoleh analisa 

yang cukup dalam dan spesifik tentang implementasi pembelajaran 

fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19 terhadap peningkatan 

ibadah siswa pada MTs Negeri Rembang. 
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F. Sistematika Pembahasan Tesis  

Dalam upaya memudahkan peneliti dan para pembaca dalam memahami 

isi atau permahasalah utama serta hasil dari tesis ini, maka penelitian akan 

memberikan penjelasan secara global pada sistematika pembahasan dalam 

penelitian dibawah ini:  

1. Bagian Muka 

Pada bagian awal tesis berisi halaman judul, halaman pernyataan 

keaslian, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman 

persembahan, abstrak, pedoman transliterasi Arab-latin, kata pengantar, 

daftar isi, tabel, gambar dan daftar singkatan dan daftar lampiran.  

2. Bagian inti/Isi/Batang Tubuh Karangan 

Bagian ini terdapat didalamnya bermacam bab pembahasan yang 

dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai 

berikut : 

Bab pertama adalah Pendahuluan, mencakup: latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metodologi dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka dan kajian teori 

pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19 terhadap 

peningkatan ibadah siswa. Adapun landasan teori ini ialah kajian 

kepustakaan yang peneliti gunakan untuk membuktikan bahwasanya 

tesis ini memiliki pondasi dasar keilmuan. Bab kedua ini terdiri dari 

tiga sub bab diantaranya sub bab pertama tentang kajian riset terdahulu 
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dan sub bab kedua tentang kajian teori melipuiti,pembelajaran fiqih 

meliputi pengertian pembelajaran fiqih, tujuan pembelajaran fiqih, ruang 

lingkup pembelajaran fiqih, pendidikan pola asuh mencakup pengertian 

pendidikan pola asuh, dan macam-macam pola asuh, peningkatan ibadahi 

meliputi pengertian peningkatan ibadah, macam-macam ibadah, pandemi 

covid -19 dan sub bab ketiga ada kerangka berfikir.  

Bab ketiga membahas pelaksanaan pembelajaran fiqih berbasis pola 

asuh di era pandemi covid-19. Pada bab ini merupakan bagian yang tak 

bisa dipisahkan semua susunan penelitian tesis ini, hal ini dikarenakan 

penelitian yang dilakuka oleh peneliti berupa jenis penelitian lapangan 

atau field reserach denagan model deskriptif kualitiaf. Maka dibutuhkan 

satu bab tertentu yang dikhususnkan untuk menjelaskan kondisi lapangan. 

Bab ini tersusun dari tiga sub bab yakni sub bab pertama memberikan 

penjelasan mengenai gambaran umum atau profil lembaga MTs Negeri  

Rembang, sub bab kedua tentang strategi pembelajaran fiqih berbasis 

pola asuh di era pandemi covid-19, pembelajaran fiqih berbasis pola asuh 

di era pandemi covid-19 terhadap peningkatan ibadah siswa , implikasi 

pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19.  

Bab keempat membahas pembahasan hasil penelitian strategi  

pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19 

meliputi: analisis bagaimana strategi pembelajaran fiqih berbasis pola 

asuh di era pandemi covid-19, analisis pembelajaran fiqih berbasis pola 

asuh di era pandemi covid-19 terhadap peningkatan ibadah siswa di MTs 



25 

 

 

 

Negeri Rembang dan implikasi pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di 

era pandemi covid-19. 

 

Bab kelima adalah kesimpulan dari keseluruhan uraian yang 

telah dikemukakan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang 

terdapat dalam penelitian ini. Di Bab ini juga mengemukakan saran 

sebagai kelanjutan dari kesimpulan yang dihasilkan peneliti dalam 

penelitian ini.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Pada subab ini berisi penjelasan sistematis tentang hasil penelitian 

yang sudah dilakukan atau sudah ada sebelumnya (prior research) 

mengenai persolan yang hendak dibahas oleh peneliti. Kajian riset 

terdahulu juga biasa disebut dengan Tinjauan Pustaka, Kajian Pustaka, 

Telaah Kepustkaan dan sebutan lainnya yang memiliki maksud yang sama. 

Berdasarkan eksplorasi peneliti, terdapat beberapa hasil 

penelitian/hasil karya (buku) yang mempunyai relevansi dengan penelitian, 

yang tujuannya untuk melakukan perbandingan antara penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada yaitu 

ialah: 

a. Ika Widhiasih, sumilah,Nuraeni Abbas dalam Jurnal: Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap Hasil Belajar IPS. Jurnal ini berisi macam-

macam pola asuh dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan hasil ada pengaruh positif dan signifikan antara pola asuh 

orangtua terhadap hasil belajar siswa IPS siswa kelas IV SD Negeri se 

Gugus Kresna Kecamatan Semarang Barat. 
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b. Muhin Munir dalam tesis yang berjudul : Implementasi Pembelajaran 

Akhlak dengan kitab Ta’lim Mutaalim di Era Pandemi Pada Pondok 

Pesantren Riyadhus Sholihin Megas Sakti Kabupaten Musi Rawas 

dengan menggunakan metode kulalitatif dengan hasil ada tidak ada 

pengaruh yang menghambat pembelajaran Ta’lim Mutaalim di Era 

Pandemi di pondok Pesantren Riyadhus Sholihin Megas Sakti 

Kabupaten Musi Rawas. 

c. John Adi Putra dalam tesis yang berjudul : Pola Asuh Anak dalam 

Keluarga Nelayan. Dalam penelitian ini mendeskripsikan pandangan 

pendidikan islam pada anak nelayan, pelaksanaan pola asuh keluarga 

dalam pendidikan agama islam, model pola asuh masyarakat nelayan. 

d. Lizha Dzalila. Q .A, dkk dalam jurnal : Pengaruh Pembelajaran Daring 

Pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Pemahaman Belajar 

Mahasiswa. Pada penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran daring dan tingkat pemahaman belajar mahasiswa yang 

dilakukan pada masa pandemi covid-19. 

e. Chotidjah dalam jurnal : Model Pembelajaran Online Mata Pelajaran 

Fiqih di Era Pandemi Covid-19 pada MIN 1 Tuban dan MIS Hidayatun 

Najah Tuban. Pada Penelitian ini mendeskripsikan model – model 

pembelajaran fiqih pada era pandemi covid-19 hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran online di masa pandemi covid-19. 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kajian Teori 

a. Pembelajaran Fiqih 

a) Pengertian Pembelajaran Fiqih 

Proses belajar mengajar atau pembelajaran ialah sebuah usaha 

yang dilaksanakan oleh pendidik untuk mengajar dan membimbing 

belajar murid. (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan pembelajaran, 

2011). Proses belajar mengajar juga bisa disebut sebagi sebuah 

penyatian yang disusun atas aspek manusiawi, materi, sarana dan 

prasarana serta aturan yang saling berpengaruh dalam menggapi tujua 

belajar mengajar yang diinginkan. Aspek manusiawi dalam 

pelakasanaan belajar mengajar meliputi pendidik, murid, tenaga didik 
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dan lain-lain. mencapai tujuan pembelajaran. Aspek materi yakni 

berupa buku, papan tulis, kapur, spidol, audio, video, gambar dan lain-

lain. Aspek sarana prasaran meliputi ruang kelas, komputer, 

smartphone, alat audio, serta yang lainnya. Aspek aturan terdiri dari 

jadwal, RPP, metode, ujian, dan yang lainnya (Hamalik, 2001a). 

demikian dapat dipahami bahwasanya proses belajar mengajar ialah 

usaha yang dilaksanakan oleh pendidik untuk menggapai tujuan proses 

belajar mengajar yang diharapkan dan telah ditentukan sebelumnya. 

Pengertian Fiqih secara etimologi asal dari kata bahasa Arab 

“faqiha yafqahu-fiqhan” yang artinya “mengerti atau paham”. Arti 

“Paham” disini maknanya ialah usaha akal pikiran dalam mengetahui 

ajaran agama Islam yang sumbernya berasal dari kitab suci Al-Qur’an 

dan Hadist. Sementara pengertian Alfiqh secara etimologi ialah 

memahami sesuatu dengan memahami. Pengertian ini senada dengan 

pendapat Ibnu Al-Qayyim yang menjelaskan bahwasanya fiqh ialah 

pemahaman secara radikal dan luas pada pesan yang sampaikan oleh 

Al-Qur’an baik berupa tekst ataupun konteks. Kamudi hasil dari 

pemahaman mengenai ajaran Islam dilakukan secara sistematis suapaya 

memudahkan seseorang untuk mengamalkannya (Januri, 2008). Maka 

tak heran jika ilmu fikih dianggap sebagai ilmu yang berisi ajaran Islam 

lebih khususnya ajaran syariah yang dapat dipraktekan dan terdapat 

dasar hukum atau dalil yang menyertainya. 
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Pada mulanya kata “fiqih” dipakai untuk segala bentuk 

pemahaman mengenaik al-Qur;an, dan hadits, serta sejarah bahkan 

telogi sebagaimana buku karya Abu Hanifah yang berujudul “Fiqh Al-

Akbar”. Sementata “fiqh al-sira”. Tapu pasca terjadinya spesifikasi 

bidang dala ilmu kegamaan, kata fiqh dipakai sebatas untuk 

pengetahuan ajaran syari’at (Rofi’i, 2009). Hal ini tidak berbeda dengan 

mata pelajara (mapel) fiqih yang saat ini berisi pembahasan mengenai 

ajaran syari’at. 

Adapun mapel Fiqih adalah mapel yang memuat bidang keilmuan 

pendidikan agama Islam (PAI) yang membahas ilmu mengenai ajaran 

syariat Islam supaya dapat mempekuat keimanan, memahami ajaran 

Islam dengan benar dan lurus serta dapat menumbuhkan kebiasaan 

mengamalkannya dalam keseharian hidupnya. Sementara pembelajaran 

atau proses belajar mengajar fiqih ialah kegiatan pembalajaran yang 

berisi pembahasan mengenai ajaran syari’at Islam yang dilakukan 

bersama-sama antara pendidik dan murid yang siertai bahan ajar dan 

metode sudah dipilih dan disiapkan sebelmnya. 

b) Tujuan Pembelajaran Fiqih 

Demikian sebagaimana yang termuat dalam UU RI Nomer 20 

tahun 2003 pasal 3 menjelaskan bahwasanya pendidikan nasional 

memiliki fungi melakukan pengembangan kompetensi dan 

pembentukan karakter serta pembangunan peradaban bangsa yang 

memiliki martabat tinggi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan 
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bangsa, memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan murid 

supaya menjadi indivudu yang memiliki kimanan dan ketakwaan pada 

Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlakul karimah, memiliki kesehata 

yang baik, memiliki ilmu, kecakapan, kereatif, memiliki kemandirian, 

dan menjadi individu yang cinta demokrasi dan memiliki rasa 

tanggungjawab. Maka dapat dikatakan bahwasanya dalam proses 

belajar mengajar fiqih salah satu tujuannya ialah mengamalak atau 

menerapkan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang 

tersebut. 

Adapun tujuan sebenarnya dari pelaksanaan belajar mengajar 

fiqih ialah mengamalka ajaran syariat Islam dalam hidup kesehariannya. 

Sementara tujuan dari pengamalan ajaran syari’at ialah untuk 

membimbing manusia supaya mempunyai sifat dan karakter ketakwaan 

serta melahirkan kesehteraan hidup umat pada umumnya. Penjelasan 

tersebut tidak jauh berbeda dengan penjelasan mengenai tujuan proses 

belajar mengajr mapel Fiqih di tingkat SMP/MTs yang termuat dalam 

PerMenAg Nomor 2 Tahun 2008 yakni untuk memberikan bekal 

kepada murid supaya bisa tahu dan paham tentang dasar syariat Islam 

secara spesifik dan universal baik dalam bentuk dalil naqli dan aqli 

yang bisa menjadi pedoman hidupnya. 

Sedangkan tujuan akhir dari proses belajar mapel fiqih secara 

umum ialah untuk menggapai ridho Allah SWT dengan mengamalkan 

ajaran syariat-Nya dan menjadi panduan hidupnya. Tujuan pelaksanaan 
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belajar mengajar mapel Fiqih secara khusus di tingkat lembaga 

Madrasah Tsanawiyah ialah pertama, untuk memahami beberapa 

prinsip, kaidah dan cara mengamalkan syariat Islam yang berkaitan 

dengan ibadah dan muammalah  aspek ibadah maupun muamalah 

dengan menjadikannya sebagai panduan dalam hidup kesehariannya. 

Kedua, mengaplikasikan ajaran syariat Islam dengan baik dan 

benar sebagai bentuk kepatuhan dalam menerapkan ajaran agama 

(hablum minallah, hablum minannas dan hamblum minal alam). 

Pelaksanaan belajar mengajar fiqih ditujukan untukmembuat murid bisa 

mengetahui secara mendalam inti syariat Islam dan cara 

pengaplikasiannya untuk diamalkan dalam hidup sehari-hari yang 

membawa mereka menjadi orang Islam yang sempurna atau kaffah 

dalam beragama. 

c) Ruang Lingkup Kajian Materi Pembelajaran Fiqih 

Proses belajar mengajar mata pelajar Fiqih yang menjadi dalah satu 

pelajan PAI di lembaga madrasah memili ciri khusus yang tidak 

dimiliki oleh mapel lain. Hal ini dikarenakan pada mapel ini terdapat 

tanggungjawab yang besar untuk bisa memberikan kompensasi dan 

dorongan semangat sebagai individu yang daoat mengtahui, 

menerapkan dan mengamalkan ajaran syariat Islam yang berhubungan 

dengan ibdah dan mumamah sekaligus bisa mengaplikannya dengan 

baik dan benar dalan keseharian hidupnya. Disisi lain mapel ini 

memiliki cakupan yang cukup luas yang tidak sekedar di ajarkan dan 
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diamalkan di ruang kelas atau di lingkungan sekolah. Selain itu, 

pengamalan syariat Islam yang diajarkan di mapel fiqih diharuskan 

selaras dengan ajaran yang diterapkan oleh masyarakat 

dilingkungannya. 

Standar Kompetensi mapel fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Departemen Agama 

mempunyai beberapa fungsi yakni diantaranya: 

1. Pemupukan nilai dan kesadaran dalam diri murid melaksanakan 

ibadah kepada Allah yang maha Esa. 

2. Menjadi panduan hidup untuk mencapai kesejateraan didunia dan di 

akhiran nanti. 

3. Pembiasaan menerapkam syariat Islam di dalam diri murid dengan 

ikhlas dan tingkah lalu yang selaras dengan aturan yang ditetapkan 

di lingkungan sekolah dan masyarakat setempat. 

4. Pemupukan mental murid terhadap lingkungan sekolah dan 

masyarakat melalui ibadah dan muamalahnya. 

5. Upaya memperbaiki kesalahan dan kelemahan murid dalam 

keimanan dan pengamalan ibadah dalam keseharian hidupnya. 

6. Pemberian bekal kepada murid dalam memperdalam ilmu Fiqih atau 

syariat Islam pada tahap pendidikan yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. 

Cakupan mapel Fiqih di MTs diantaranya keselarasan, kesesuaian, 

dan kesenimbungan serta keseimbangan relasi antara manusia dengan 
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Allah SWT, dengan sesamanya, dan dengan alam lingkungan (hablum 

minallah, hablum minannas dan hablum minal alam) (Kurikulum 

Madrasah Tsanawiyah, 2005). 

Adapun pembianyannya, Ilmu Fiqih terbagi menjadi dua macam 

yaitu Fiqih Ibadah dan Mu’amalah. Belajar ilmu Fiqih menjadi sebuah 

kewajiban yang bersidat individu (fardhu ain) sebab sifatnya yang 

menjadi prasyarat sebelum melaksanakan ibadah. Sebagaimana yang 

sudah dijelaskan dalam kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

d) Strategi pembelajaran fiqih  

Pengertian strategi secara etimologi asal dari kata Yunani “noun” 

dan “verb”. Sebagai sebuah nama, Strategos ialah gabungan dari kata 

Stratos (militer) dan ago (memimpin). Sedangkan sebagai kata kerja, 

strategi artinya rencana (plan of action). Sementara secara terminologi 

sebagaimana penjelasan Hardy, Langley dan Ross dari Sujana 

mengemukakan bahwasanya strategi ialah rencana atau susunan niat 

yang jelas yang mengawali dan mengontrol tindakan (strategi dipahami 

sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan 

tindakan) (Abdul Majid, 2013) 

Strategi pembelajaran adalah rencana pelaksanaan (rangkaian 

kegiatan) yang meliputi metode pembelajaran dan penggunaan berbagai 
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sumber. Penyusunan strategi baru untuk proses perencanaan kerja 

belum dilaksanakan, dalam pembelajaran fiqih di era pandemi saat ini 

diperlukan strategi dalam proses pembelajaran yang cocok bagi siswa 

sehingga siswa mudah untuk menerima materi yang disampaikan. 

J. R David menjelaskan bahwasanya penerapan perencanaan 

strategi pelaksanaan belajar mengajar yang dimasukkan dalam satu 

bagia. Maka dapat dipahami bahwa strategi masih berupa konsep yang 

menjadi dasar mengenai keputusan yang susun dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Dipandang dari segi strategi, proses belajar 

mengajar bisa dikategorikan menjadi dua kelompok yakni, 

pembelajaran penemuan deskriptif dan pembelajaran individu 

kelompok (Wina Sanjaya, 2009). 

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan 

strategi pelaksanaan proses belakar mengajar yakni, kompetensi dan 

materi. Maka dengan demikian, transfer iformasi dari bermacam jenis 

bahan ajar atau materi pastinya memerlukan strategi pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar yang lainnya, (Prabowo, 

2 0 1 0 ) . Berdasarkan teori tersebut, secara strategis memegang peran 

penting untuk menggapai target dan tujuan yang sudah ditetapkan 

dalam upaya mendorong peningkatan efisiensi dan keefektifan proses 

pelaksanaan belajar mengajar. 

Dick and Carey menyatakan bahwa ada lima elemen strategi 

pembelajaran. yaitu, 
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a) Kegiatan Pra-Pembelajaran, 

b) Informasional, 

c) Keterlibatan Siswa, 

d) Ujian, dan Kegiatan Tindak Lanjut 

Dari elemen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan 

pembelajaran dapat dilihat dari strategi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran terhadap siswa baik mulai awal pelaksanaaan sampai 

dengan evaluasi bagi siswa. 

Setiap strategi pembelajaran memiliki karakteristik dan 

keunikannya masing-masing. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun 

strategi pelaksanaan belajar mengajar yang bersifat khusus tanpa 

adanya strategi pelaksanaan belajar yang lainnya. Demikian dengan 

alasan ini, guru harus menentukan strategi yang menurutnya efektif dan 

sesuai dengan situasi dan kondisi muri. Wina Sanjaya membagi prinsip 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang digunakan untuk 

menentuka pembelajaran menjadi empat kelompok yakni diantaranya: 

1) Berorientasi pada tujuan. 

 Tujuan dari sistem pembelajaran adalah komponen utama. 

Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka 

semua kegiatan pendidik dan siswa harus diupayakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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2) Aktivitas 

Belajar bukan hanya tentang mengingat banyak fakta dan 

informasi, tetapi juga tentang mendapatkan pengalaman tertentu 

berdasarkan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, suatu strategi 

pembelajaran harus mampu memfasilitasi aktivitas siswa baik 

aktivitas fisik maupun psikis, seperti aktivitas mental. 

3) Kepribadian 

Mengajar adalah upaya untuk membina individu siswa, 

Meskipun pendidik sedang mengajar kepada sekelompok siswa, 

yang pada hakekatnya dapat digapai ialah perubahan perilaku 

masing-masing murid. Apabila berhadapan dengan 40 murid yang 

sukses sebagai guru, semua sudah sukses menggapai tujuan yang 

ingin dicapainya. Akan tetapi disebutkan guru tidak membuahkan 

hasil saat berhadapan dengan 40 murid dan tidak menggapai 35 

tujuan proses belajarmengajar. 

4) Kelengkapan 

Mengajar harus dilihat sebagai upaya untuk mengembangkan 

kepribadian siswa secara utuh. Dengan demikian, mengajar tidak 

hanya untuk mengembangkan kemampuan kognitif, strategi 

pembelajaran harus mampu mengembangkan kepribadian siswa 

secara menyeluruh, termasuk kognitif, emosional, dan psikomotorik 

secara terpadu. 
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b. Pola Asuh 

Pengertian pola asuh secara etimologi berasal dari dua suku kata yakni 

“pola” dan “asuh”. Kata “pola” sebagaiman penjelasan KBBI artinya 

“corak, sistem model, sturktur tetap, cara kerja”. Sementara kata “asuh” 

berarti “merawat, mendidik, membimbing dan melatih” (Bodiono, 2005). 

Sedangkan pengertian pola asuh anak sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Maimunah Hasan pola asuh ialah memimpin dan membimbing anak 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dirinya 

(Maimunah Hasan, 2011). 

Adapun pengertian pendidikan keluarga, Jalaluddin mendefiniskannya 

sebagai pendidikan dasar yang diberikan untuk membutuk jiwa agamis. 

Semua bayi yang lahir di dunia telah mempunyai potensi keagamaan 

didalam dirinya, tapi bentuk kegamaan yang diyakin oleh anak seluruhnya 

ditentunkan oleh arahan dan pendidikan serta pengaruh dari orang tuanya. 

Demikian orang tua diharuskan mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap 

pendidikan dan pemulan nilai ajaran islam anaknya. Oleh karena itu tidak 

heran apabila Rasullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk 

melaksanakan peran, tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya (Jalaludin, 

1996). 

Ahmad Tafsir mengemukakan bahwasanya pola asuh artinya 

pendidikan. Sementara pendidikan ialah pembimbingan dan penanaman 

kesadaran yang dilakukan oleh guru pada perkembangan dan pertumbuhan 

jasmani dan rohani murid mengarah pada pembentukan karakter yang 
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diharapkan (Dany, Yatim, 1991). Sedangkan pola asuh orang tua 

sebagaimana yang dikemukakan oleh (Thoha, 1996) ialah sebuah cara 

paling baik yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam memberikan 

pendidikan kepada anak sebagai bentuk kasih sayang dan 

tanggunghawabnya. Penjelasan ini senada dengan pendapat Kohn (Thoha, 

1996) mendefinisikasn pola asuh sebagai sikap dan tindakan orang tua yang 

berkaitan dengan anaknya. Tindakan dan sikap ini bisa dibuktikan dan 

dinilai dari bermacam segi yakni diantaranya cara yang dilakukan oleh 

orang tua dalam mengatur anaknya, memberi rewar dan punishmet, cara 

menunjukkan perhatian, tanggapan dan respon yang ditunjukkan terhadap 

keinginan anaknya. 

Mengenai tujuan diadakannya pendidikan sebagaimana yang telah 

dijelaskan di dalam UU Nomer 20 tahun 2003 bahwasanya pendidikan 

Indonesia memiliki tujuan untuk  mempersiapkan generasi selanjutnya yang 

memiliki kualitasketerampilan dan  tanggungjawab. Demikian dala upaya 

menggapai tujuannya, hal yang bisa dalaksanak ialah melaksanakan proses 

belajar mengajar di lembaga pendidikan baik formal, informal ataupn non-

formal. Terdapat dua faktor yang bisa memberikan pengaruh pada proses 

dan keberhasilan belajar murid yakni faktor internal dan eksternal (Slameto, 

2010). Contoh dari faktor eksternal yakni lingkungan keluarganya. Hal ini 

dikarenakan keluarga adalah pendidikan pertama yang didapatkan anak dan 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. (Munib, 

2012). 
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Anak mendapatkan pendidikan dan pembimbingan pertama kali di 

lingkungan keluarga yang berikan oleh orang tuanya. Cara yang dilakukan 

oleh orang tua dalam melakukan pendidikan dan pembimbingan kepada 

anak ialah bentuk pola asuh dari orang tua. Sementara pengertian pola asuh 

orang tua sebagaimana yang dikemukakan oleh (Djamarah, 2014) ialah 

segala sesuatu yang biasa dilaksanakan secara konsisten oleh orang tua 

dalam memberikan penjagaan, pengarahan, dan pembimbingan kepada 

anaknya sejak dirinya dilahirkan hingga sampai dewasa sehingga terjadi 

pembentukan karakter, sikap dan tingkah laku anak yang selaras dengan 

nilai dan norma yang diajarkan oleh agam dan berlaku di lingkungan 

masyarakatnya. 

Orang tua dalam padangan agama islam mempunyai peran dan 

tanggungjawab dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik dan 

psikis anak sekaligus menjauhkannya dari dosa dan murka Allah SWT. Hal 

ini senada dengan penjelasan dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 

yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian dari penjelasan ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya 

semua manusia berupaya menyelamatkan dirinya bserta keluarganya dari 

siksa neraka dan mukar Allah SWT. Kedua orang tua lebih terkhususnya 
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seorang ibu diharuskan memberi makan makanan yang halal dan bergizi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiknya dan memberikan 

pembimbingan dan pendidikan yang disesuaikan umurnya sehingga akhlak 

yang baik terbentuk dalam dirinya. Upaya ini memiliki kaitan yang erat 

dengan pola asuh anak. 

Maka dari penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya 

pola asuh orang tua merupakan sebuah hubungan interaktif antara orang 

tua dengan anaknya yang di dalamnya mencakup kegiatan berupa 

pemeliharaan, pembimbingan, pendidikan dan pendisiplinan yang 

dilakukan untuk menuju proses pendewasaan anak baik dengan cara 

langsung maupun melalui perantara. 

Diana Baumrind membai empat jenis pola asuh yang umumnya 

diterapkan oleh orang tua, yakni diantaranya: (Uswatun Hasanah, 2012)  

1. Pola Asuh Demokratis (authoritative) 

Pola Asuh ini ialah pola asuh yang mengutamakan kepentingan 

dan kebutuhan anaknya, hanya saja tidak keraguan atau penyesalan untuk 

melakukan pengendalian terdahap anaknya. Sikap orang tua yang 

menerapkan pola ini umumnya memiliki sikap rasional dan logis serta 

selalu mendasarkan tindakan yang dilakukan pada pemikirannya. Selain 

rasional, orang tua yang menerapkan pola jenis ini memiliki sikap yang 

realistis pada kompetensi anaknya dan tidak memiliki harapan yang 

melebihi batas kompetensi anaknya. Jenis ini juga biasanya memberi 

ruang dan kebebasan pada anaknya untuk menentukan pilihan dan 
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tindakannya serta melakukan pendekatan yang hangat dan lembut. 

Sementara dalam pandangan (Dariyo, 2011) pola asuh yang 

demokratis ialah campura pola asuh anyata jenis permisif dengan otoriter 

dengan bertujuan untuk melakukan penyeimbangan pemikian, sikap dan 

perilaku antara orang tua dan anaknya (Isti Agustiawati, 2014). Maka 

dapat dipahami bahwasanya pola asuh demokratis ialah sebuah bentuk 

pola asuh yang memberikan perhatian, menghargai, dan menghormati 

kebebasan yang dimiliki anak, tapi kebebasan yang dimiliki tidak 

bersifat mutlak, orang tua harus tetap membimbing dan mengarahkan 

anaknya dengan pengertian yang penuh dan mendalam. 

Menurut Hurlock ciri-ciri dari pola asuh demokratis : 

a. Pemberian ruang kepada anak untuk mandiri dan 

melaksanakan pengembangan pengontrolan dirinya. 

b. Orang tua mengakui keberadaan anaknya. 

c. Meilibatkan anak dalam mengambil keputusan (Hurlock, 

1999). 

2. Pola Asuh Otoriter (authoritarian) 

Pola asuh authoritarian ialah pemberian didikan dan bimbingan 

yang dilakukan dengan tegas, keras dan perintah yang diberikan harus 

dilaksanakan oleh anak sesuai dengan kehendak orang tua. Tipe ini 

memiliki kecenderungan dalam menentukan standar mutlak yang wajib 

ditaati dan dilaksanakan dengan disertai sebuah ancaman kepada anak. 

Misal, apabila anak tidak belajar, maka orang tua tidak akan mengajak 
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anaknya bicara seolah-olah anak tersebut bukan anaknya sendiri. 

Kecendrungan melakuakn pemaksaan dan pemberian hukuman menjadi 

ciri khas pada tipe ini. Jika anak tidak melakukan sesuatu sesuai yang 

sudah diperintahkan, maka orang tua jenis ini tidak ragu memberikan 

hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada anaknya. Selain itu 

orang tua jenis ini tidak bisa diajak kompromi, dominan, suka 

memberikan ceramah dan tidak membutuhkan respon dari anak. 

Pola asuh otoriter sebagaimana yang dijelaskan oleh (Dariyo, 

2011) ialah pola asuh dengan karakter sentralistit yang berarto semua 

perkataan, tindakan dan keinginan orang tua menjadi acuan dan aturan 

yang wajib dipatuhi oleh anakanya. Orang tua dengan tipe polas asuh ini 

biasanya tidak ragu memberikan hukuaman dan sanksi yang kerasa agar 

anak mematuhi aturannya. (Isti Agustiawati, 2014). 

Pola asuh otoriter ialah cara memberikan didikan kepada anak 

yang dilaksanakan oleh orang tua dengan menetapkan sendiri aturan dan 

batasan yang bersifat multak dan wajib dipatuhi oleh anaknya tanpa 

dapat dikompromi dan memikirkan kondisi anaknya. Kekuasan penuh 

berada di taangan dan kendali orang tua dalam memilih dan menentukan 

apapun untuk anaknya. Pada pola ini, posisi anak sebatas objek belaka. 

Orang tua yang berpola asuh otoriter menurut (Dany, Yatim, 1991)  

adalah sebagai berikut: 

a. Tidak komunikatif 

b. dominan 
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c. peghukum 

d. Peengatur 

e. Pememaksa 

f. Memiliki sikap kaku 

3. Pola Asuh Permisif (Penyabar) 

Orang tua dengan Pola Asuh Permisif umumnya memberikan anak 

kelonggaran. Ini artinya anak diberikan kesempatan untuk melaksanakan 

kegiatan apapun tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua. 

Kecenderungan orang tua tipe ini adalah tidak memberikan teguran dan 

peringatan kepada anak jika anaknya berada dalam bahaya dan sangat 

minim memberikan bimbingan kepada anaknya. Tapi disisi lain orang tua 

tipe ini memiliki sikap yang hangat, di senangi anak dan lemah lembut. 

Hurlock mencirikan pola asuh permisif menjadi 5 ciri yakni 

diantaranya: 

a. Minim pengawasa dan pengontrolan dari orang tua 

b. Berlebihan dalam memberikan kelonggaran atau kebebasan pada 

anak 

c. Minimnya upaya pembimbingan kepada anak 

d. Minimnya ketegasan menerapkan aturan dan batasan kepada anak 

e. Berlebihan dalam memberikan ruang dan kesempatan dalam 

menuruti keinginan anaknya (Hurlock, 1999). 
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Pada pola asuh tipe ini, orang tua cenderung memiliki sifat sabar, 

responsif, minim memberikan perintah atau tuntutan kepada anaknya. 

Sementara anak cenderung memiliki sifat mood yang baik dan lebih 

memperlihatkan vitalitas dirinya dibanding dengan anak dari pola asuh 

otoriter. Tipe orang tua yang permisif akan membuat anak cenderung 

tidak percaya diri dan bersifat agresif. (Diana Mutiah 2010). 

Maka dapat dikatakan bahwa pola asuh permisif ialah tipe 

orang tua yang sebga memperbolehkan anak melakukan apa pun 

sesuai keinginannya. Disisi lain, orang tua dengan tipe ini mempunyai 

sisi kehangatan dan menerima anak dengan apa adanya. Sisi 

kehangatan yang dimiliki ini cenderung diwujudkan dalam bentuk 

pemanjaan atau menuruti keinginan dan kehendak anaknya. 

Sementara sisi sifat menerima dengan apadanya memiliki 

kecenderungan untuk diwujudkan dalam bentuk membebaskan anak 

untuk melakukan apapun tanpa adanya batasan dari orang tua. Adanya 

sifat-sifat ini dikarenakan rasa sayang orang tua yang berlebihan atau 

over affection kepada anak. Namun juga bisa dikarenakan minimnya 

pengetahuan orang tua dalam melakukan pendidikan dan 

pembimbingan kepada anaknya. 

(Dany, Yatim, 1991) memberikan penjelasan mengenai hasil 

pola asuh dari anak permisif bahwasanya “kepribadian anak yang di 

asuh secara permisif umumnya cenderung bersifat agresif, tidak bisa 

menjalin kerjasama dengan pihak lain, sulit melakukan penyesuaian 
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diri, memiliki emosi yang tidak stabil serta memiliki sifat yang selalu 

curiga.” Dampaknya anak sering melakukan tindakan egois hanya 

berdasarkan keinginannya dan tidak peduli dengan pendapat orang 

lain. Selain itu anak akan mudah jatuh pada pergaulan bebas. 

4. Tipe Penelantar (uninvolved) 

Tipe pola asuh ini biasanya dilakukan oleh orang tua yang minim 

meluangkan waktunya dan menyumbangkan tenaganya serta 

memberikan biaya kepada anaknya. Mereka memakai waktu yang 

dimiliki untuk kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri, misalnya 

bekerja yang umumnya terjadi. Bahkan mereka lebih sayang uang 

mereka dibandingkan anaknya sendiri. Pola ini biasanya juga banyak 

terjadi dan dilakukan oleh orang tua yang mengidap depresi atau 

mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak bisa memperhatikan 

kondisi fisik, psikis maupun kebutuhan anak yang lainnya. (Hasan 

Maimunah, 2011) 

Orang tua dengan gaya pengasuhan lalai lemah dalam hal responsif 

dan kebutuhan. Dalam kasus  ekstrim, orang tua ini akan mengabaikan 

anak mereka atau bahkan menyangkal kehadiran mereka. Dengan 

demikian, anak-anak dan remaja yang tidak dipedulikan orang tuanya  

adalah yang berkinerja paling buruk  baik dalam kompetensi sosial 

maupun  instrumental. 

Menurut (Gunarsa, 2002), ada enam jenis hambatan yang menjadi 

penghambat pendidikan anak dalam keluarga, yaitu: kurangnya kasih 
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sayang dan konflik antara dua orang tua. Kurangnya kasih sayang akan 

membuat anak merendahkan diri, tidak bahagia di rumah, tidak bisa 

bekerjasama. Sementara konflik antar orang tua akan berdampak pada 

anak yang akan berpihak pada salah satu orang tua, kecemasan dan 

keraguan, dan memiliki masalah kesehatan mental dan kesulitan 

membuat pilihan. 

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

membesarkan anak-anaknya dalam keluarga. Karena anak yang lahir dari 

kandungan ibarat selembar kertas kosong yang dikenal dengan teori 

“tabularasa”  John Locke. Artinya anak sudah siap menerima pengaruh 

dari luar berupa pola asuh. Dalam Islam disebut dengan fitrah yang 

artinya suci atau sakral. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin 

memberikan pendidikan kepada anak-anak, itu adalah solusi dalam 

keluarga sesuai tuntunan Al-Qur'an dan al-Hadits.  

Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam 

Sabdanya yang berbunyi: 

 

 

 

Sementara falam pola asuh itu sendiri, banyak faktor yang 

mempengaruhi dan memotivasi orang tua untuk menerapkan pola 

asuh mereka. Terdapat faktor-faktor yang memberika pengaruh 

pada pola aduh yakni diantaranya: (Manurung, 1995)  

 1) Konteks pola asuh  
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 Ini berarti bahwa orang tua mempelajari metode  pengasuhan 

yang mereka pelajari dari orang tua mereka sendiri.  

 2) Tingkat pendidikan orang tua  

 Orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pola 

asuh yang berbeda dengan orang tua yang hanya berpendidikan 

rendah.  

 3) Keadaan ekonomi dan profesional orang tua  

 Orang tua yang cenderung sibuk dengan pekerjaannya 

terkadang menjadi kurang peduli dengan kesejahteraan anaknya. 

Situasi ini mengarah pada penugasan pengasuh pada fungsi atau 

peran orang tua, yang pada akhirnya model pengasuhan 

mengadopsi cara pengasuhan pembantu atau baby siter. 

c. Peningkatan Ibadah 

Ibadah memiliki dua dimensi yakni dimensi kecintaan kepada Allah 

Subhanallahu wata’ala (SWT). dan dimensi ketundukan kepada Allah SWT. 

Dimensi yang pertama berarti kecintaan sepenuhnya kepada Allah SWT. 

seorang mukmin tidak boleh menduakan cinta Allah SWT, akan tetapi ia 

harus mencintai demi dan karena Allah SWT. 

Cinta Allah SWT hanya bisa terwujud dengan mengikuti perintah- Nya 

dan menjauhi larangan-Nya. Ketika seseorang benar-benar telah mengikuti 

perintah dan menjauhi larangan, maka ia berarti telah mencapai hakikat 

penghambaan dan kecintaan. Jadi jika memang kita benar-benar mencintai 

Allah swt, kita akan senantiasa mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi 



49 

 

 

 

segala larangan-Nya. Dengan mengikuti segala perintah dari Allah dengan 

ikhlas dan senang hati maka Allah swt. akan mengasihi kita dengan segala 

macam anugerah yang Allah swt. berikan untuk kita sebagai hamba yang 

taat akan perintah dari-Nya. 

Dimensi ibadah yang kedua adalah ketundukan dan kepatuhan. Ini yang 

merupakan pengertian dari kata “ibadah” yang dimaksud oleh orang Arab. 

Thariq mu’abbad sama dengan thariq mudzallal, yang berarti jalan yang 

diratakan . sedangkan “ta’abbud” berarti tadzallul, yakni menundukkan 

diri. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah merangkum pengertian-pengertian ini 

dalam definisinya atas kata ibadah. Beliau mengatakan, “Ibadah adalah 

istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah swt dan diridhai-

Nya berupa perkataan dan perbuatan, baik yang dinyatakan langsung 

maupun tersembunyi. 

Dilihat dari segi ruang lingkupnya ibadah dapat dibagi kepada dua 

macam yaitu: 

a) Ibadah khassah, yakni ibadah yang ketentuan dan cara 

pelaksanaannya secara khusus ditetapkan oleh nash, seperti shalat, 

zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. 

b) Ibadah ‘ammah, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan 

niat yang baik dan semata-mata karena Allah SWT (ikhlas), seperti 

makan, minum, bekerja, berlaku adil, berbuat baik kepada orang 

lain dan sebagainya. 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya ibadah dibaginya menjadi enam 

macam di antaranya: 

a) Ibadah yang berupa perkataan dan ucapan lidah, seperti tasbih, 
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tahmid, tahlil, takbir, membaca kitab suci Al-Qur’an dan lain 

sebagainya. 

b) Ibadah yang berupa perbuatan seperti berjihad di jalan Allah, 

membela diri dari gangguan, dan menyelenggarakan urusan 

jenazah. 

c) Ibadah yang berupa penahanan diri dari mengerjakan sesuatu, seperti 

halnya puasa yakni menahan diri dari makan, minum, dan yang 

merusak atau yang membatalkkan puasa. 

d) Ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari sesuatu 

pekerjaan, seperti iktikaf, ber haji, wukuf dan lain-lainnya. Yaitu 

menahan diri dari jima’ dari yang merusak ataupun yang 

membatalkannya. 

Ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang-

orang yang berhutang, memerdekakan budak dan memaafkan kesalahan 

orang lain. Ibadah yang melengkapi perkataan, pekerjaan seperti halnya 

shalat 

d.  Pandemi Covid-19 

Virus Corona ialah salah satu dari berbagai macam jenis virus yang 

menjadi penyebab terjangkitnya penyakit pada tubuh manusia yang 

diawali dari gejala ringan hingga gejaka berat. Sebagaimana yang telah 

diketahui bahwa virus corona mempunyai dua jenis yaitu Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS). Sedangkan Coronavirus Diseases 2019 atau yang biasa disebut 

dengan COVID-19 adalah penyakit varian baru yang sebelumnya tidak 

pernah ada atau terjadi. 
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Biasanya gejala yang kerap dialami saat terinfeksi virus ini yakni 

gangguan pernapas yang parah atau akut seperti suhu tubuh meningkat 

drastis, batuk yang disertai kesulitan dalam bernapas. Masa inkubasi 

umumnya berjangka pendek yakni setelah 5 sampai 6 hari. Sementara 

masa inkubasi terpanjangnya adalah setelah 14 hari. Penyebaran virus 

corona ini awalnya berdampak besar pada perekonomian dunia, namun 

kini dampaknya  juga terasa pada dunia pendidikan. Kebijakan yang 

diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dengan membatalkan 

semua kegiatan pendidikan, telah memaksa pemerintah dan organisasi 

terkait untuk membuat proses pendidikan alternatif bagi para murid tidak 

dapat mengikuti proses pendidikan di kelas atau di sekolah.  

Sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan mewajibkan semua lembaga pendidikan untuk tidak 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau offline, 

tetapi dilaksanakan secara online (Kemendikbud Pusiklat, 2020). 

Demikian untuk mengatasi fenomena ini, lembaga pendidikan dari tingkat 

dasar hingga perguruan tinggi menyediakan layanan pendidikan online 

atau jarak jauh. 

Menurut (Alessandro, 2018), jika “pemakaian pembelajaran daring 

mencakup bagian teknologi menjadi sarana dan jaringan internet menjadi 

sistem”. Menurut (Meidawati, 2019), “Pembelajaran daring mempunyai 

banyak manfaat, yang pertama bisa memunculkan interaksi dan diskusi 

yang lebih efisien diantara guru dan siswa, kedua murid saling interaksi 
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dan berdiskusi antara murid yang satu dengan yang lainnya tanpa lewat 

pengajar, ketiga bisa memudahkan komunikasi antara muird guru, dengan 

orang tua, keempat fasilitas yang sesuai sebagai ujian atau kuis, kelima 

pengajar bisa dengan mudah membagikan edukasi bagi murid berbentuk 

gambar dan vidio selain itu siswa pun bisa mendownload materi belajar 

itu, keenam bisa memudahkan pengajar menyediakan soal dimana pun dan 

kapan pun”. Pendapat (Kuntarto, 2017), “Istilah teknik edukasi secara 

daring atau online Learning Model. (OLM), pada mulanya dipakai guna 

mengimplementasikan sistem belajar yang mengoptimalkan teknologi 

internet dengan basis komputer (computer-based learning/CBL)”. 

Menurut Hiltz dan Turoff (Bahasoan, 2020), “pembelajaran online 

ialah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk jarak jauh yang 

sudah diperbaharui dengan menggunakan bantuan teknologi”. Maka deari 

penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwasanya kegiatan belajar mengajar 

online ialah kegiatan belajar mengajak jarak jauh yang menggunakan 

sarana teknologi sebagai penunjangnya. Kegiatan belajar mengajar sacara 

online memiliki berbagai macam fungsi dan manfaatnya. Adapan salah 

satu manfaat tersebut yakni memudahkan pendidik menuampaikan bahan 

ajar kepada para murid dalam bentuk gambar, audio, video atau bentuk 

visual lainnya yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun berada. 

Pembelajaran daring memiliki banyak kelebihan salah satunya dapat 

mengikuti pembelajaran dimana saja, pada pandemi saat ini pembelajaran 

daring berperan penting terhadap kelangsungan pendidikan terutama di 
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Indonesia. Tetapi terdapat juga permasalahan yang muncul karena 

pembelajaran daring, contohnya pertama permasalahan guru yang kurang 

mengenal teknologi sehingga dapat menghambat pembelajaran, kedua yaitu 

permasalahan pada murid dan wali murid karena tidak setiap murid 

mempunyai smartphone dikarenakan kemampuan ekonomi keluarga yang 

terbatas. Ketiga lemahnya jaringan internet yang membuat sebagian murid 

yang tempat tinggalnya di daerah terpencil mengalami kesulitan saat ikut serta 

dalam kegiatan belajar mengajar secara online (Andrianto Pangondian, 2019). 

1. Kerangka Berfikir 

Perilaku beragama seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari dasar-

dasar atau pokok-pokok ajaran islam yang dapat diklarifikasikan menjadi 

tiga bagian, yaitu: Aqidah, Syariah dan Akhlak. (Jalaludin, 2010) dalam 

bukunya yang berjudul “Psikologi Agama” menerangkan bahwa perilaku 

keagamaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern (pembawaan) 

dan faktor ekstern (lingkungan). 

(Arifin, 2008) dalam bukunya yang berjudul Psikologi Agama 

dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan remaja 

yaitu antara lain: 

a. Faktor Intern 

1) Faktor hereditas. Sejak penemuan sifat kebakaan pada tanaman oleh 

Johan Gregot Mendel (1822 – 1884) telah dilakukan sejumlah kajian 

terhadap hewan dan manusia. Demikan pula, Margareth Mead 

menemukan dalam penelitiannya terhadap suku Mundugumor dan 

Arapeseh bahwa terdapat hubungan anatar cara menyusui dengan 
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sikap bayi. Bayi yang disusukan secara tergesa-gesa (Arapesh) 

menampilkan sosok yang agresif dan yang disusukan secara wajar 

dan tenang (Mundugumor) akan menampilkan perilaku yang toleran 

dimasa remajanya. Selain itu Rasul SAW juga mengajurkan untuk 

memilih pasangan hidup yang baik dalam membina rumah tangga, 

sebab menurut beliau keturunan itu berpengaruh bagi perkembangan 

jiwa keagamaan seseorang yang akan berdampak pada perilaku 

keagamaan yang mereka jalani di masa yang akan datang. 

2) Tingkat usia. Ernest Harms dalam The Developmennt og Religius on 

Chilidren mengungkapkan bahwa perkembangan agama pada masa 

anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka. Perkembangan 

tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai aspek 

kejiwaan, termasuk perkembangan berfikir. 

3) Kepribadian. Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari 

dua unsur yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan 

antara unsur hereditas. dan pengaruh lingkungan inilah yang 

membentuk keperibadian. Dan adanya dua unsur tersebut akan 

menyebabkan munculnya konsep tipologi dan karakter. 

4) Kondisi kejiwaan. Menurut pendekatan-pendekatan psiokologi jelas 

bahwa antara keperibadian dan kejiwaan maka akan menghasilkan 

perilaku yang normal ataupun perilaku abnormal. 

b. Faktor ekstern 

Manusia sering disebut dengan homoreligius (makhluk beragama) 
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faktor ekstern yang mempengarui keberagamaan remaja adalah : 

1) Lingkungan Keluarga. 

2) Institusi/ Sekolah 

Masyarakat. 

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala masalah 

1. Kondisi darurat yang mengakibatkan 

pembelajaran jarak jauh 

2. Antusias peserta didik rendah  

3. Urgensi pembelajaran fiqih 

Solusi  

Penerapan 

metode 

pembelajaran 

diskusi via daring  

Hasil 

Ibadah peserta 

didik dapat 

meningkat sesuai 

tujuan 

pembelajaran  

Masalah  

Tujuan 

peningkatan ibadah 

yang harus di capai 

di tengah 

pandemic covid-19 



 

 

56 

 

BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Profil MTs Negeri 1 Rembang 

1. Sejarah MTs Negeri 1 Rembang 

MTs Negeri  Lasem lahir dari kandungan PGAN 6 th Lasem. Mulai 

aktif pembelajaran  pada tahun pelajaran 1978/1979. Pada tahun itu 

secara serentak murid kelas I, II, dan III PGAN beralih status sebagai 

murid MTs Negeri Lasem. Jadi pada tahun pelajaran tersebut mereka yg 

duduk di kelas III MTs Negeri Lasem adalah berstatus sebagai murid 

PGAN 6 Tahun  ketika duduk di kelas I dan II. Mereka yang duduk di 

kelas II MTs Negeri Lasem adalah sebagai murid PGAN 6 Tahun ketika 

duduk di kelas I. Mereka yang duduk di kelas I MTs Negeri sudah start 

sebagai murid MTs Negeri sejak kelas I. 

Sejak lahirnya hingga tahun pelajaran 1979/1980 MTs Negeri Lasem 

berdampingan dengan PGAN Lasem dalam satu gedung, semuanya 

masuk pagi. Guru pengajarnya oplosan dengan PGAN Lasem. Sebagian 

mereka merangkap sebagai guru MTs Negeri dan PGAN. Tahun 

pelajaran 1980/1981 murid kelas II MTs Negeri dan PGAN masuk sore 

jam 13.00 s.d. jam 19.20 WIB.Tahun pelajaran 1981/1982 semua murid 

MTs Negeri Lasem kelas I, II, dan III masuk sore, semua murid PGAN 

kelas I, II, III masuk pagi. 
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Masa itu dijalani oleh MTs Negeri Lasem mulai tahun 1982/1983 s.d. 

1985. Murid kelas III, Kantor TU masih di gedung PGAN. Murid kelas II 

dan kelas III berada di luar gedung PGAN Lasem, yaitu menempati 

gedung darurat berlokasi di sebelah barat buara sungai Babagan Lasem 

dan menempati sebuah gedung darurat juga yang ada di depan masjid 

jami’ Lasem. Mereka boyong ke dua lokasi tersebut dengan cara kerja 

bakti ngusungi mebeler. 

Tahun pelajaran 1979/1980 terbentuklah wadah petsatuan orang rua 

murid dan guru (POMG) kemudian berubah menjadi BP3 pada tahun-

tahun berikutnya, samFiqih sekarang  wadah orang tua murid dan guru / 

madrasah bernama Komite Madrasah (Komad). Para pengurus gigih 

berjuang, mereka berusaha keras yang hasilnya bisa mendapatkan tanah 

dengan cara beli. Secara bersama-bersama berbagai pihak berdirilah 

gedung MTs N Lasem yang kita  nikmati hingga hari ini. Jadi sadar atau 

tidak, kita semua ini menumpang nikmat atas perjuangan mereka 

Bersyukurlah, lanjutkan perjuangan mereka, kita tidak seberapa dengan 

mereka.  

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama  Nomer 810 Tahun 2017 

berubah nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Lasem menjadi Madrasan 

Tsanawiyah  Negeri 1 Rembang. Sesuai perkembangan, Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Rembang diatur dengan Peraturan Menteri Agama 

nomor 13  Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Kementerian Agama maka Satuan Organisasi ini mempunyai 
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susunan organisasi terdiri dari Kepala Madrasah, Kepala Urusan Tata 

Usaha, Wakil Kepala Urusan Kurikulum, Wakil Kepala Urusan 

Kesiswaan, Wakil Kepala Urusan Hubungan Masyarakat, Wakil Kepala 

Urusan Sarana Prasarana, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta para 

siswa. 

Dari tahun ke tahun MTs Negeri 1 Rembang telah mengalami 

kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, baik dari jumlah siswa, 

guru, tenaga Tum fasilitas – fasilitas serta mutu pendidikan yang 

pengajarannya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 

lulusannya yang selalu mengalami kesuksesan. Hingga sekarang MTs 

Negeri 1 Rembang telah memiliki unit gedung dengan kegunaan ruangan 

27 ruang kelas, 1 ruang Kepala,1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang 

laborat IPA, 1 laborat musik, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laborat 

computer, 1 ruang aula, masjid dan ruang lainnya, yang sudah sangat 

memadai. Kini pada tahun pelajaran 2021/2022 MTs Negeri 1 Rembang 

memiliki jumlah siswa 895 siswa dan jumlah tenaga pendidik dan 

kependidikan 56 orang. (Dokumentasi tanggal 4 Januari 2022). 

MTs Negeri 1 Rembang terletak di desa Soditan kecamatan Lasem. 

Lasem adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Rembang di Provinsi 

Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 4503,80 Ha. Secara geografis 

Lasem merupakan sabuah kota kecil yang termasuk dalam wilayah 

kabupaten Rembang terletak di jalan pesisir pantai utara jawa 12 km 

sebelah timur kota Rembang 111.45054817199707 bujur timur, -

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


59 

 

 

 

6696805690004192 lintang selatan. Masyarakat Non-Muslim Tionghoa 

Kecamatan Lasem menjadi ciri khas tersendiri untuk daerah tersebut, 

lasem merupakah daerah dengan julukan tiongkok kecil, karena 

merupakan kota awal pendaratan orang tionghoa di tanah jawa dan di 

lasem juga terdapat perkampungan tionghoa. Namun di kecamatan lasem 

juga berdiri beberapa pondok pesantren yang cukup besar. Anatara 

masyarakat tionghoa dengan msayarakat muslim disana hidup saling 

berdampingan saling menghormati dan saling toleransi. 
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2. Letak Geografis MTs Negeri 1 Rembang 

MTs Negeri 1 Rembang adalah sebuah lembaga pendidikan setara 

dengan SMP yang berada di bawah naungan Kementrian Agama 

khususnya Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. MTs Negeri 1 

Rembang terletak di desa Soditan kecamatan Lasem. Lasem adalah salah 

satu Kecamatan di Kabupaten Rembang di Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia. Luas wilayahnya 4503,80Ha.Secara geografis Lasem 

merupakan sabuah kota kecil yang termasuk dalam wilayah kabupaten 

Rembang terletak di jalan pesisir pantai utara jawa 12km sebelah timur 

kota Rembang 111.45054817199707 bujur timur, -6696805690004192 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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lintang selatan. Masyarakat Non-Muslim Tionghoa Kecamatan Lasem 

menjadi ciri khas tersendiri untuk daerah tersebut, lasem merupakah 

daerah dengan julukan tiongkok kecil, karena merupakan kota awal 

pendaratan orang tionghoa di tanah jawa dan di lasem juga terdapat 

perkampungan tionghoa. Namun di kecamatan lasem juga berdiri 

beberapa pondok pesantren yang cukup besar. Anatara masyarakat 

tionghoa dengan msayarakat muslim disana hidup saling berdampingan 

saling menghormati dan saling toleransi. 

3. Struktur Organisasi MTs Negeri 1 Rembang  

SUSUNAN ORGANISASI 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 

REMBANG 

SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2021 -2022 

I Kepala Madrasah : Drs. H. Imam Suyono, M.Pd 

II. Kepala Tata Usaha : Hj. Dwi Nanik Rukhana, S.HI 

  
  
III. Bendahara : Imam Munjirin, S. Pd. I 

   IV. Wakil Kepala Madrasah   

 1. Bidang Akademik : Sudaryo, S.Pd.Mat 

 2. Bidang Kesiswaan : Imam Rusmanto, S.Ag 

 3. Bidang Sarana Prasarana : Afif Luthfi, S.Ag 
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 4. Bidang Hubungan Masyarakat : Drs. Bashori, M. Pd. I 

V. Wali Kelas   

 VII A: Herni Wahyati, SE VIII E : Izzatin Nuril Lathifah, S. Pd. Si 

 VII B: Shofyana, S. Pd. VIII F : Durrotun Nashihah, S.Pd 

 VII C: Ummul Choir,S.Pd.I VIII G: Siti Mas Indah, S.Pd 

 VII D: Ummi Farikhah Nuraini, S.Pd VIII H: Sanah, S.Pd 

 VII E: Muhammad Fahmy shiddiqy, S. Pd VIII I : Anik Nurhayati, S.Pd 

 VII F : Muhammad Mustaghfirin Zamzami, S. Pd. IX A : Ahmad Junaedi, S.Pd 

 VII G: Zakiyah, S.Pd. IX B : Ulfa Maghfiroh, S. Pd 

 VII H: Dra. Wasih IX C : Muflikhah, S.Pd 

 VII I : Fitrotun Nahdiyah, S. Pd. IX D : Dwi Kurniawati Nurul I. S. Pd. 

 VIIIA: Mochammad Nawawi,B. Ed IX E : Ana Meilia HP, S.Pd 

 VIII B : Sudarti Listyo Utami, S.Pd.Mat IX F : Tuti Idhawati, S.Pd 

 VIII C : Widowati, S. Pd. IX G : Maria Ulfa, S. Pd. 

 VIII D: Laila Nurus Shobihah, S. Pd. IX H : Erma Ariani, S.Pd. 

   IX I : Nur Fitri Handayani, S.S 

V. Guru Bimbingan Konseling : Milono, S.Psi 

   : Dwi Agustina Shofiani, S.Psi 

   : Farida Nur Hasanah, S. Psi 

VI. Kepala Perpustakaan : Chris Sutopo, S.Pd 

 Pustakawan : Rita Pusparini, S.Pd 

   : Nur Hidayati 
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VIII. Kepala Laboratorium IPA : Izzatin Nuril Lathifah, S. Pd. Si 

IX. Kepala Laboratorium Komputer : Budi Utomo, S. Pd 

X. Pembina Pramuka : Fitrotun Nahdiyah, S. Pd. 

   : Maria Ulfa, S. Pd. 

   : Muhammad Mustaghfirin 

Zamzami, S. Pd. 

XI. Pembina OSIS : Umi Farida, S. Pd. 

XII. Seksi-seksi   

 1. Seksi Pengajaran : Fitri Dwi Haryanti, S.Pd 

 2. Seksi IT, Publikasi dan Dokumentasi : Budi Utomo, S. Pd 

   : Dwi Agustina Shofiani, S.Psi 

   : Umi Farida, S. Pd. 

   : Muhammad Fahmy shiddiqy, S. Pd 

 3. Seksi Olah Raga Kesehatan : Sulhan, S.Pd 

 4. Seksi UKM : Tri Anitawati,S.Pd ,M. Si 

 5. Seksi Kesenian : Nur Fitri Handayani, S.S 

 6. Seksi Mading : Widowati, S. Pd. 

 7. Seksi Ketertiban : Ahmad Nafies,S.Pd 

 8. Seksi Kebersihan : Siti Fathimah, S.Pd 
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4. Visi Misi dan Tujuan MTs Negeri 1 Rembang  

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rembang sebagai lembaga 

pendidikan umum yang berciri khas agama Islam, perlu 

mempertimbangkan harapan peserta didik, orang tua peserta didik, 

lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan 

visinya. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rembang  juga diharapkan 

merespon perkembangan dan tantangan  masa depan dalam  ilmu 

pengetahuan dan teknologi; era informasi dan global yang sangat cepat. 

Madasah Tsanawiyah  Negeri 1 Rembang ingin mewujudkan harapan  

dan respon dalam visinya . 

Adapun visi MTs Negeri 1 Rembang sebagai berikut : 

1. Visi  :  

a. Visi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rembang adalah: 

Terwujudnya peserta didik yang Religius,trampil, berprestasi 

dan Berbudaya Lingkungan Hidup. 

b. Visi Kementerian Agama adalah : Terwujudnya Masyarakat 

Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan 

Sejahtera Lahir Bathin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia 

yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong. 

c. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 

Tengah adalah : Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang 

Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Bathin 
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dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 

d. Visi Kabupaten Rembang adalah Terwujudnya Rembang 

Sejahtera dan mandiri melalui pembangunan kawasan 

e. Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Taat Beragama, 

Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Bathin dalam Rangka 

Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. 

Indikator Visi: 

1. Religius 

a. Menyampaikan ucapan salam dan melakukan jabat tangan 

dengan guru dan sesama murid menjadi kebiasaan. 

b. Terbiasa menghargai dan menghormati sesama warga 

madrasah. 

c. Hafal Asmaul Husna dan surat-surat pendek dalam Al 

Qur’an. 

d. Mampu membaca Al Qur’an dengan baik dan benar. 

e. Terbiasa menjalankan sholat lima waktu dan sholat sunnah. 

f. Terbiasa menjalankan sholat berjamaah. 

g. Peserta didik gemar bershodaqoh. 

h. Menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang. 

i. Menyediakan kantin kejujuran. 
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j. Larangan membawa fasilitas komunikasi saat ulangan atau 

ujian. 

2. Terampil 

a. Terampil, kreatif dan aktif mengikuti berbagai macam 

lomba/ olympiade mata pelajaran,seni dan bahasa. 

b. Terampil dan kreatif dalam mengoperasikan peralatan 

teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT). 

c. Terampil,kreatif dalam bidang Mading dan KIR. 

d. Terampil,kreatif dan memiliki life skill dalam bidang 

kerajinan tangan (seni budaya). 

3. Berprestasi 

a. Naik Kelas 100 % secara normativ 

b. Mempertahankan Lulus UM 100 % pada tahun pelajaran 

dengan peningkatan nilai rata-rata peserta didik dari 7,5 

menjadi 7,7. 

c. Memperoleh juara dalam kompetisi / lomba mapel. 

d. Minimal 20 % output diterima di sekolah/madrasah 

favorite. 

e. Masuk madrasah tepat waktu. 

f. Pulang dari madrasah tepat waktu. 

g. memakai pakaian sesuai aturan madrasah 

4. Berbudaya Lingkungan Hidup 
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a. mewujudkan suasana madrasah yang menjunjung tinggi 

nilai budaya 

b. Menunjukkan sikap peduli terhadap sesama warga 

madrasah dan lingkungan. 

c. Terwujudnya perilaku sikap hidup bersih,sehat dan cinta 

lingkungan 

d. Terwujudnya madrasah adiwiyata sebagai kebanggaan 

warga madrasah dan masyarakat 

2. Misi  

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Rembang, yaitu: 

a. Menjadikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rembang sebagai 

lembaga pendidikan yang religius,terampil,dan berprestasi 

yang ikut berperan dalam masyarakat 

b. Menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran 

profesional dan bermakna yang menumbuhkan dan 

mengembangkan peserta didik dengan nilai UN di atas rata-

rata dengan landasan religius,terampil,dan berprestasi 

c. Menyelenggarakan program bimbingan secara efektif untuk 

menggali dan menumbuh kembangkan minat,bakat peserta 

dididk yang berpotensi agar dapat berkembang secara optimal 

yang religius,terampil dan berprestasi 
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d. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam 

mempelajari Al Qur’an dan Hadits serta menjadikannya 

sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari yang 

berlandaskan religius, terampil dan berprestasi 

e. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi serta 

profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan 

perkembangan dunia pendidikan yang berlandaskan 

religius,terampil dan berprestasi 

f. Menumbuhkembangkan budaya akhlakul karimah pada 

seluruh warga madrasah dengan berlandaskan nilai 

religius,terampil dan berprestasi 

g. Melaksanakan pembelajaran ekstra kurikuler secara efektif 

sesuai bakat minat sehingga setiap peserta didik memiliki 

keunggulan dalam berbagai lomba keagamaan,unggul dalam 

berbagai lomba mapel,olah raga dan seni dengan landasan nilai 

religius,terampil dan berprestasi 

h. Mewujudkan Lingkungan Madrasah yang Bersinar (Bersih, 

Serasi, dan Menarik) 

3. Tujuan  

MTs Negeri 1 Rembang adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal yang memiliki tanggungjawab untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan di bidang 

pendidikan. Secara khusus pembangunan bidang pendidikan 
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memang sudah menjadi tugas Madrasah Tsanawiyah  Negeri 1 

Rembang ialah pendidikan umum bercorak islam, pendidikan 

agama, dan pendidikan keagamaan, sebagai penjabaran dari Visi 

Misi Kementerian Agama menetapkan tujuan berdasarkan dengan 

kedua tugas dan fungsi yang di embannya. 

Bertolak dari Tujuan Umum Pendidikan Dasar tersebut, 

MTs Negeri 1 Rembang memiliki tujuan yakni diantaranta :  

a. Membiasakan perilaku Islami di lingkungan madrasah dan 

masyarakat berlandaskan nilai-nilai religius,terampil dan 

berprestasi 

b. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAIKEM) dan Contextual Teaching Learning 

(CTL) 

c. Meningkatkan prestasi akademik peserta didik 

d. Mengembangkan potensi akademik,minat dan bakat peserta 

didik melalui layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan 

ekstra kurikuler. 

e. Melestarikan budaya daerah melalui mulok Bahasa Jawa 

dengan indikator 90 % peserta didik mampu berbahasa Jawa 

sesuai dengan konteks 

f. Menjadikan peserta didik terampil,kreatif dan memiliki life 

skill dalam bidang kerajinan tangan (seni budaya) 
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g. Menumbuhkan kecintaan terhadap Al Qur’an ,menjadikan 

peserta didik sebagai generasi Islam yang Qur’ani 

h. Mempersiapkan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan 

lebih lanjut 

i. Mempersiapkan peserta didik sebagai bagian dari anggota 

masyarakat yang mandiri dan berguna 

j. Menjadikan peserta didik naik kelas 100 % secara normative 

k. Mempertahankan kelulusan UM 100 % dengan peningkatan 

nilai rata-rata peserta didik dari 7,5 menjadi 7,7 

l. Mempersiapkan peserta didik agar dapat meraih juara pada 

event/lomba mapel,olah raga,seni dan bahasa tingkat 

kabupaten,karesidenan dan provinsi 

m. Peserta didik dapat melanjutkan pendidikan di sekolah favorit 

di Rembang dan sekitarnya 

n. Pada akhir tahun pelajaran peserta didik hafal Asmaul Husna 

dan surat-surat pendek dalam Al Qur’an 

o. Peserta didik dapat membaca Al Qur’an dengan baik dan benar 

p. Seluruh peserta didik sadar untuk menjalankan sholat wajib 

lima waktu 

q. Pesera didik terbiasa untuk bershodaqoh. 

r. Tertanamnya jiwa dan sikap kedisiplinan peserta didik. 

s. Memiliki tim yang handal dalam bidang kepramukaan. 
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t. Memperoleh prestasi dalam lomba-lomba di bidang 

kepramukaan di tingkat kecamatan atau ranting,kabupaten dan 

provinsi 

u. Peserta didik memiliki ketrampilan dalam menulis artikel 

untuk mengisi majalah dinding 

v. Memiliki tim pengelola KIR di madrasah 

w. Memperoleh prestasi dalam lomba KIR yang diselenggarakan 

di tingkat kabupaten dan provinsi 

x. Tertanamnya pembiasaan akhlakul karimah pada peserta didik 

y. Peserta didik terbiasa menghargai dan menghormati kepada 

sesama warga madrasah 

z. Tertanamnya sikap hidup bersih,sehat dan cinta lingkungan, 

Tertanamnya jiwa kepedulian terhadap lingkungan hidup 

5. Keadaan Siswa, Guru dan Karyawan  

a. Keadaan Siswa 

Keadaan siswa di MTs Negeri 1 Rembang mempunyai dua puluh 

tujuh kelas yang terbagi menjadi sembilan rombel di setiap 

tingkatan. MTs Negeri 1 Rembang mempunyai dua kelas unggulan 

dan tujuh kelas reguler untuk setiap tingkatannya. Siswa di MTs 

Negeri 1 Rembang berasal dari masyarakat sekitar terdekat maupun 

dari luar kota yang tinggal di Pondok Pesantren. Pada tahun 
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pelajaran 2021/2022 jumlah murid sebanyak 895 orang yang bisa 

dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Keadaan Guru dan Karyawan 

Demikian dalam melaksanakan kegiatan pendidikan berupa 

proses belajar mengajar, kondisi dan kemampuan pendidik harus 

dipertimbangkan sebab salah satu faktor penting yang dapat 

menentukan hasil kegiatan belajar mengajar ialah keberadaan peran 

pendidik sebagai tenaga pemberi edukasi. Pendidik mata pelajaran 

yang profesional merupakan salah satu yang menjadi motivator 

utama dalam menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Mereka 

tidak hanya berperilaku baik tetapi juga memiliki kompetensi 

sebagai pendidik. Pendidik di MTs Negeri 1 Rembang sedikit 

banyak sudah mengaplikasikan pendidikan nilai ajaran Islam melalui 

uswatun khasanah guru sebagai figur.  
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Tenaga pendidik yang ada di MTs Negeri 1 Rembang memiliki 

klasifikasi pendidikan sarjana dan pascasarjana yang sesuai pada 

bidangnya. Kondisi pendidik di MTs Negeri 1 Rembang berjumlah 

48 orang yang di dalamnya meliputi pendidik PNS dengan jumlah 31 

orang dan pendidik tidak tetap berjumlah 17 orang. Lebih jelasnya 

bisa dilihat di tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 Data Guru MTs N 1 Rembang Tahun Pelajaran 2021/2022 

No Nama  Pendidikan Jabatan Status 

1 Drs. H. Imam Suyono, M.Pd S2 
Kepala 

Madrasah 

PNS 

2 Sudaryo, S.Pd.Mat S1 
Waka Bidang 

Akademis 

PNS 

3 Imam Rusmanto, S.Ag S1 
Waka Bidang 

Kesiswaan 

PNS 

4 Mochammad Nawawi,B. Ed S1 
Wali kelas VIII 

A 

PNS 

5 Drs. Bashori, M. Pd. I S1 
Waka Bidang 

Humas 

PNS 

6 Chris Sutopo, S.Pd S1 Guru  PNS 

7 
Sudarti Listyo Utami, 

S.Pd.Mat 
S1 

Wali kelas VIII 

B 

PNS 

8 Sulhan, S.Pd S1 Guru  PNS 

9 Siti Fathimah, S.Pd S1 Guru  PNS 

10 Dra. Zuraidah SU, S.Pd S1 Guru  PNS 

11 Ahmad Nafies,S.Pd S1 Guru  PNS 

12 Anik Nurhayati, S.Pd S1 Guru  PNS 

13 Sanah, S.Pd S1 Guru  PNS 

14 Milono, S.Psi S1 Guru  PNS 

15 Siti Mas Indah, S.Pd S1 Guru  PNS 

16 Durrotun Nashihah, S.Pd S1 Guru  PNS 

17 Rita Pusparini, S.Pd S1 Guru  PNS 

18 Erma Ariani, S.Pd. S1 Guru  PNS 

19 Dra. Wasih S1 Guru   PNS 

20 Herni Wahyati, SE S1 Guru  PNS 
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21 Afif Luthfi, S.Ag S1 
WaKa Bidang 

Saranaprasarana 

PNS 

22 Ana Meilia HP, S.Pd S1 Guru  PNS 

23 Tri Anitawati,S.Pd ,M. Si. S2 Guru  PNS 

24 Dwi Agustina Shofiani, S.Psi S1 Guru  PNS 

25 Fitri Dwi Haryanti, S.Pd S1 Guru  PNS 

26 H. Nur Salam,S. Ag, M. Pd.I S2 Guru  PNS 

27 Farida Nur Hasanah, S. Psi S1 Guru  PNS 

28 Fitrotun Nahdiyah, S. Pd. S1 Guru  PNS 

29 Maria Ulfa, S. Pd. S1 Guru   PNS 

30 
Izzatin Nuril Lathifah, S. Pd. 

Si 
S1 Guru  

 PNS 

31 Widowati, S. Pd. S1 Guru   PNS 

32 Ahmad Junaedi, S.Pd S1 Guru  NON PNS 

33 Tuti Idhawati, S.Pd S1 Guru  NON PNS 

34 Nur Fitri Handayani, S.S S1 Guru  NON PNS 

35 Muflikhah, S.Pd S1 Guru  NON PNS 

36 Ummi Farikhah Nuraini, S.Pd S1 Guru  NON PNS 

37 Umi Farida, S. Pd. S1 Guru  NON PNS 

38 Ummul Choir,S.Pd.I S1 Guru  NON PNS 

39 
Dwi Kurniawati Nurul I. S. 

Pd. 
S1 Guru  

NON PNS 

40 Shofyana, S. Pd. S1 Guru  NONPNS 

41 Ulfa Maghfiroh, S. Pd S1 Guru  NON PNS 

42 Budi Utomo, S. Pd S1 Guru  NON PNS 

43 
Muhammad Fahmy shiddiqy, 

S. Pd 
S1 Guru  

NON PNS 

44 Zakiyah, S.Pd. S1 Guru  NON PNS 

45 
Muhammad Mustaghfirin 

Zamzami, S 
S1 Guru  

NON PNS 

46 Purwantini, S. Hut S1 Guru  NON PNS 

47 Laila Nurus Shobihah, S. Pd. S1 Guru  NON PNS 

48 Muh Rofif Fikri H.S, S. Pd S1 Guru  NON PNS 
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c. Keadaan Karyawan  

Karyawan merupakan salah satu faktor pendukung berhasilnya 

proses belajar mengajar, karena karyawan telah membantu kinerja 

Madrasah baik dibidang pelayanan untuk menyediakan administrasi, 

baik untuk kebutuhan guru maupun siswa. Kemudian karyawan juga 

memudahkan pelaksanaan kegiatan administrasi berupa mecatat, 

mengarsipkan, dan mengeluarkan beberapa data penting serta yang 

lainnya. Oleh karenanya peran karyawan sangat di perlukan dalam 

proses peningkatan kualitas. 

Keadaan karyawan di MTs Negeri 1 Rembang yaitu berjumlah 

10 orang. Terdiri dari pegawai PNS 3 orang, dan pegawai tidak tetap 

7 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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B. Temuan Penelitian tentang Implikasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola 

Asuh di Era Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Ibadah Siswa 

1. Strategi pembelajaran Fiqih berbasis pola asuh di masa pendemi 

covid-19  

Masa pandemi sangat berdampak besar dalam sistem pendidikan di 

Indonesia yang diterapkan sebelumnya. Tentu masa pandemi menuntut 

lembaga pendidikan untuk mengubah cara pelaksanaan belajar mengajar 

yang mulainya dilakukan secara langsung atau offline menjadi daring 

atau online. Perubahan pada tata cara pelaksanaan ini juga melahirkan 

beberapa metode dan strategi yang berbeda. Oleh karena itu pendidik 

ditekankan untuk menentukan dan menerapkan metode dan strategi yang 

dapat membuat kegiatan belajar mengajarnya menjadi efektif dan efisien. 

Terdapat tiga tahapan yang harus dilaksanakan dalam menerapkan 

strategi pelaksanaan belajar mengajar. Adapun penjeleasan secara spesifik 

mengenai tiga tahapan tersebut yakni diantaranya: 

a. Perencanaan Strategi Pembelajaran Daring 

1) Persiapan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

Tahap pertama sebelum melaksanakan proses  pembelajaran, 

guru mempersiapkan langkah kerja yang akan dilaksanakan 

selama proses pembelajaran adalah RPP. Hal ini juga berlaku 

pada Pembelajaran daring, guru Fiqih pada MTs Negeri 

Rembang membuatnya secara khusus sehingga mudah 
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disampaikan dan dapat diterima peserta didik. 

Dalam proses pembuatan RPP sesuai dengan kurikulum 

K13 dan di sesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini 

sehingga siswa dan guru dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik dan lancar. (Wawancara Zakiyah, 

Guru Mapel Fiqih Tanggal 11 Januari 2022) 

2) Metode pembelajaran 

 Metode pembelajaran yang digunakan yaitu daring dan 

tanya jawab. Metode daring sebagai metode utama dengan 

berpusat pada materi yang dikirim oleh guru melalui media 

platform pembelajaran.  

Terkadang juga guru mengirimkan video pembelajaran 

terhadap siswa dan siswa disuruh untuk mengamati, apabila ada 

yang kurang paham maka diberikan waktu untuk bertanya.Dari 

hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah MTs Negeri 

Rembang Pendidik akan memakai metode pelaksanaan 

pembelajaran daring atau online menggunakan beberapa 

platform atau aplikasi sebagai medianya dengan mengirimkan 

bahan ajar melalui aplikasi yang dipakainya, saat para siswa 

telah menyimak dan memperhatikan bahan ajar, langkah 

selanjutnya yang dilakukan pendidik yakni membuat sesi 

diskusi dengan memakai metode tanya jawab, dalam RPP yang 

telah disusun memang tidak penjelasan dan keharusan memakai 
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metode tertentu namun dalam pelaksaan belajar mengajarnya 

pendidik pasti selalu memakai metode. (Wawancara Imam 

Suyono, Kepala Sekolah Tanggal 10 Januari 2022) 

Untuk mendapatkan keberhasilan prestasi peserta didik 

guru harus bisa menentukan metode pembelajaran agar kegiatan 

belajar mengajar dapat efektif, maka dari itu memerlukan 

pertimbangan dalam memilih metode apa yang akan digunakan 

terlebih lagi dalam sistem pembelajaran daring seperti saat ini. 

Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi saat ini.   

3) Penggunaan Media 

a) Media Pembelajaran 

Demikian dari hasil kegiatan wawancara yang 

dilakukan, media yang dipakai pendidik pengampu mapel 

Fiqih pada pembelajaran daring yakni dalam bentuk 

modul power point yang disusun berdasarkan bahan ajar 

yang hendak disampaikan untuk mempermudah murid 

dalam mengaksesnya, selain itu juga untuk mempermudah 

para siswa terkadang juga menggunakan video di 

youtube, atau mengirimkan video pembelajaran di grup 

tetapi ada beberapa siswa yang kesulitan dalam proses 

mendownload video tersebut dikarenakan memori Hp 

yang sudah penuh dan juga ukuran video yang terlalu 
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besar sehingga membutuhkan kuota yang cukup besar 

untuk mendownload video tersebut. 

b) Media Platfrom 

Sesuai dengan yang diterapkan guru mapel Fiqih pada 

MTs Negeri Rembang dalam melaksanaan kegiatan proses 

belajar mengajar tentu membutuhkan media penunjang 

atau penghubung antara murid dengan pendidik. Adapun 

dari hasil temuan temuan penelitian yang didapatkan oleh 

peneliti bahwasanya media sosial yang dpakai oleh 

pendidik Mapel Fiqih sebagai sarana komunikasi yang 

menjadi penunjang proses belajar mengajarnya yaitu grup 

whatsapp dan juga google classroom yang sudah dibentuk 

dan dibuat sebelumnya. 

b. Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Daring 

1) Kegiatan Pra-pembelajaran 

Kegiatan pra-pembelajaran biasa disebut kegiatan 

pedahuluan untuk menyiapkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan pra-pembelajaran biasanya bersifat 

umum dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam 

kegiatan inti pembelajaran. 

Guru mapel Fiqih pada MTs Negeri Rembang  

melakukan kegiatan pra-pembelajaran dengan berbagai cara.  

Salah satu cara yang dilakukan guru ketika melaksanakan 
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kegiatan pendahuluan atau Pra- pembelajaran yaitu guru akan 

melakukan interaksi terlebih dahulu terhadap siswa, bisa 

menanyakan kabar, memberi salam dan juga memberikan 

informasi terkait materi yang akan dipaparkan sehingga siswa 

lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran. (Wawancara Imam 

Suyono, Kepala Sekolah Tanggal 10 Januari 2022) 

Penjelasan diata sesuai dengan catatan dari hasil kegiatan 

observasi, pendidik melakukan komunikasi dan berinteraksi 

dengan para murid dalam bentuk tanya jawab sebelum pendidik 

mulai menyampaikan bahan ajar dari proses belajar 

mengajarnya. Sesi Tanya jawab ini bertujuan mengetahui 

seberapa besar siswa memahami pelajran yang telah 

disampaikan pada waktu sebelumnya, lalu pendidik memulai 

kegiatan belajar mengajarnya dengan membrerikan pendahuluan 

atau pengantar yang berkaitan dengan bahan ajar yang hendak di 

bahas dalam kegiatan belajar mengajarnya. 

2) Partisipasi murid 

Partisipasi peserta didik dapat dilihat saat berinteraksi 

pada saat pembelajaran daring berlangsung secara garis besar 

meliputi: 

a. Interaksi murid dengan pendidik 

Kegiatan Interaksi selama pembelajaran daring yang 
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dilakuakan dengan cara melakukan pengoptimalan media 

komunikasi yang dipakai tersebut menurut pernyataan 

pendidik belum bida secara sepenuhnya melakukan 

pengontrolan aktivitas murid. Hal ini bukan dikarenakan 

keberadaan pendidik yang tidak dirasakan oleh murid, akan 

tetapi dikarenakan daya serap dan daya pikir yang berbeda-

beda pada setiap diri murid. Maka dari itu proses 

pembelajaran yang biasanya interaksinya satu arah, bisa 

menjadi sebuah diskusi agar tidak selalu guru yang selalu 

aktif dalam menyampaikan materi,dari hal tersebut di 

harapkan siswa menjadi pro aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ”. (Wawancara Zakiyah, Guru Mapel Fiqih 

Tanggal 11 Januari 2022) 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring 

dalam mapel Fiqih pada MTs Negeri Rembang memakai 

pola interaksi atau komunikasi satu dan dua arah. 

Pemakaian pola satu arah dilakukan saat pendidik 

melakukan penyampaian bahan ajar kepada para murdi. 

Maka pola interaksinya bersifat satu arah dari pendidik 

kepada para murid. sementara pola dua arah dalam 

kegiatan belajar mengajar ini juga tidak menihilkan adanya 

arus balik atau respon yang berikan oleh murid kepada 

pendidik dalam bentuk tanya jawab. 
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b. Interaksi siswa dengam siswa lain 

Interaksi siswa dengan siswa lain dapat dilihat dari 

penugasan kelompok terhadap siswa saat mengerjakan 

tugas yang diberikan, selain itu juga media informasi 

Whatapp sanagat berperan penting di pembelajaran daring  

dan interaksi siswa dengan siswa. 

Selain melaksanakan interaksi dan menjalin 

komunikasi dalam grup whatsapp murid memperlihatkan 

bahwasanya interaksi antara sesama murid juga 

dilaksanakan dalam chat antar pribadi dan cukup aktif 

melakukannya utamanya ketiga sudah masuk pada sesi 

tanya jawab. Demikin dari interakasi nin murid dapat 

saling mengajukan pertanyaan dan saling memberikan 

jawaban menganai pembahasan bahan ajar yang sudah 

disampaik oleh pendidik. 

c. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Daring 

Bentuk evaluasi yang dipakai pendidik pada proses 

belajar mengajar mapel fiqih yang dilakukan secara daring atau 

online adalah tes yang dijadikan instrumen pengukuran 

pencapaian tujuan proses belajar yang sudah dilaksanakan. 

Penentun nilai dengan tes dilaksanakan setiap pertemuan pasca 

pendidik melakukan kegiatan penyampaian bahan ajar dan sesi 

tanya jawab. Sementara bentuk tes yang dipakai oleh penddik 
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dalam melaksanakan penentuan nilai berupa soal multiple 

choice menggunakan google form. Disisi lain, Selain 

melaksanakan penentuan nilai berupa multiple choice, guru 

mata pelajaran fiqih pada MTs Negeri Rembang juga turut 

melaksanakan serangkaian pembagian tugas kepada 

murid.Salah satunya dalam proses penilaian tidak hanya 

menggunakan soal pilihan ganda, tetapi juga berupa tugas 

essay yang ditulis dibuku catatan peserta didik, tugas essay ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru, kemudian 

tugas tersebut dikumpulkan dengan cara difoto dan diupload di 

google classroom atau kirim lewat whatapp, bagi yang 

terkendala masalah Hp bisa dikumpulkan ketika disekolah”. 

(Wawancara Zakiyah, Guru Mapel Fiqih Tanggal 11 Januari 

2022) 

Adapun kegiatan penugasan yang dilaksanakan oleh 

pendidik setiap proses belajar mengajar secara daring atau 

onlin ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat prestasi dan 

pemahaman  murid mengenai bahan ajar yang sudah 

disampaikan  oleh pendidik. 
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2. Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi Covid-19  

terhadap Peningkatan ibadah Siswa pada MTs Negeri Rembang  

Dunia sedang mengalami era pembangunan, khususnya teknologi. Di 

era teknologi informasi yang semakin kompleks atau menculnya era 

digital yang biasa kita kenal, perkembangan tersebut mau tidak mau akan 

memberikan dam 

pak khususnya di dunia pendidikan, penggunaan teknologi canggih 

akan berdampak pada proses pembelajaran. Oleh karena itu guru harus 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pembelajaran offline 

ataupun daring. (Sa’dullah, 2019) menjelaskan bahwa pendidikan pada 

dasarnya adalah sebuah karya budaya yang tidak hanya identik dengan 

pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Akan tetapi, pendidikan 

mencakup semua bidang pembelajaran yang lebih luas, yaitu dengan cara 

seorang anak menciptakan kembali budaya mereka di zaman yang terus 

berubah. Pemanfaatan teknologi ketika proses pembelajaran sangat 

membantu proses pembelajaran menjadi efektif serta efisien, yang 

digunakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan 

komponen yang penting dalam menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran. Agar materi pembelajaran dapat diterima dengan baik 

oleh siswa, maka guru harus pandai memilih media dan sumber belajar 

sesuai dan menarik (Yulianti et al., 2020). Proses pembelajaran disaat 

pandemi covid-19 saat ini memang beda dengan pembelajaran 

sebelumnya, karena saat ini pembelajaran dilakukan secara daring 
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dengan media pembelajaran yang kita sesuaikan dengan Surat Keputusan 

Kemendikbud, Nomor 05/KB/2021, tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran dimasa pandemi covid-19”. (Wawancara Rofif Fikri, Guru 

Mapel Fiqih Tanggal 10 Januari 2022) 

Secara umum, pembelajaran menggunakan media seperti buku bahan 

ajar dan modul. Selain media pembelajaran cetak tersebut, terdapat 

beberapa media lain yaitu pembelajaran menggunakan media audio-

visual seperti belajar mengguanakan powerpoint dan video pembelajaran, 

serta pembelajaran yang menggunakan layanan internet yaitu e-learning, 

merupakan proses pembelajaran yang mengunakan layanan internet 

sebagai proses pembelajaran. Karena di era pendidikan berbasis 

teknologi informasi, peran guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga 

sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, instruktur serta mitra 

belajar siswa (Kusmana, 2011). 

MTs Negeri Rembang ialah lembaga pendidikan sekolah tingat 

menengah pertama yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara 

online di era pandemi sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh 

menteri pendidikan Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur pencegahan dan 

penanganan covid-19 di bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di 

lembaga sekolah ataupun kampus dilaksanakan secara online. Kepala 

sekolah, guru dan orangtua diharuskan melakukan perubahan sistem 

belajar mengajar dari pelaksaan secara langsung atau offline menjadi 

jarak jauh atau online. Seluruh pihak diharuskan mempersiapkan semua 



86 

 

 

 

sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

secara online di waktu yang sangat mendesak seperti sekaran. Tidak 

terkecuali media penunjang proses belajar mengajar secara online seperti 

smartphone, laptop dan lainnya yang harus dipersiapkan oleh pihak 

sekolah dan wali murid.  

Dalam persiapan pelaksaan pemebelajaran daring sebelumnya guru 

kita kumpulkan dahulu mengenai persiapan apa saja yang harus kita 

siapkan pada proses pembelajaran yang baru ini sehingga proses 

pembelajaran berjalan sesuai kondisi covid-19, kemudian diadakan 

sosialisasi kepada wali murid agar wali murid juga bisa menyesuaiakan 

dengan kondisi saat ini (Wawancara Imam Suyono, Kepala Sekolah 

Tanggal 10 Januari 2022). 

 

Pembelajaran daring atau Pembelajaran Jarak Jauh pertama kali 

dikenalkan oleh Wedemeyer di tahun 1965, saat itu Wedemeyer 

menyampaikan bahwa: 

“…the extension student of the future will probably not ‘attend’ 

classes; rather, the opportunities and processes of learning will come to 

him. He will learn at home, at the office, on the job, in the factory, store, 

or salesroom, or on the farm.” “…the teacher will reach students not 

only in his own state or region but nationally as well, since the media and 

methods employed by him in teaching will remove barriers of space and 

time in learning…” 

 

Demikian Wedemeyer memberikan prediksinya dengan menjelaskan 

bahwasanya pada masa yang akan datang, dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar, murid tidak lagi diharuskan hadir dalam satu ruang kelas. Kelas 

murid bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dimanapun dirinya 
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berada. Selain itu, pendidik juga akan dapan memiliki jangkaun yang 

luas diluar batas negara. Hal ini dikarenaka media dan metode belajar 

mengajar yang dipakai pendidik akan barada diluar batas dan waktu. 

Demikian fenomena pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online 

atau PJJ yang banyak dilakukan pada masa pandemi di era digital seperti 

sekarang seakan-akan membenarkan prediksi dari Wedemeyer.  

Dalam pelaksanaan belajar mengajar secara daring atau online 

kegiatan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan murid sudah 

sudah menerapkan cara baru yang mengutamakan tingkat keefektifan, 

keterbukaan dan efisiensinya. Biasanya komunikasi ini dilaksanakan 

dalam pembagian jadwal, kegiatan diskusi bahan ajar yang dilakukan di 

group Whatsapp yang sebelumnya sudah dibentuk dan untuk mengakses 

dan mengkaji bahan ajar yang bagikan oleh pendidik dalam bentuk e-

learning. Tidak hanya itu, sistem diksusi e-learning menjadikan para 

murid tidak malu atau grogi dalam mengajukan pertanyaan dan 

menyapaikan pendapatnya sebab tidak bertatap muka secara langsung 

dengan pendidik.. 

Pembelajaran Fiqih di era Covid-19 ini memang memerlukan peran 

orang tua ketika di rumah. Akan tetapi, hal ini tidak luput dari peran Guru 

fiqih. Dan pada pembelajaran di era Covid ini, kurikulum yang di pakai 

memang masih sama dengan pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kami 

berusaha menyiapkan dan berinovasi menggunakan perangkat 
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pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini” 

(Wawancara Imam Suyono, Kepala Sekolah Tanggal 10 Januari 2022). 

Dan meskipun pembelajaran di laksanakan secara daring  sebagai guru 

tetap menyiapkan RPP, Silabus yang sesuai dengan kondisi pembelajaran 

saat ini. ( Wawancara Rofif Fikri, Guru Mapel Fiqih Tanggal 10 Januari 

2022). Salah satu kepala sekolah MTs Negeri Rembang juga menghimbau 

waka kurikulum beserta guru mata pelajaran untuk menyiapkan perangkat 

pembelajaran sebaik mungkin untuk peserta didik di masa pandemi saat 

ini. (Wawancara Imam Suyono, Kepala Sekolah Tanggal 10 Januari 2022). 

 

Peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya ketika belajar dari 

rumah memang sangat diprioritaskan untuk mengupayakan peserta didik 

tetap fokus dan semangat dalam belajar dan beri ibadah agar tujuan 

pembelajaran yang di inginkan oleh pendidik bisa tercapai. Seperti 

pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rofif Fikri selaku guru mata 

pelajaran Fiqih Peran orang tua dalam pembelajaran daring sangat penting 

seperti mengajari anak belajar, memberikan semangat dan membantu guru 

dalam mata pelajaran fiqih  tujuan. Ibaratnya saat ini harapan besar kami 

para orang tua di rumah mampu menjadi pengganti kami dalam 

memberikan pembelajaran. Oleh karena itu orang tua siswa perlu 

memahami bahwa meski di rumah anak mereka harus tetap belajar” . ( 

Wawancara Rofif Fikri, Guru Mapel Fiqih Tanggal 10 Januari 2022) 
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Keluarga merupakan wadah pendidikan yang sangat besar 

pengaruhnya dalam perkembangan motivasi belajar anak oleh karena itu 

pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya karena keluarga 

merupakan tempat pertama kali anak belajar menyatakan diri sebagai 

makhluk sosial dalam berinteraksi dengan kelompoknya (Anwar, S, 2017).  

Meskipun peran orang tua memang tidak bisa seefektif peran guru saat 

di sekolah karena memang keterbatasan orang tua, entah itu karena latar 

belakang pendidikan, kesibukan, atau karena fasilitas yang di gunakan.  

pada proses mendampingi anak pada saat proses pembelajaran orang tua 

adakalanya tidak memahami secara penuh saat proses pembelajaran di 

karenakan tidak tahu alaur pelajaran yang disampaikan dan karena 

kesibukan masing-masing tapi saya tetep memngingatkan anak saya untuk 

beribadah. (wawanacara Anik Sriyanti, wali murid kelas IX Tanggal 13 

Januari 2022) . 

Orang tua selama pandemi Covid-19 tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat pendidikan anak yang pertama dan utama dalam membentuk 

karakter nilai agama dan budi pekerti, tetapi sekarang memiliki peran 

tambahan sebagai guru tambahan di rumah. Peran penting orang tua selama 

proses pembelajaran dari rumah adalah menjaga motivasi anak, 

memfasilitasi anak belajar, menumbuhkan kreativitas anak, mengawasi 

anak dan mengevaluasi hasil belajar anak (Trisnadewi, 2020). 
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Peran orang tua dan guru dalam menyampaikan pembelajaran Fiqih 

bukan hanya sekedar melakukan pendampingan saja, akan tetapi mengerti 

terkait materi pembelajaran yang di sampaikan melalui BDR dan juga 

media apa yang tepat digunakan dalam pembelajaran BDR. Hal ini 

tentunya guru sangat berperan dan mendominasi sebagai pemeran utama 

bagi siswa. Materi yang biasanaya kami sampaikan ketika tatap muka itu 

menggunakan media power point tapi untuk saat ini media yang di 

gunakan adalah Microsoft word untuk penyampaikan materi di karenakan 

tidak semua siswa hadir dan aktif pada saat proses pembelajaran, ada 

kalanya juga membuat tulisan di kertas lalu di foto kemudian di bagikan 

ke siswa melalui WhattsAp Group”. ( Wawancara Rofif Fikri, Guru Mapel 

Fiqih Tanggal 10 Januari 2022) 

Orang tua bisa berperan sebagai fasilitator, sedangkan fasilitator secara 

umum memiliki makna sebagai orang yang memberikan fasilitas atau 

kebutuhan. Maksud dari orang tua berperan sebagai fasilitator yaitu orang 

tua berperan untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran daring kepada anak- anaknya (Nika, Cahyati, 2020). Dalam  

hal ini peran orang tua yang sebagai fasilitator di harapkan  menyediakan 

smartphone, LKS lengkap, kuota internet dan di daftarkan les privat untuk 

mempermudah dan melancarkan dalam proses pembelajaran. (Wawancara 

Sapawi dan Sumarwati, Wali murid kelas VIII Tanggal 13 januari 2022) 
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Kelebihan Peran Orang Tua Terhadap Pendampingan Anak Dalam 

Proses Pembelajaran Fiqih di Era Covid-19 ;  

1. Orang tua merasa lebih dekat dengan anak,  

2. Orang tua bisa mengetahui perkembangan atau proses belajar anak 

secara langsung,  

3. Orang tua bisa menambah wawasan terkait pembelajaran mendidik 

anak.  

4. Orang tua mengajarkan langsung tata cara beribadah yang di bahas 

pada mapel fiqih. 

Sedangkan kekurangan peran orang tua terhadap pendampingan anak 

dalam proses pembelajaran pai di era covid-19 meliputi:  

a. Latar belakang pendidikan orang tua,  

b. Keterbatasan Waktu,  

c. Keterbatasan smartphone dan koneksi internet,  

d. murid merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan observasi di lapangan dan wawancara bersama Wali 

Murid kelas VII, VIII,IX peran orang tua dalam pembelajaran Fiqih di MTs 

Negeri 1 Rembang orang tua merasa  banyak kekurangan dari pada 

kelebihan selama pembelajaran di rumah. 
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3. Implikasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi 

Covid-19  

Dalam pelaksanaan model pembelajaran fiqih di era pandemi covid-

19 MTs Negeri Rembang diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa 

implikasi dalam proses pelaksanaannya antara lain: 

a. Tantangan: 

1) Mempelajari teknologi untuk melakukan model belajar mengajar 

2) Menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar. 

3) Memiliki keberanian dalam mencoba bermacam aplikasi sebagai 

bentuk melaksanakan  strategi belajar mengajar yang bermacam-

macam. 

4) Memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan upgrade 

dengan ikut serta dalam seminar pelatihan yang diselenggerakan 

oleh bermacam organisasi yang terdapat dalam media social. 

Kendala: 

1) Sinyal, kuota dan keterbatasan alat yang menjadi hambatan untuk 

melakakukan akses belajar mengajar.. 

2) Jumlah murid yang banyak dan harus melayaninya menjadi 

kendala proses sebab mengajar sebab peran pendidik bertambah 

mengikuti jumlah murid. 

3) Pelaksanaan belajar mengajar tidak dapat dilakukan bersamaan 

sebab kendala wali murid bekerja atau sibuk merawat dan 
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mengurusi anaknya yang lain. 

4) Tida dapat memprediksi tingkat pemamaham murid. 

Solusi: 

1) Pembelajaran online dengan semua bentuk dan media yang 

dipakai menciptakan suasana baru baik bagi pendidik ataupun 

para murid dengan menentukan dan menerapkan metode belajar 

mengajar yang lebih menarik dan bervariasi  

2) Bagi guru yang terkendala keterbatasan penggunaan IT dapat 

memakai teknologi yang dalam penggunaannya lebih simpel, 

sederhana, dan mudah untuk dioperasikan miaslnya aplikasi 

whatsapp atau line. 

3) bagi murid yang mempunyai keterbatasan fasilitas atau tidak 

mempunyai alat perangkat penunjang kegiatan belajar mengajar, 

bida bergantian dengan wali muridnya. Sementara yang memiliki 

keterbatasan akases jaringan internet murid bisa menyelesaikan 

tigasnya dengan cara manual yang sepeti baiasanya, yang penting 

murid tetap di rumah dan tetap belajar.  

4) Melakukan komunikasi dengan orangtua via telepon/whatsapp 

mengenai informasi tugas yang di berikan guru agar memantau 

anaknya belajar dan mengumpulkan tugas dan guru bisa 

memberikan informasi terkait perekmbangan peserta didik. 

(Asmuni, 2020) 

Demikian dari data yang sudah didapatkan bisa di analisis 
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bahwasanya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring atau 

online pada mata pelajaran Fiqih pada MTs Negeri Rembang secara 

menyeluruh selaras dengan prinsip proses belejar mengajar, tapi jika 

dilihat secara keseluruhan masih terdapat murid yang pasif dan belum 

semangat mengikuti proses pembelajaran daring atau online. Siswa 

yang masih belum aktif dalam proses pemebelajaran fiqih secara daring 

di karenakan handphonenya bergantian susah sinyal dikarena rumahnya 

yang berada di pegunungan dan terbatasnya kuota sehingga dalam 

proses pembelajaran dan proses pengumpulan tugas terdapat kendala. ( 

Wawancara Zakiyyah, Guru Mapel Fiqih Tanggal 11 Januari 2022) 

Dabagh dan Ritlan memberikan penjelasannya bahwa kendatipun 

banyak hambatan dalam pemakaian model belajar mengajar yang 

dilaksanakan secara daring atau online melahirkan suatu keterampilan 

dan kompetensi bagi murid dan pendidik, keterampilan yang didapatkan 

murid ialah tantangan untuk menguasi pemakaian dan pemnfaatan 

kehadiran teknologi belajar mengajar mandiri, mempunyai 

pengalaman tentang proses belajar mengajar mandiri, memperlihatkan 

kebutuhan untuk menjalin relasi dan komuniasi antara sesama murid, 

mempunyai pemahaman untuk terus menggali kompetensi yang 

dimiliki(Dabbagh, N &Bannan-Ritlan 2005). Dengan adanya model 

pembelajaran daring siswa bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari 

materi yang susah dan bisa mecari video melalui youtube terkait materi 

yang disampaikan guru  . (Wawancara Haniyah Husna Mufidah, Murid 
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kelas VII Tanggal 10 Januari 2022) 

 

Sementara untuk pendidik, kompetensi yang didapatkan dalam 

pemakaian model proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring 

atau online ialah: kompetensi dalam memahami karater dan keperluan 

murid dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara daring atau 

online, semakin terampil memakai bermacam model belajar mengejar 

dengan menjadikan kebutuhan dan perbedaan karakter setiap murid 

sebagai pertimbangan, semakin terampil dalam memanfaatkan dan 

mengoperasikan teknologi belajar sebagai media penunjang untuk 

melaksanakan penyampaani bahan aja, semakin terampil dalam 

melakukan pengembangan bahan ajar serta menjadi pihak yang bisa 

menfasilitasi kegiatan belajar mengajar murid. 

Demikian kehadiran virus covid-19 yang menjadi pandemi 

sebenarnya semakin memperlihatkan kebermanfaatan model 

pelaksanaan belajar mengajar secara daring atau online kepada para 

murid dan dan pendidik untuk tetap terus belajar dan mengajar, 

menyiapkan dan memaksimalkan diri memakai dan memanfaatkan 

kehadiran teknologi yang ada. Maka dapat dikatakan bahwasanya 

terbatasanya jarak dan waktu  bukan menjadi hambatan untuk mencapai 

tujuan proses belajar mengajar. Disisi lain murid ataupun pendidik dapat 

melakukan kreasi dan inovasinya dan melaksanakan kegiatan 

pembelajar kapan pun dan dimana pun. 
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Maka juga perlu dipahami oleh pendidik bahwasanya dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring kunci suksesnya yakni 

tidak terlalu bergantung pada bentuk media dan teknologi apa yang 

dipakai. Melain yang peru diperhatikan ialah cara media atau teknolohi 

yang dipakai dan informasi atau bahan ajar yang disampai dapat di 

komunikasikan serta mendorong terjadinya interaksi dari teknologi yang 

dipakai.  

Adapun dalam kegiatan belajar mengajar secara daring atau 

online semua elemen pendukung ditekankan untuk saling bekerjasama 

baik murid, wali murid, dan pendidik mengetahui kemampuan untuk 

mengusung keberhasian proses belajar mengajar secara online. Murid 

diharuskan bisa mengetahui faktor internal yang terdapat dirinya sendiri 

baik dalam bentuk dorongan semanagat, kerja keras dan karakternya 

untuk menopang keberhasilan dari proses belajar mengajar secara daring 

atau online, tak terkecuali wali murid juga diharuskan untuk selalu 

memberikan dukungan semangat, menfasilitasi dan mendampingi 

anaknya ketika belajar. Sementara pendidik diharsukan bisa melakukan 

pengelolaaan terhadap tujuan pendidikan yang membuat generasi 

selanjutnya siap menjadi solusi dari tantangan setiap zaman. 

d. Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi Covid-19 

untuk meningkatkan Ibadah Siswa 

 Mempelajari ilmu fiqih kepada siswa sangat penting, karena 

berhubungan dengan maslah ubudiyah yang dibahas. Sehingga siswa 
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dapat mengimplementasikan pembelajaran fiqih dengan kegiatan ibadah 

sehari-hari dan penting untuk dipelajari peserta didik , mereka mampu 

menguasai nilai-nilai syari’at islam dengan menghayati dan memahami 

serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan 

memperoleh manfaaat. 

 Hubungan proses Pembelajaran Fiqih dengan ibadah sangat erat 

kaitannya dengan karakter siswa di masa pandemic covid-19 untuk 

meningkatkan ibadah pada diri peserta didik dengan mengunakan 

pendekatan dan pola asuh yang terlibat diantaranya: Steck halder, guru, 

orang tua peserta didik dan peserta didik . 

 Guru dalam penyampaian materi pembelajaran fiqih terhadap 

peserta didik dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik saat 

proses pembelajaran berlangsung, sehingga proses pembelajaran yang 

dilakukan seorang guru bisa tersampaikan kepada peserta didik dengan 

mudah dan dapat diterima oleh peserta didik. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Strategi Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi Covid-

19    

1. Perencanaan Strategi pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era 

pandemi covid 19  

a. Persiapan dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Berdasarkan penelitian di MTs Negeri Rembang bahwa 

sebelum Proses pemebelajaran guru melakukan persiapan 

sebagaimana pada umumnya yaitu dengan membuat RPP yang di 

suaikan dengan silabus pembelajaran daring di masa pandemi, tapi 

pendidik diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sistem dam 

metode yang termuat di RPP secara keseluruhan sebab pendidik juga 

harus menyesuaikan proses belajar mengajarnya dengan situasi dan 

keadaan yang dialami oleh murid. 

Demikian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwasanya RPP yang sudah disusun oleh pendidik 

pengampu mapel Fiqih di MTs Negeri Rembang bisa diubah 

kapanpun. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari hambatan yang 

kerap dialami oleh murid seperti terbatasnya kuota internet dan alat   
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dalam pembelajaran daring yaitu handphone yang kurang 

mendukung. Oleh sebab itu dengan menyusun aturan dan 

menentukan metode belajar mengajar yang maksimal, efektif dan 

efisisen pendidik tidak diharuskan mengikuti rancangan RPP yang 

sudah disusun sebelumnya. Bahkan pendidik bisa menyusun 

rancangan baru diluar RPP dengan cepat, tepat dan efekti yang tentu 

harus sesuai denga tujuan belajar mengajar yang hendak dicapai.  

Pola asuh merupakan rencana awal kegiatan pendidikan guna 

mencapai tujuan pendidikan, dan diharapkan melalui perencanaan 

awal tersebut maka perjalanan untuk memperoleh pendidikan dari 

tahap ke tahap akan tertata rapi yang akhirnya anak dapat meraih 

kesuksesan dikemudian hari. Orang tua memiliki peranan yang 

penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap semua 

anggota keluarga. 

Pola asuh orang tua dalam perencanaan proses pembelajaran 

Fiqih di MTs Negeri Rembang banyak karakteristik dalam 

pendampingan peserta dalam proses pembelajaran secara daring baik 

secara fisik atau non fisik, berdasarkan penelitian terhadap orang tua 

dalam proses pendampingan peserta didik menerangkan bahwa 

keterlibatan orang tua dalam melaksanakan pra pembelajaran peserta 

didik meliputi: 

1. Menyiapkan handphone, kuota internet peserta didik saat 

melaksankan proses pembelajaran daring. 
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2. Mengingatkan peserta didik dalam proses pembelajaran 

3. Menyiapkan tempat untuk proses pembelajaran bagi peserta didik. 

b. Model Pembelajaran berbasis pola asuh fiqih pada MTs Negeri 

Rembang di era pandemi covid-19 

1) Model pembelajaran fiqih di MTs Negeri Rembang 

Berdasarkan ulasan penelitian, model pembelajaran yang 

dipakai oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar Fiqih di 

masa pandemi yakni dilakukan secara online dan sesi tanya 

jawab atau metode lainnya yang memiliki kemungkinan untuk 

dapat dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan 

penyesuaian dengan situasi dan keadaan para murid. 

Demikian dari kegiatan penelitian yang dilakukan 

menghasilkan penjelasan bahwasanya dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar pendidik tidak mendominasi proses 

belajar mengajar dan lebih memberi peluang dan kesempatan 

kepada murid untuk belajar dengan mandiri dan sendiri. Hal ini 

senada dengan penjelasan Prawiradilaga dalam bukunya yang 

berjudul Mozaik Teknologi Pendidikan: E-Learning. Menurutnya 

pembelajaran daring mengaplikasikan model kemandirian 

belajar yang dapat membuat murid belajar dengan bebas dan 

fleksibel berdasarkan keadaan dan kemampuannya. 

Prawiradilaga, Dewi Salma, 2016). 

Peran orang tua terhadap peserta didik dalam model 
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pembelajaran daring di MTs Negeri Rembang berimplementasi 

terhadap pola asuh orang tua kepada peserta didik baik itu orang 

tua pola asuh yang memperioritaskan kepentingan anak 

(Autoriatif), mendidik atau membimbing dengan cara keras, 

teguh yang diperintahkan oleh orang tua, gaya asuh yang 

relative sedikit tuntutan kepada anaknya (permisif) sehingga 

prestasi peserta didik dalam pembelajaran daring bisa tercapai 

dengan maksimal. 

Demikian dalam kegiatan penelitian yang dilakukan 

menghasilan beberapa penjelasan yang salah satunya ialah 

bahwasanya dalam memilih metode belajar mengajar, pendidik 

pengampu mapel Fiqih di MTs Negeri Rembang selalu 

mempertimbangkan bahan ajar yang hendak diberikan serta juga 

media dan sarana yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar secara online. Tapi tidak hanya sekedar itu, 

pendidik juga mempertimbangkan situasi dan keadaan dalam 

proses belajar mengajar yang sedang berjalan. Di sisi lain 

pendidik dapat juga melakukan perubahan metode belajar 

mengajar yang selaraa dengan hambatan yang terjadi saat proses 

belajar mngejar sacara online berjalan supaya bisa efektif dan 

lancar. 

2) Pemakaian Media 

Pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan secara online 
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dengan menggunkan media teknologi sebagai sarananya 

diharuskan mempunyai cukup fungsi dan kegunaan bagi guru 

selaku penyusun reancangan, pengembang dan pihak yang 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  

Keberadaan media teknologi sebagai sarana pelaksanaan 

belajar mengajar banyak mempermudah guru dalam bermacam 

aspek yakni sebagai berikut: 

a) Lebih interaktif, 

b) Proses belajar tidak kaku dan membosankan dan membuat 

murid nyaman dan tertarik mengikutinya. 

c) Manajemen proses belajar menagajar menjadi lebih 

meningkat tingatan keefektifan dan efisiensinya, siswa 

menjadi lebih proaktif dibanding sebelumnya dengan 

keberadaan media teknologi informasi sebagai sarananya, 

pendidik juga tidak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk 

mencatat dan memberikan ilustrasi yang biasa diberikan 

melalui papan tulis seperti biasanya. 

d) Memberikan peningkatan mutu proses belajar mengajar. 

Pemakaian media yang dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar tidak sekedar berguna memberikan peningkatan 

pada efektifitas dan efisiensi melainkan juga bisa 

memberikan peningkatan mutu proses belajar mengajar 

keseluruhan (Sumarno, 2020). 
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2. Pelaksanaan Strategi pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era 

pandemi covid 19  

a. Kegiatan Awal Pembelajaran 

Demikian dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menghasilkan beberapa penjelasan salah satunya ialah kegiatan pra 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pendidik pengampu 

mapel Fiqih di MTs Negeri Rembang berupa komunikasi dan 

interaksi via media sosial dan sesi tanya jawab kepada para murid. 

Sebagaimana hasil analisa peneliti, kagiatan tanya jawab yang 

dilaksanakan menjadi bentuk usaha guru memberikan pre-test dan 

pengantar sekaligus untuk melihat respon dan upman balik dari para 

murid. Selain itu kegiatan tersebut menjadi salah satu metode 

pendidik untuk membuat para murid merasa tertarik pada materi 

yang hendak disampaikannya. 

Adapun hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti menjelaskan bahwasanya pendidik memberikan penduluan 

dan pengatantar dalam bentuk pertanyaan mengenai kabar dan 

kondisi seta persiapan murid dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. Kemudian pendidik mengawali prose belajar mengajar 

dengan memberikan pertanyaan terkait bahan ajar yang hendak 

disampaikan, lalu bahan ajar dibagikan kepada para murid 

menggunakan platform media yang biasa dipakai dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam sesi ini, pemberian 
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atau pembagian bahan ajar di tahap pra belajar mengajar diharuskan 

bisa membuat murid merasa tertarik dan mendorong semangat murid 

untuk ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar yang hendak 

dilaksanakan. 

Sementara beberapa tahapan dalam kegiatan belajar mengajar 

secara online atau daring yang dilaksanakan oleh pendidik MTs 

Negeri Rembang yakni diantaranya: 

1) Pelaksanaan kegiatan sebelum pembelajaran yang mencakup 

pendidik mengucapkan salam kepada murid, mempersiapkan 

media dan membagikan bahan ajar kepada murid melalui media 

yang dipakai sebelum masuk waktu pelajaran, berinteraksi 

dengan murid selama kurang lebih 20-40 menit melalui aplikasi 

whatsapp group atau google classroom, menyiapkan mental dan 

semangat murid dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. 

2) Dalam pelaksanaannya kegiatan inti berfokus pada tiga tahapan 

(“intructional of knowledge, investigational of knowledge dan 

immersion of knowledge”) terhadap peserta didik sebeb kegiatan 

ini dianggap bisa mendorong murid dalam membangun 

pengetahuan dan pemahamannya dengan mandiri. 

3) Dalam kegiatan penutup, pendidik menutup pelaksanaan belajar 

mengajarnya dan guru mulai memfokuskan diri untuk 

melaksanakan penentuan nilai dan memberi feed back pada 

setiap hasil kegiatan yang dilaukan oleh murid baik secara 
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verbal berupa ucapan yang memotivasi dan mememberikan 

semangat pada murid ataupun berupa skor (nilai). Adapu segala 

maacam kegiatan itu diatur dalam kelas daring yang sudah 

dibentuk oleh setiap pendidik sebelumnya. 

b. Interaksi Selama Proses Pembelajaran 

Interaksi atau hubungan yang dilaksanakan selama belajar 

mengajar secara online yakni dengan cara memaksimalkan aplikasi 

yang dijadikan media melaksanakan kegiatan interaktif antara 

pendidik dengan murid. Sementara kegiatan yang interaktif ini 

dilakukan dalam bentuk relasi timbal nalik antara pendidik dengan 

murid. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

membuktikan bahwasanya kegiatan interaktsi dalam kegiatan belajar 

mengajar mapel fiqih pada MTs Negeri Rembang lebih terpusat 

pada pendidik. Dalam hal ini pendidik memiliki peran menjadi 

sumber belajar dengan memberikan penyemapai bahan ajar atau 

materi materi pelajaran yang telah dimuat dalam modul powerpoint 

atau dalam bentuk penjelasan di kolom chatt whatapp.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan 

penjelasan bahwasanya selai memakai pola satu arah, pendidik juga 

mengaplikasikan pola dua arah dalam melakukan interkasinya. 

Adapaun pola ini ditunjukkan dengan adanya feed back atau repon 

dari para murid yakni pendidik menyediakan ruang untuk murid 

menanggapi baik berupa pendapat maun pertanyaan mengenai bahan 
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ajar yang telah disampaikan dan dimuat di modul powerpoint oleh 

pendidik. Tak hanya itu, kegiatan interkasi juga terjadi antara  murid 

satu dengan yang lainnya tapi pendidik tetap memiliki otoritas lebih 

atas belangsungnya kegiatan belajar megajar supaya pendidik bisa 

mengatur percakapan  live grup tetap dalam keadaan stabil dan 

terkendali. 

Dalam proses pembelajaran daring pada pembelajaran Fiqih 

pada MTs Negeri Rembang berbasis pola asuh ini menggunakan 

teknologi informasi sebagai sarana komunikasi sebagai penyalur 

bahan ajar dan pendekatan serta pendampingan orang tua peserta 

didik saat pembelajaran daring berlangsung. Adapun tujuannya 

supaya kegiatan yang komunikatif dan interaktif yang menjadi 

substansi dari kegiatan belajar mengajar bisa terjadi dengan satu 

ataupun dua arah bahkan dapat terjadi di waktu yang sama. 

Sementara materi yang dipakai oleh pendidik pengampu mapel Fiqih 

pada MTs Negeri Rembang berupa objek belajar (learning object) 

yang berbentuk data, voice, video, ataupun multimedia yang sudah 

disusun dan dibentuk dengan memakai prinsi desain kegiatan belajar 

mengajar. Sedangkan media atau platform yang dipakai oleh 

pendidik adalah media yang menjadi sarana belajar yang tepat, 

efektif dan efisien dan sesuai dengan karakter tujuan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar yang hendak digapai, keadaan murid, 

kesediaan sarana dan parasarana penunjang dan lain-lain. 
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3. Evaluasi Selama Proses Pembelajaran Fiqih berbasis Pola Asuh 

pada MTs Negeri Remabng 

Dalam strategi proses pembelajaran fiqih yang diterapkan pada MTs 

Negeri Rembang kunci keberhasilan dari peserta didik bisa dilihat dari 

evaluasi atau penilaian disaat pembelajaran daring, evaluasi atau 

penilaian guru mapel fiqih terhadap peserta didik dilaksanakan pada 

setiap jadwal dan kelas proses belajar mengajar secara online dengan 

melakukan penugasan atau membagikan bermacam soal multiple choice 

yang dapat dikerjakan oleh para murid menggunakan google form pada 

umumnya. Tapi selain memakai evaluasi memakai multiple choice, 

pendidik juga melaksanakan penentuan nilai dalam bentuk penugasan 

yang dapat diselesaikan murid dengan menggunakan portofolio sebagai 

medianya dan bisa juga dengan praktikum. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Guru Fiqih 

di MTs Negeri Rembang menjelaskan bahwa: “ proses pembelajaran 

fiqih memiliki sebuah Karakteristik tujuan pembelajaran yang berbeda 

dengan pelajaran agama lainya, karena tidak semua pelajaran agama 

memakai sebuah instrumen yang sama ada juga yang harus melakukan 

praktikum”. Dari penjelasan yang disampaikan oleh guru dapat diambil 

sebuah kesimpulan bahwa setiap guru mata pelajaran agama tidak 

menyamakan dalam model evaluasi pembelajarannya, yang 

membedakannya adalah pada aspek tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai oleh guru. 
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Dalam evaluasi atau penilaian pembelajaran ada beberapa aspek 

yang diterapkan pada MTs Negeri Rembang meliputi: 

1. Aspek kognitif 

Dalam aspek kognitif penilaian atau evaluasi di MTs Negeri 

Rembang bisa dilihat dari berbagai instrumen evaluasi pembelajaran 

sebagai berikut:   

a. Soal pilihan ganda 

Pada waktu sebelum pandemi guru menggunakan Kertas 

HVS untuk menyajikan soal dalam bentuk pilihan ganda, namun 

berbeda pada saat ini guru melakukan modifikasi dengan 

menggunakan sistem tes online. Dalam melakukan modifikasi 

dengan menggunakan sistem tes online guru menggunakan 

aplikasi gratis yang telah tersedia dalam internet seperti google 

form. 

b. Soal dengan bentuk essay test 

Pengunaan soal dengan essay test di MTs Negeri Rembang 

mengunakan tugas essay bagi siswa yang harus dikerjakan lalu 

di foto dikirimkan melalui whatsapp ke guru mapel fiqih, guru 

juga menjelaskan bahwasanya soal yang berbentuk essay test 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

c. Ujian lisan  

Dalam pembelajaran fiqih ada beberapa materi yang harus 

dilakukan dengan praktek seperti praktek sholat, sehingga guru 
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membuat evaluasi dalam pembelajaran itu dengan menugaskan 

peserta didik membuat video tentang praktek sholat kemudian 

dikirim ke guru guna mengevaluasi atau menilai peserta didik. 

2. Aspek Afektif dan Spiritual 

Proses pembelajaran pada aspek afektif pada peserta didik 

tidak terlalu jauh berbeda dengan aspek spiritual. Hal tersebut 

menjadi perhatian yang sangat khusus guru mata pelajaran fiqih di 

MTs Negeri 1 Rembang karena pada pembelajaran fiqih dalam aspek 

afektif dan spiritual terletak pada budi pekerti dan akhlak yang 

dimiliki oleh peserta didik.  

Berdasrkan hasil penelitian di MTs Negeri Rembang evaluasi 

pembelajaran fiqih secara daring dalam aspek afektif terdiri atas: 

a. Penilaian Proyektif 

Dalam penilaian proyektif proses pembelajaran fiqih pada 

MTs Negeri Rembang, siswa di minta oleh guru untuk 

melakukan kegiatan mempresentasikan perilaku dan sikap 

mereka setelah mereka melihat video dan gambar yang dikirim 

di grup whatapp. Evaluasi atau penilaian proyektif siswa dapat 

dilihat dari tanggapan siswa melalui grup whatapp sesuai 

dengan apa yang dilihat di video dan gambar tersebut. 

b. Penilaian Objektif 

Pada pembelajaran fiqih pada MTs Negeri Rembang, guru 

jarang menggunakan penilaian objektif, dikarenakan dalam hal 
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ini siswa dalam menangapi materi yang disampaikan oleh guru 

kepada siswa masih belum banyak materi yang tersampaikan 

kepada peserta didik, namun penilaian tersebut dilaksanakan 

hanya beberapa kali saja. Karena para guru ingin mengukur 

tingkatan sikap yang dimiliki siswa dalam kontek kejujuran 

dalam pemahaman materi yang disampaikan . 

c. Rubrik Penilaian sikap dan spiritual. 

Penilaian rubrik penilaian sikap dan spiritual digunakan 

untuk menilai perubahan sikap pada siswa setelah pembelajaran. 

untuk penilaian rubrik penilaian sikap dan spiritual di MTs 

Negeri Rembang tidak jauh berbeda dengan rubrik penilaian 

pada kurikulum 2013 yang berisi tentang daftar sikap dan 

spiritual yang dimiliki oleh peserta didik 

dalam bentuk tabel skala penilaian. Skala penilaian yang dipakai 

di MTs Negeri Rembang itu terdiri dari 5 tingkatan yaitu: sangat 

baik, baik, cukup, kurang baik serta tidak baik. 

3. Aspek Psikomotorik 

Dalam pembelajaran daring di MTs Negeri Rembang evaluasi 

atau penilaian dalam aspek psikomotorik sangat cocok diterapkan 

pada pembelajaran mata pelajaran fiqih dikarena pembelajaran fikih 

sering mengharuskan siswa untuk mempraktikkan gerakan sholat, 

wudu, tayamum, dan lain sebagainya. 

Pada saat pandemi saat ini guru tidak dapat menilai dan 
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membetulkannya secara langsung apabila terjadi kesalahan, 

karena pada saat ini guru ketika ingin menilai aspek psikomotorik 

menyuruh untuk siswa mengumpulkan rekaman dari video 

praktik melalui google classroom, grup whatsapp. Setelah siswa 

mengirimkan, guru baru bisa memberikan komentar melalui grup 

whatsapp ketika guru telah selesai memutar video yang 

dikirimkan siswa. Hasil penilaian tersebut tidak hanya berupa 

skor angka namun juga berupa keterangan mengenai kekurangan 

dari siswa, dan guru meminta siswa untuk memperbaikinya. 

 

B. Analisis Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi Covid-

19  terhadap Peningkatan ibadah Siswa pada MTs Negeri Rembang  

Demikian di masa pandemi bentuk pelaksanaan proses belajar 

mengajar yang diterapakan untuk murid di setiap lembaga sekolah di 

Indonesia dan salah satunya MTs Negeri Rembang dalam bentuk pendidikan 

mandiri. Sebagaimana surat edaran Menteri pendidikan Nomer 2 Tahun 2020 

yang berisi mengenai  program kebijakan pecegahan penularan virus disease 

(covid- 19) dalam satuan pendidikan, Mendikbud memerintahkan segenap 

pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar 

jarak jauh secara online dengan membagi tiga macam wilayah dan menyusun 

pedomannya. Aturan pelaksanaan belajar mengajar di tempat tinggal masing-

masing di tetapkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di wilayah 

Jawa Tengah yang seluruh isinya merubah sistem pelaksanaan kegiatan 
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belajar mengajar yang mulanya tatap muka atau offline menjadi belajar 

mengajar cara online kepada seluruh lembaga pendidikan dengan 

menggunakan bermacam alat teknologi dan media online yang di selaraskan 

dengan sarana dan prasarana yang ada di lembaga sekolah serta 

menyesuaikannya dengan kemampuan pendidik dalam mengoperasikannya. 

Berdasarkan surat edaran (SE) dari Kementerian Agama Republik 

Indonesia Nomor: B-1673.1/DJ.1/08/020 tahun 2020 tentang panduaan 

penyelengaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun 

akademik tahun 2020/2021 bagi satuaan pendidikan madrasah, pesantren, 

pendidikan keagamaan islam, dan perguruaan tinggi keagamaan islam di 

masa pandemi corona virus disease tahun 2019 (Covid-19). Maka MTs 

Negeri Rembang dalam pembelajaran mengunakan sistem daring dan 

disesuaikan dengan kapasitas yang dimilik lembaga. 

Dengan mengacu pada peraturan dan pedoman tersebut diatas, maka  

MTs Negeri Rembang sebagai satuan pendidikan perlu menyusun Kurikulum 

MTs Negeri Rembang guna tercapainya tujuan pendidikan nasional dan 

tujuan pendidikan di MTs Negeri Rembang. 

Kurikulum yang digunakan pada MTs Negeri Rembang adalah 

Kurikulum 2013 sehingga dalam Pelaksanaan kurikulum 2013 pada MTs 

Negeri Rembang merupakan inti dari proses kegiatan pendidikan di 

Madrasah. Pada proses pelaksanaanya ini bukan hanya waka kurikulum yang 

bertanggung jawab mengimplentasikan kurikulum kepada peserta didik. 

namun peran guru, waka kesiswaan, komite, stakholder, dan orang tua peserta 
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didik juga sangat berperan penting dalam mengetahui aspek keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik.  

1. Perencaaan dalam pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di saat 

pandemi covid-19 pada MTs Negeri Rembang 

Perencanaan dalam sebuah pembelajaran adalah proses dan cara 

berpikir yang membantu menghasilkan sebuah keberhasilan bagi peserta 

didik. Sebuah rencana mensyaratkan bahwa suatu tujuan dapat dicapai 

atau hasil yang dicapai, dalam situasi saat ini pandemi covid-19 

menuntut guru/pendidik harus merancang sebuah sistem pembelajaran 

bagi peserta didik. 

Perencanaan belajar-mengajar adalah perkiraan guru tentang 

kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa selama pengajaran. Rencana 

pembelajaran harus memperhatikan minat dan perhatian siswa terhadap 

standar bahan yang digunakan sebagai bahan pembelajaran. Dalam hal 

ini, guru dapat berperan sebagai pengubah dan motivator yang dapat 

memicu semangat belajar siswa dan mendorong mereka untuk belajar, 

dengan menggunakan berbagai media, sumber belajar yang tepat dan 

mendukung pelatihan keterampilan dasar. Perencanaan pembelajaran 

adalah proses awal untuk mencafiqih tujuan kurikulum secara efektif dan 

efisien. Perencanaan sesuai dengan kurikulum yang ada sebagai pedoman 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar guru dapat secara 

sistematis, cermat, dan komprehensif memberikan materi yang bermakna 
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bagi akidah Islam siswa dan mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari (Umaroh, 2021). 

Perencanaan pembelajaran adalah langkah yang sangat penting 

sebelum melakukan pembelajaran. Perencanaan diperlukan untuk 

implementasi yang efektif. Perencanaan pembelajaran termasuk dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau bisa kita sebut dengan 

desain pembelajaran dan skenario pembelajaran. RPP tersebut meliputi 

standar kompetensi, kompetensi inti, indikator yang ingin dicafiqih, 

materi penelitian, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, alat 

peraga, sumber belajar dan evaluasi (Bararah, 2017). 

a. Fungsi perencanaan pembelajaran daring 

Fungsi rencana studi biasanya dibagi menjadi dua fungsi utama. 

Fitur pertama adalah perencanaan. Hal ini karena perencanaan atau 

persiapan guru memberikan pengetahuan yang sangat baik dan siap 

untuk menghadapi kelas. Jadikan situasi fleksibel dengan benar. 

Kedua, guru dapat tumbuh dan menjadi guru yang profesional karena 

dengan perencanaan yang tepat dan hasil pengalaman serta 

pembelajaran yang berkesinambungan dapat menghasilkan guru 

profesional yang  unggul. Secara umum, tutorial bekerja seperti ini: 

1) Memberikan pemahaman yang jelas kepada guru tentang tujuan 

sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

2) Guru dapat lebih percaya pada nilai pembelajaran yang diberikan 
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dan prosedur yang digunakan. 

3) Mendukung guru untuk mengenali kebutuhan dan minat serta 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4) Mengurangi kegiatan coba-coba dalam mengajar dalam organisasi 

yang baik dan dengan cara yang benar. 

5) Untuk mendukung para guru agar tetap semangat mengajar dan 

selalu memberikan materi-materi yang up-to-date kepada siswa 

(Hamalik, 2001b). 

b. Urgensi perencanaan pembelajaran daring 

1) Digunakan sebagai pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2) Pola dasar yang mengatur kewajiban dan wewenang setiap  

unsur yang terkait dengan suatu kegiatan. 

3) Semua unsur guru dan siswa dalam panduan pengoperasian. 

4) Anda dapat mengetahui ketepatan dan keterlambatan kegiatan 

sebagai alat untuk mengukur apakah kegiatan tersebut efektif. 

5) Penyusunan materi agar tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran. 

6) Untuk menghemat waktu dan tenaga 

Rencana pembelajaran adalah alat yang dapat membantu 

Anda mengelola pendidikan secara lebih efisien dalam memenuhi 

tugas dan fungsi Anda sebagai pendidik, membantu Anda 

mencapai tujuan secara lebih hemat dan tepat waktu, serta dapat 
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memberikan kesempatan untuk lebih terkontrol dan terpantau 

daripada saat runtime (Umaroh, 2021). 

Perencanaan pemebelajaran fiqih berbasis pola asuh di saat pandemi 

covid-19 pada MTs Negeri Rembang ini seorang guru merancang sistem 

pembelajaran yang sangat cocok bagi peserta didik, selain itu perencanaan 

pembelajaran fiqih di MTs Negeri Rembang harus didukung dengan pola 

asuh orang tua siswa saat pembelajaran daring. 

2. Pelaksanaan dalam pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di saat 

pandemi covid-19 pada MTs Negeri Rembang 

Dalam situasi saat ini sistem pelaksanaan pembelajaran sesuai edaran 

dari Mendikbud Nomor 2 Tahun 2020 dan  surat edaran (SE) Kementerian 

Agama Republik Indonesia Nomor: B-1673.1/DJ.1/08/020 tahun 2020, 

maka MTs Negeri Rembang menggunakan pembelajaran secara daring. 

Dalam situasi saat ini, sistem pembelajaran online merupakan salah 

satu usaha mengatasi untuk kesulitan belajar langsung. Upaya 

pengembangan mutu pendidikan di Indonesia menjadi isu yang selalu 

penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Selain 

pemerataan kesempatan dan akses pendidikan, serta peningkatan relevansi 

dan efisiensi, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu strategi 

utama (Kusuma & Hamidah, 2020). 

Menurut Muhammad Mushfi El Iq Bali dalam Jurnal yang berjudul “The 

Problems of Application of Online Learning in the Affective and 

Psychomotor Domains During the Covid-19 Pandemic”. Pembelajaran 
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online atau daring merupakan seluruh kegiatan belajar mengajar seperti, 

penyampaian bahan ajar, pemberian tugas dan evaluasi yang disampaikan 

dengan bantuan teknologi internet yang kemudian menghasilkan interaksi 

dan komunikasi aktif antara siswa dengan sumber belajarnya tanpa dibatasi 

oleh ruang dan waktu. Ada tiga macam jenis pembelajaran daring: 

1) Web Course, adalah proses pembelajaran seperti bahan ajar, tugas, dan 

konsultasi yang seluruhnya disamfiqihkan melalui internet. 

2) Web Centric Course, adalah perpaduan antara pembelajaran daring 

dan pembelajaran secara tatap muka, sebagian materi pembelajaran dan 

latihan disamfiqihkan melalui internet, sedangkan ujian, diskusi 

dilakukan secara tatap muka. 

3) Web Enhanced Course, untuk meningkatkan pembelajaran melalui 

penggunaan internet. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap 

muka, namun sumber bahan ajar disediakan secara online (Bali & 

Musrifah, 2020) 

Dalam proses penerapan e-learning, siswa MTs Negeri  Rembang  

fleksibel dalam hal waktu belajar. Siswa MTs Negeri Rembang dapat 

belajar kapan saja, di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Siswa  

MTs Negeri Rembang juga dapat berinteraksi dengan guru secara 

bersamaan, misalnya menggunakan video call atau live chat yang 

ditentukan oleh jadwal kelas. Pembelajaran online dapat disampaikan 

secara elektronik menggunakan forum atau pesan. Proses e-learning 

bergantung pada kesepakatan antara pendidik dan peserta didik dalam 
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kontrak pembelajaran selama pandemi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Dalam konteks pembelajaran pada MTs Negeri Rembang, 

karakteristik dari pembelajaran daring antara lain: 

1) Bahan ajar disiapkan dengan bentuk teks, grafik, dan berbagai elemen 

multimedia. 

2) Komunikasi dan interaksi dilakukan dengan serentak dan tak serentak 

seperti video conference, chats rooms, atau discussion forums. 

3) Dimanfaatkan untuk belajar pada waktu dan tempat maya. 

4) Bisa digunakan berbagai elemen belajar berbasis CD-ROM untuk 

meningkatkan komunikasi belajar. 

5) Bahan belajar relatifemudah diperbaharui. 

6) Meningkatkan interaksi antara siswa dan fasilitator. 

7) Memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal. 

8) Dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet. 

9) Waktu pembelajaran bagi siswa lebih panjang dari pada pembelajaran 

sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring melibatkan berbagai 

unsur lembaga, guru, kepala sekolah (steckhalder), orang tua dan siswa 

untuk meningkatkan prestasi dari peserta didik di masa pandemi covid-19.  
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Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa pola asuh bagi orang tua 

terhadap siswa disaat pembelajaran daring pada MTs Negeri Rembang: 

1) Pendampingan orang tua terhadap peserta didik di saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

2) Penguatan terhadap peserta didik agar tidak malas disaat pembelajaran. 

3) Memberikan dukungan dan motifasi kepada peserta didik dalam 

pembelajaran daring. 

4) Memenuhi kebutuhan siswa disaat pembelajaran diantara: kuota 

internet, handphone, dan media informasi lainnya.  

5) Pendampingan orang tua terhadap peserta didik dalam praktik dan 

pelaksaan beribadah. 

Kegiatan pembelajaran di MTs Negeri Rembang dengan pembagian 

peserta didik perkelas sesuai dengan program kelas. Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan dari mulai pukul 07.00-14.00 WIB. Sesuai jadwal yang sudah 

di tetapkan. Pada pagi hari sebelum pembelajaran dimulai peserta didik 

dipandu guru melaksanakan pembiasaan yaitu membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam kepada peserta didik, memberikan motivasi 

dan dorongan kepada peserta didik. Setelah itu guru mengulas 

pemebelajaran sebelumnya dengan tujuaan melihat seberapa ingat peserta 

didik mengingat pelajaran sudah disampaikan. 

Dalam konteks pembelajaran daring pada MTs Negeri Rembang ini 

pola asuh orang tua peserta didik dalam pelaksanannya berperan penting 

dalam sebuah keberhasilan peserta didik sehingga orang tua harus 
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menyiapkan apa yang dibutuhkan peserta didik dalam pembelajaran daring.  

Kegiatan belajar mengajar menggunakan media E-Learning, setiap 

materi pelajaran dimuat dalam bentuk Esmart Madrasah Tsnawiyah Negeri 

Rembang. Dengan adanya E-Learning memudahkan guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar dimanapun tempatnya. Siswa bebas belajar 

meski diera pandemi, materi bisa tetap terserap dengan baik. Buku paket 

yang memuat materi-materi terbaru disediakan dalam bentuk digital. Meski 

begitu madrasah juga sudah mempersiapkan buku paket materi dalam 

bentuk cetak. Karena berubahnya muatan kurikulum dari pemerintah, 

begitu pula berubahnya materi-materi pembelajaran. 

3. Evaluasi dalam pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di saat pandemi 

covid-19 pada MTs Negeri Rembang 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, evaluasi dan penilaian yang 

dilakukan oleh guru fiqih di MTs Negeri Rembang dilaksanakan pada setiap 

jadwal dan kelas proses belajar mengajar secara online dengan melakukan 

penugasan atau membagikan bermacam soal multiple choice yang dapat 

dikerjakan oleh para murid menggunakan google form pada umumnya. Tapi 

selain memakai evaluasi memakai multiple choice, pendidik juga 

melaksanakan penentuan nilai dalam bentuk penugasan yang dapat 

diselesaikan murid dengan menggunakan portofolio sebagai medianya. 

Menurut Zainal Arifin juga memberikan pengertian bahwa penentuan 

nilai ditujukan untuk mengawasi proses perkembangan belajar murid saat 

proses kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, memberi umpan balik 
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atau fedd back untuk menyempurnakan proses belajar mengajarnya dan 

untuk memahami kekurangan yang perlu diperbaik. Demikian dengan 

melakan hal tersebut, keberhasilan proses belajar murid dan pengajaran 

pendidik mengalami peningkatan kearah yang lebih baik dan optimal 

(Zainal Arifin, 2004). 

Kendatipin seperti itu, dalam upaya melakukan penilaian terhadap 

perkembangan belajar murid, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh 

pendidik pengampu mapel fiqih pada MTs Negeri Rembang dalam 

pembelajaran online bukan sekedar konsen pada tolak ukur penilaian 

kurikulum yang telah ditentukan. Demikian sebagaimana intruksi 

Kemendikbud  melalui surat edaran Nomer 4 Tahun 2020 mengenai 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa pandemi yang darurat 

menjelaskan empat hal yang dianggap pending dalam melaksanakan belajar 

mengajar secara online yakni diantaranya: 

1) Belajar di rumah berupa pelaksanaan belajar mengajar secara online 

yang lebih berarti tanpa ada beban dari tekanan kurikulum pelajaran 

2) Memfokuskan pada keterampilan hidup mengenai pandemi 

3) Pelakansanaan kegiatan belajar mengajar dan penugasan dapat divariasi 

sesuai keadaan murid. 

4) Feed back pada kegiatan murid berupa kulitatif yang bersifat 

membangun (Ri et al., 2020). 
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C. Analisis Implikasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era 

Pandemi Covid-19   

Sistem Pembelajaran fiqih pada MTs Negeri Rembang yang dilakukan 

secara daring yang telah di terapkan selama proses pelaksanaan 

pembelajaran fiqih di era pandemi covid-19 keberhasilan peserta didik 

dalam peningkatan prestasi bagi peserta didik dengan berbasis pola asuh 

terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua dan juga 

peserta didik.  

Menurut hasil penelitian penulis pada MTs Negeri Rembang terdapat 

hambatanya antara lain :  

1. Hambatan bagi Guru  

Demikian kehadiran virus covid-19 yang menjadi pandemi 

sebenarnya semakin memperlihatkan kebermanfaatan model 

pelaksanaan belajar mengajar secara daring atau online kepada para 

murid dan dan pendidik untuk tetap terus belajar dan mengajar, 

menyiapkan dan memaksimalkan diri memakai dan memanfaatkan 

kehadiran teknologi yang ada. Maka dapat dikatakan bahwasanya 

terbatasanya jarak dan waktu  bukan menjadi hambatan untuk 

mencapai tujuan proses belajar mengajar. Namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang kerap tejadi. 

Adapun hambatan bagi guru diantara lain: 

a. Lemahnya sinyal dan terbatanya kutoa serta alat yang dipakai menjadi 

hambatan melakukan akses dan ikut serta dalam kegiatan proses 
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belajar mengajar yang dilaksanakan. 

b. Kendala dengan banyaknya peserta d id ik  yang harus dilayani, 

maka pekerjaan  guru semakin membutuhkan penyelesaian. 

c. Pemahaman siswa yang tidak bisa diprediksi 

d. Peserta didik tidak memiliki alat pembelajaran sehingga guru 

mendatangi rumahnya masing-masing. 

2. Hambatan bagi orang tua peserta didik 

Pandemi covid-19 membuat dunia pendidikan harus bertindak cepat, 

salah satunya dengan pembelajaran daring begitu juga yang diterapkan 

pada MTs Negeri Rembang. Agar pembelajaran tetap berjalan dan 

memutus mata rantai penyebaran virus. Peran serta orang tua tidak bisa 

lepas akan hal ini sehingga dibutuhkannya motivaasi dan dukungan 

terhadap peserta didik untuk bisa tetap bersemangat sekolah walapun 

secara daring. orang tua dituntut mampu membimbing peserta didik di 

rumah, begitupun dengan peserta didik. Peserta didik dituntut untuk 

memahami materi yang disampaikan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Diperlukannya kordinasi yang baik juga antara orang 

tua dan guru. Langkah terakhir yaitu diadakannya evaluasi agar hasil 

belajar anak meningkat.  

Berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi orang tua pada 

pembelajaran daring diantaranya:  

a. Sinyal internet yang terkadang susah. 

b. Kuota yang mahal.  
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c. Kurang bisa penuh dalam mendampingi anaknya. 

d. Orang tua kurang memahami materi, sehingga tidak bisa maksimal 

dalam mengajari anak. 

3. Hambatan bagi peserta didik 

Dari hasil observasi pada MTs Negeri Rembang, hasil penelitian 

menerangkan bahwa  peserta didik dalam proses pembelajaran daring 

selama pandemi covid-19, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran 

via whatsapp. Namun dalam pelaksanannya dinilai belum cukup efektif 

dan optimal untuk diimplementasikan secara konsisten dan permanen 

sebab tidak sedikit hambatan yang terjadi saat menerapkannya. Adapun 

hambatan yang cukup memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan 

belajar mengajar secara oline pada MTs Negeri Rembang diantaranya:  

a. Sinyal internet yang belum mendukung pelaksanaan belajar mengajar 

secara online. 

b. Terbatasnya sarana yang dimiliki sebagian besar murid baik barupa 

laptop, komputer, smartphone dan yang lainnya.  

c. Minimnya penguasaan teknologi dalam diri murid.  

d. Pelaksanaan belajar mengajar secara online dalam bentuk virtual 

membutuhkan modal kuota internat yang cukup besar. Hal ini menjadi 

hambat bagi murid khususnya mereka yang berasal dari keluarga yang 

ekonominya tergolong menengah ke bawah. 

e. Kurangnya motivasi atau semangat dalam proses pembelajaran daring 
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4. Solusi  

Dari hasil observasi pada MTs Negeri Rembang menunjukan bahwa 

untuk meminimalisir berbagai hambatan yang dialami oleh guru,siswa dan 

wali murid dalam proses pembelajaran fiqih secara daring pada MTs 

Negeri Rembang terdapat beberapa solusi sebagai berikut : 

a. Pendidik ditekankan untuk mempersiapkan bahan ajar yang menarik 

dengan metode yang menyenangkan. Misal dengan menyajikan bahan 

ajar dengan memakai slide power point yang di dalamnya terdapat 

video belajar supaya bahan ajar lebih hidup di rasakan oleh peserta 

didik. 

b. Jika tidak memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi, 

pendidik bisa memakai media yang mudah dan simpel dalam 

pengoprasiannya, misal memakai media sosial whatsapp dan line. 

Tapi pendidik tetap ditekankan untuk mengembankan keterampilan 

pemanfaatan teknologinya dengan ikut serta dalam seminar pelatihan 

IT, meminta diajarkan atau bertanya kepada pendidik lain yang 

memiliki keahlian dalam memanfaatkan teknologi.  

c. Mengatasi murid yang pasif atau tidak pro aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar yang sedang berlangsung dengan cara menjalin komunikasi 

secara pribadi dengan murid dan wali muridnya. Jika cara ini tidak 

bekerja, maka bisa menggunakan cara dengan melakukan kunjungan 

ke rumahnya. 
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d. Pendidik mapel beserta pendidik Bimbingan Konseling berupaya 

untuk mengamati dan mecari informasi tekait hambatan yang dialami 

oleh murid dengan menjalin komunikasi dengan wali murid dari 

murid tersebut. Jika hambatan tersebut dikarenakan murid bersifat 

pemalas, maka pendidik BK hendaknya memohon pada wali murid 

dari murid tersebut agar dapat mendampingi pelaksanaan 

pembelajaran secara daring. 

e. Untuk murid yang mempunyai keterbatasan fasilitias seperti 

smartphone atau laptop, bergantian dengan menggunakan fasilitas 

walinya atau lemahnya sinyal internet, maka murid bisa 

menyelesaikan tugasnya dengan cara manual.  

f. Peserta didik yang mengalami permasalahan koneksi internet dapat 

di atasi dengan thethering ke anggota keluarga lainnya atau 

menghemat dengan cara connect saat di butuhkan saja  

g. Dapat juga diatasi dengan mengikuti program pendidikan lewat 

siaran televisiyang di selenggarakan oleh Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan bekerjasama dengan TVRI dalam rangka 

memfasilitasi pendidikan di masa pandemic covid-19 di Indonesia 

h. Melakukan komunikasi dengan orang tua via telepon atau whatsapp 

dan memohon kepada mereka untuk menyempatkan waktu ditengah 

kesibukannya mendampingi proses belajar anaknya satau 

meminjamkan smartphonenya kepada anak. 
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i. Memberikan keluasan waktu pengerjaan tugas supaya murid yang 

meminjam smartphone miliki walinya bisa dilayani dan bisa 

mengumpulkan tugasnya.  

j. Memohon pertolongan wali kelas dalam hal memberikan informasi 

mengenai perkembangan belajar murid kepada walinya via grup 

whatsapps wali murid yang sudah dibentuk sebelumnya. Demikian 

dengan melakuan cara tesebut diharapkan para wali murid bisa 

memberikan semangat dan membimbing anaknya yang cenderung 

mengabaikan tugas yang dibagikan oleh pendidik. 

k. Guru mapel bisa memohon kepada murid yang proaktif untuk 

menyampaikan informasi mengenai tugas yang diberikan oleh 

pendidik sebelumnya kepada murid yang lupa atau cendering 

mengabaikan tugas yang diberikan tersebut. 

l. Guru mata pelajaran menghubungi langsung nomor handphone 

peserta didik untuk menanyakan sebab-sebab tidak mengerjakan tugas 

yang di berikan.  

m. Meminta bantuan pada guru BK untuk memotivasi pesera didik dalam 

belajar (Asmuni, 2020) 

Dari data yang telah diperoleh dapat dianalisa bahwa pelaksanaan 

pembelajaran daring mata pelajaran Fiqih pada MTs Negeri Rembang 

berbasis pola asuh di era pandemic covid-19 dapat berjalan sesuai kondisi 

yang dialami dengan berbagai permasalahan yang muncul baik yang 

sederhana maupun yang kompleks. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan yang bisa penulis sampaikan terkait penelitian ini yaitu: 

1. Strategi pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19 

guru dituntut untuk membuat model pembelajaran yang efektif dan 

efisian dengan menyesuaikan keadaan siswa.  

2. Pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19 

terhadap peningkatan ibadah siswa pada MTs Negeri Rembang 

meliputi: 

a. Pelaksanaan proses pembelajaran di MTs Negeri Rembang sesuai 

surat edaran kemendikbud nomor 2 tahun 2020 dan surat edaran 

kementerian agama nomor: B-1673.1/DJ.1/08/2020  maka sistem 

pembelajaran mengunakan pembelajaran jarak jauh atau 

pembelajaran daring. 

b. Peran kepala sekolah, guru dan orang tua dalam proses 

pembelajaran fiqih berbasis pola asuh pada MTs Negeri 

Rembang sangat penting terhadap peningkatan ibadah siswa di 

era pandemi covid-19. 

3. Implikasi pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-

19. 

1) Hambatan pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi 
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covid-19 baik bagi guru, orang tua dan siswa yang meliputi: 

a. Jaringan dan kuota serta kendala alat untuk mengakses 

pembelajaran bagi siswa. 

b. Pemahaman siswa yang tidak bisa diprediksi guru. 

2) Solusi pemeblajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi 

covid-19 baik bagi guru, orang tua dan siswa yang meliputi:  

a. Pendidik ditekankan untuk mempersiapkan bahan ajar yang 

menarik dengan metode yang menyenangkan. 

b. Jika tidak memiliki keterampilan dalam pemanfaatan 

teknologi, pendidik bisa memakai media yang mudah dan 

simpel dalam pengoprasiannya 
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B. Saran 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Rembang merupakan lembaga   pendidikan 

Islam formal dibawah Kementrian Agama. Dalam proses perecanaan dan 

pelaksanaan kurikulum dimasa pandemi covid-19 berlandaskan pada surat 

keputusan menteri agama terkait pembelajaran daring di era pandemi covid-

19. Kerjasama dengan steakholder dalam mengembangkan kurikulum 

termanajemen dengan baik. 

Dengan demikian, tesis ini setidaknya akan memberikan beberapa saran 

yang dapat penulis sampaikan yaitu: 

1) Teruntuk lembaga sekolah terkhusus kepada pihak pembuat kebijakan 

pada MTs Negeri Rembang supaya tetap selalu berusaha dengan optimal 

menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan memadai kepada murid 

dalam proses belajarnya khususnya dalam situasi dan kondisi pandemi 

seperti yang terjadi saat ini untuk mendorong sengat belajar murid dalam 

kegiatan belajar mengajar daring yang diikutinya dan memberikan 

sosialisasi kepada orang tua agar mendampingi dan memfasilitasi anak 

pada saat pemeblajaran daring. 

2) Teruntuk pendidik pada MTs Negeri Rembang supaya tetap terus 

melakukan kreasi dan inovasi dalam mengoperasikan dan mengelola 

media dan teknologi sebagai sarana belajar mengajar yang solutif dalam 

memecahkan masalah keterbatasan yang terdapat dalam diri pendidik dan 

murid serta melakukan pengembangan proses belajar mengajar menjadi 

lebih variatif yang mampu membuat murid tertarik dan semangat untuk 
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memahami lebih mendalam mengenai bahan aja yang diberikan 

sekaligus  untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan ibadah siswa 

di masa pandemi covid-19, kendatipun proses belajar mengajar 

dilaksanakan secara online dan pastinya tetap memperhatikan situasi dan 

keadaan. 

3) Teruntuk murid supaya tetap terus berupaya fokus menyimak materi 

yang disampaikan dengan baik dan seksama dan menyelesaikan tugas 

yang dibagikan oleh pendidik kendatipun dalam kondisi kuota internet 

yang minim atau sulitnya sinyal internet serta tetap semangat untuk 

memperlajari sumber belajar yang lain di luar bahan ajar yang berikan 

oleh pendidik sebab pendidik juga menyediakan alternatif dengan 

memberikan tugas yang ringan serta dengan durasi waktu yang cukup 

panjang. 

4) Bagi orang tua agar selalu memotivasi mendorong dan memfasilitasi 

anak dalam pelaksanaan pembelajaran daring terhadap peningkatan 

ibadah anak di era pandemi covid-19.  
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Lampiran I 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Implementasi Pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-

19 terhadap peningkatan ibadah siswa. 

Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan 

Pembelajaran fiqih berbasis pola asuh di era pandemi covid-19 terhadap 

peningkatan ibadah siswadi MTs Negeri Rembang. 

Tujuan Khusus 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pembelajaran Fiqih 

Berbasis Pola Asuh di Era Pndemi Covid-19. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pembelajaran Fiqih Berbasis Pola 

Asuh di Era Pndemi Covid-19 terhadap peningkatan ibadah Siswa pada 

MTs Negeri Rembang. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasii Pembelajaran Fiqih 

Berbasis Pola Asuh di Era Pndemi Covid-19. 

 

 

 



 

 

 

No Variabel Indikator Instrument Sumber Data Teknik Pengumpulan Data 

1 Perencanaan Pentingnya 

Pembelajaran 

Fiqih 

1. Apakah Madrasah memerlukan 

pembelajaran fiqih di era pandemi 

covid-19? 

2. Seberapa penting pembelajaran 

fiqih di era pandemi covid-19 

untuk MTS negeri Rembang? 

3. Bagaiamana persiapan 

pelaksanaan pembelajaran fiqih di 

era pandemi covid-19 di MTS 

Negeri Rembang 

4. Bagaimana proses pembajaran 

fiqih di era pandemi covid-19 

MTS Negeri Rembang? 

5. Bagaimana kesiapan MTS 

Kepala 

Madrasah  

Guru 

 

Observasi Dokumen 



 

 

 

Rembang dalam melaksanakan 

pembelajaran fiqih di era pandemi 

covid-19? 

6. Apa kurikulum yang digunakan 

oleh MTS Negeri Rembang? 

7. Apakah guru tetap menyiapkan 

perencanaan dalam permbelajaran 

daring? 

8. Apa visi dan misi MTS Negeri 

Rembang? 

9. Bagaimana perencanaan program 

Pembelajaran fiqih di era pandemi 

Covid-19 di MTS Negeri 

Rembang? 



 

 

 

10. Bagaimana sekolah 

mengorganisasikan program kerja 

tersebut? 

11. Apa sarana dan prasarana yang 

mendukung program 

pembelajaran fiqih di era pandemi 

covid-19 di MTS Negeri 

Rembang? 

12. Bagaimana peran orangtua dalam 

proses pembelajaran fiqih di era 

pandemi covi-19 

 

 



 

 

 

2 Pelaksanaan Proses 

Penyusunan 

program 

pembelajaran 

fiqih di era 

pandemi covid-

19 

1. Siapa sajakah yang terlibat dalam 

penyusunan program pembelajaran 

fiqih di era pandemi covid-19 di 

MTS Negeri Rembang? 

2. Kapan pelaksanaan program itu 

dilaksanakan? 

3. Adakah tim khusus atau panitia 

yang bertanggung jawab atas 

program tersebut? 

4. Adakah dana untuk menunjang 

program pembelajaran fiqih di era 

pandemi covid-19? Kalau ada 

darimana dana itu dan jelaskan! 

5. Siapakah sasaran pelaksanaan 

Kepala 

Madrasah 

Guru 

 



 

 

 

program pmeblajaran fiqih di era 

pandemi covid-19 di MTS Negeri 

Rembang? 

6. Adakah hambatan dalam proses 

penyusunan program pembelajaran 

fiqih di era pandemi covid-19 di 

MTS Negeri Rembang? Jelaskan  

7. Hal apa yang di tekankan pada saat 

pemeblajaran fiqih di era pandemi 

covid-19 

8. Bagaimana pembuatan RPP disaat 

pemebelajaran fiqih di era pandemi 

covi-19 



 

 

 

3 Evaluasi  Hasil dari 

pelaksanaan 

program 

pemeblajaran 

fiqih di era 

pandemi covid-

19 

1. Keputusan apa yang telah 

dihasilkan dari program 

pembelajaran fiqih di era pandemi 

covid-19 di MTS Negeri 

Rembang? 

2. Program pembelajaran fiqih apa 

saja yang telah dilaksanakan di 

MTS Negeri Rembang? 

3. Bagaimana strategi pemeblajaran 

fiqih di era pandemi covid-19? 

4. Bagaimana langkah-langkah guru 

dalam penyampaian materi pada 

saat pembelajaran fiqih di era 

pandemi covid-19 

5. Bagaimana hasil dari pelaksanaan 

program pembelajaran fiqih di era 

pandemi covid-19 di MTS Negeri 

Rembang? 

Kepala 

Madrasah 

 

Guru 

 

Siswa 

 

 

 



 

 

 

  Dampak atau 

akibat dari 

program 

pembelajaran 

fiqih di era 

pandemi covid-

19 

1. Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan program pembelajaran 

fiqih di era pandemi covid-19? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

2. Bagaimana dampak/ akibat dari 

pelaksanaan program pembelajaran 

fiqih di era pandemi covid-19 bagi 

sekolah, guru dan siswa? 

Kepala 

Madrasah 

 

Guru 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai keadaan madrasah dalam menunjang pembelajaran fiqih berbasis pola 

asuh di era pandemi covid-19 terhdap peningkatan ibadah siswa. 

Tujuan Khusus 

1. Observasi Keadaan Lokasi Madrasah 

2. Observasi Keadaan Lingkungan Madrasah 

3. Observasi Keadaan Guru 

4. Observasi Sarana dan Prasarana 

5. Observasi Kegiatan Administrasi/perkantoran Madrasah 

6. Kegiatan Pembelajaran 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian ini digunakan untuk mendapatkan dokumentasi 

mengenai implementasi pembelajaran fiqih di era pandemi covid-19. 

Tujuan Khusus 

1. Dokumentasi visi misi Madrasah 

2. Dokumen Keadaan Siswa, guru dan karyawan 

3. Dokumen struktur organisasi madrasah 

4. Dokumen profil madrasah 

5. Dokumen foto kegiatan wawancara 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA MADRASAH 

KATA PENGANTAR 

Sehubungan tugas menyelesaikan studi Magister Pendidikan Agama Islam 

di Universitas Wahid Hasyim Semarang, maka saya bermaksud mengadakan 

penelitian di Wilayah Bapak /Ibu / Sdr.  dengan judul: Implementasi Pembelajaran 

Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi covid-19 untuk Peningkatan Prestasi 

Siswa di MTs Negeri Rembang. Maka untuk itu saya memohon bantuannya 

kepada Saudara/ Bapak/ Ibu, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

saya ajukan dengan jujur dan sesuai dengan ralita yang terjadi sebab pertanyaan 

dan jawaban anda tidak berkaitan dengan pencapaian dan kinerja anda. 

Tujuan dari kegiatan wawancara ini ialah untuk melakukan pengumpulan 

data yang bisa dijadikan bahan penelitian. Tidak ada motif lain selain hal tersebut. 

Oleh karena itu anda tidak perlu khawatir dan ragu memberikan jawaban dari 

pertanyaan yang saya ajukan. Disarankan sebelum memberikan jawaban, mohon 

untuk dipastikan bahwa anda sudah memahami pertanyaan yang saya ajukan. 

Mohon untuk memberikan jawaban berdasarkan yang Bapak/Ibu/Sdr ketahui dari 

informasi yang diterima selama ini dan  berdasarkan pandangan Bapak/ Ibu/ Sdr 

sendiri. 

Satu kali lagi saya sampaikan bahwasanya pertanyaan yang saya ajukan 

dalam kegiatan wawancara ini bukan soal tes yang dibuat untuk memberikan 



 

 

 

penilaian. Oleh karena itu jawaban apapun yang diberikan akan saya terima 

sebagaimana adanya dan tidak ada jawaban yang benar dan salah.  Dimohon 

kepada Bapak /Ibu /Sdr untuk bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan 

yang saya ajukan supaya jawaban yang diberikan menghasilkan data yang dapat 

dikelola dan dianalisis oleh peneliti sehingga data dan hasil penelitian 

mendapatkan hasil yang maksimal dan kredibel serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Semua jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Sdr dalam wawancara ini 

tidak akan dibagikan dan dipublish dalam bentuk yang bisa membocorkan 

kerahasiaan data privasi atau identitas Bapak/Ibu/Sdr. Kerahasiaan data pribadi 

dan identitas Bapak/Ibu/Sdr saya jamin keamanannya sesuai dengan Undang-

Undang Statistik yang berlaku. 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA MADRASAH 

Nama  : 

NIP  : 

Pangkat/ Gol : 

Instansi : 

Jabatan : 

Alamat  : 

No. HP :  

Email  : 

Hari/ Tanggal : 

A. perencanaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Pelaksanaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Evaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

KATA PENGANTAR 

 

Sehubungan tugas menyelesaikan studi Magister Pendidikan Agama Islam 

di Universitas Wahid Hasyim Semarang, maka saya bermaksud mengadakan 

penelitian di Wilayah Bapak /Ibu / Sdr.  dengan judul: Implikasi Pembelajaran 

Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi covid-19 terhadap Peningkatan Ibadah 

Siswa di MTS Negeri Rembang. Maka untuk itu saya memohon bantuannya 

kepada Saudara/ Bapak/ Ibu, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

saya ajukan dengan jujur dan sesuai dengan ralita yang terjadi sebab pertanyaan 

dan jawaban anda tidak berkaitan dengan pencapaian dan kinerja anda. 

Tujuan dari kegiatan wawancara ini ialah untuk melakukan pengumpulan 

data yang bisa dijadikan bahan penelitian. Tidak ada motif lain selain hal tersebut. 

Oleh karena itu anda tidak perlu khawatir dan ragu memberikan jawaban dari 

pertanyaan yang saya ajukan. Disarankan sebelum memberikan jawaban, mohon 

untuk dipastikan bahwa anda sudah memahami pertanyaan yang saya ajukan. 

Mohon untuk memberikan jawaban berdasarkan yang Bapak/Ibu/Sdr ketahui dari 

informasi yang diterima selama ini dan  berdasarkan pandangan Bapak/ Ibu/ Sdr 

sendiri. 



 

 

 

Satu kali lagi saya sampaikan bahwasanya pertanyaan yang saya ajukan 

dalam kegiatan wawancara ini bukan soal tes yang dibuat untuk memberikan 

penilaian. Oleh karena itu jawaban apapun yang diberikan akan saya terima 

sebagaimana adanya dan tidak ada jawaban yang benar dan salah.  Dimohon 

kepada Bapak /Ibu /Sdr untuk bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan 

yang saya ajukan supaya jawaban yang diberikan menghasilkan data yang dapat 

dikelola dan dianalisis oleh peneliti sehingga data dan hasil penelitian 

mendapatkan hasil yang maksimal dan kredibel serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Semua jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Sdr dalam wawancara ini 

tidak akan dibagikan dan dipublish dalam bentuk yang bisa membocorkan 

kerahasiaan data privasi atau identitas Bapak/Ibu/Sdr. Kerahasiaan data pribadi 

dan identitas Bapak/Ibu/Sdr saya jamin keamanannya sesuai dengan Undang-

Undang Statistik yang berlaku. 

 

Peneliti 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

Nama  : 

NIP  : 

Pangkat/ Gol : 

Instansi : 

Jabatan : 

Alamat  : 

No. HP :  

Email  : 

Hari/ Tanggal : 

A. Perencanaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Pelaksanaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Evaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA DAN WALI MURID 

KATA PENGANTAR 

 

Sehubungan tugas menyelesaikan studi Magister Pendidikan Agama Islam 

di Universitas Wahid Hasyim Semarang, maka saya bermaksud mengadakan 

penelitian di Wilayah Bapak /Ibu / Sdr.  dengan judul: Implikasi Pembelajaran 

Fiqih Berbasis Pola Asuh di Era Pandemi covid-19 terhadap Peningkatan Ibadah 

Siswa di MTS Negeri Rembang. Maka untuk itu saya memohon bantuannya 

kepada saudara untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan 

dengan jujur dan sesuai dengan apa adanya sebab pertanyaan dan jawaban saudara 

tidak berkaitan dengan pencapaian dan belajar. 

Tujuan dari kegiatan wawancara ini ialah untuk melakukan pengumpulan 

data yang bisa dijadikan bahan penelitian. Tidak ada tujuan lain selain hal 

tersebut. Oleh karena itu saudara tidak perlu khawatir dan ragu memberikan 

jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Disarankan sebelum memberikan 

jawaban, mohon untuk dipastikan bahwa saudara sudah memahami pertanyaan 

yang saya ajukan. Mohon untuk memberikan jawaban berdasarkan yang saudara 

ketahui dari informasi yang diterima selama ini dan berdasarkan pandangan 

saudara. 



 

 

 

Satu kali lagi saya sampaikan bahwasanya pertanyaan yang saya ajukan 

dalam kegiatan wawancara ini bukan soal tes yang dibuat untuk memberikan 

penilaian. Oleh karena itu jawaban apapun yang diberikan akan saya terima 

sebagaimana adanya dan tidak ada jawaban yang benar dan salah.  Dimohon 

kepada saudara untuk bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang saya 

ajukan supaya jawaban yang diberikan menghasilkan data yang dapat dikelola dan 

dianalisis oleh peneliti sehingga data dan hasil penelitian mendapatkan hasil yang 

maksimal dan kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Semua jawaban yang diberikan oleh saudara dalam wawancara ini tidak 

akan dibagikan dan dipublish dalam bentuk yang bisa membocorkan kerahasiaan 

data privasi atau identitas saudara. Kerahasiaan data pribadi dan identitas saudara 

saya jamin keamanannya sesuai dengan Undang-Undang Statistik yang berlaku, 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

Nama   :   

Ternpat, Tgl Lahir : 

Kelas   : 

Alamat   : 

Desa   : 

Kecamatan  : 

Nama Orangtua :  

Hari/Tanggal  : 

A. Perencanaan  

 

 

 

 

 

B. Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

C. Evaluasi  

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WALI MURID  

Nama   :   

Alamat   : 

Desa   : 

Kecamatan  :  

Hari/Tanggal  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 

HASIL DOKUMENTASI 

 

 Halaman MTs N 1 Rembang 

 

 

Wawancara dengan kepala MTs N 1 Rembang 

 



 

 

 

 

Wawancara dengan Guru Mapel Fiqih 

 

 

Wawancara dengan Guru Mapel Fiqih 

 



 

 

 

 

Wawancara dengan Siswa 

 

 

Wawancara dengan Siswa 


