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MOTTO 

 

 يُْسًرااْلعُْسِرَمعَفَإِن َّ⃝يُْسًرااْلعُْسِرَمعَإِن َّ

 

Artinya :“Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan  kesempitan 

itu terdapat kemudahan dan kelapangan”(Q.S. Al-

Insyirah/94:5-6, Departemen Agama RI, 2015:1005) 

 

 

Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut 

dirimu karena menunda adabmu kepada Allah. 

( Ibnu Atha’illah As-Sakandari ) 
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ABSTRAK 

 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi pada kodisi pandemi virus korona. Sektor 

pendidikan dalam kondisi darurat sehingga kegiatan pembelajaran perlu kesiapan 

yang matang baik dari segi media pembelajaran, strategi pembelajaran maupun 

materi yang akan di sampaikan. Agar materi dapat diterima oleh peserta didik 

dengan maksimal.Selain pendidik, keterlibatan orangtua juga sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahn  pokok yaitu 1) 

tahap persiapan praktik mandiri berbasis daring pada pembelajaran Fiqih di MTs 

Fatahillah, 2) Implementasi praktik mandiri berbasis daring pada pembelajaran 

Fiqih di MTs Fatahillah dan 3) evaluasi praktik mandiri berbasis daring pada 

pembelajaran Fiqih di MTs Fatahillah.  

 

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian fenomenologis dan 

bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi sumber primer yakni hasil wawancara dengan kepala Madrasah 

Tsanawiyah Fatahillah Semarang, Wakil bidang Kurikulum, dan Guru pengampu 

mata pelajaran Fiqih. Teknik lain yang digunakan adalah dengan wawancara 

kepada beberapa Siswa MTs Fatahillah yang melaksanakan pembelajaran baik 

secara Daring maupun Luring.  Terdapat juga sumber sekunder yang berupa foto-

foto kegiatan terkait penelitian seperti kegiatan pembelajaran daring, luring, 

kegiatan wawancara, profil sekolah, sarana prasarana, visi misi, dan data guru dan 

karyawan MTs Fatahillah Semarang. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode praktik mandiri pada 

pembelajaran fiqih di masa pandemi diperlukan untuk menjadikan pembelajaran 

lebih maksimal hasilnya dan mudah dipahami oleh peserta didik.Pada tahap 

persiapan, praktik mandiri memerlukan berbagai alat dan media pembelajaran 

yang benar-benar perlu disiapkan secara matang dan maksimal.َّ Pada tahap 

implementasi, praktik mandiri pada pembelajaran fiqih memerlukan kajian 

mendalam dalam menyesuaikan antara materi dan metode yang dipakai, misalnya 

hafalan do’a-do’a maka memerlukan video conference atau video call langsung 

melalui aplikasi Group pertemanan. Pada tahap evaluasi, metode praktik mandiri 

digunakan untuk menilai dan mengevaluasi proses pelaksanaan dari awal hingga 

akhir. Melalui metode praktik mandiri peran serta peserta didik dapat 

ditingkatkan, kesadaran untuk membuat cideo praktik dan  bekerja sama melalui 

pembelajaran daring dapat dilihat antar peserta didik satu dengan yang lain.   

Secara garis besar, pelaksanaan pembelajaran daring yang diselingi luring di MTs 

Fatahillah Semarang dapat berjalan dengan lancar dan maksimal dan serta dapat 

menjadi pengganti pertemuan tatap muka, dengan guru memberikan materi dan 

penugasan melalui berbagai media Daring yang ada. 

 

 
Kata kunci : virus korona, implementasi  Praktik Mandiri, Pembelajaran Fiqih 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research is motivated by the conditions of the Covid-19 pandemic. 

The education sector is in an emergency condition so that learning activities need 

mature readiness both in terms of learning media, learning strategies and materials 

to be delivered. So that the material can be accepted by students to the maximum. 

In addition to educators, parental involvement also greatly determines the success 

of students. 

This research was conducted to answer three main problems, namely 1) 

the preparation stage for online-based independent practice in Fiqh learning at 

MTs Fatahillah, 2) Implementation of online-based independent practice in Fiqh 

learning at MTs Fatahillah and 3) evaluation of online-based independent practice 

in Fiqh learning at MTs Fatahillah. 

This type of research is a phenomenological research type and is 

descriptive qualitative. Sources of data used in this study include primary sources, 

namely the results of interviews with the head of Madrasah MTs Fatahillah 

Semarang, Deputy Head of Curriculum, and Fiqh teachers. Another technique 

used is by interviewing several Fatahillah MTs students who carry out learning 

both online and offline. There are also secondary sources in the form of photos of 

research-related activities such as online learning activities, offline, interview 

activities, school profiles, infrastructure, vision and mission, and data on teachers 

and employees of MTs Fatahillah Semarang. This data collection is done by 

conducting interviews, observation and documentation. 

The results of this study indicate that the independent practice method in 

learning fiqh during the pandemic is needed to make learning more maximal and 

easy to understand by students. At the preparation stage, independent practice 

requires various tools and learning media that really need to be prepared carefully 

and maximally. At the implementation stage, independent practice in fiqh learning 

requires an in-depth study in adjusting the materials and methods used, for 

example memorizing prayers requires video conferencing or direct video calling 

via WA groups. At the evaluation stage, the independent practice method is used 

to assess and evaluate the implementation process from beginning to end. 

Through the independent practice method the participation of students can be 

increased, awareness to make practical videos and work together through online 

learning can be seen between students with one another. Broadly speaking, the 

implementation of online learning interspersed offline at MTs Fatahillah 

Semarang can run smoothly and optimally and can also be a substitute for face-to-

face teaching and learning, with teachers providing materials and assignments 

through various available online media. 

 

 

 

Keywords: Covid-19, implementation  of Independent Practice, Fiqh Learning 
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 ملخص

هذا البحث مدفوع بظروف جاحئة فريوس كوروان. قطاع التعلمي يف حاةل طارئة 

ىل جاهزية انجضة سواء من حيث وسائط التعمل ذلا حتت اج أ نشطة التعمل ا 

واسرتاتيجيات التعمل واملواد اليت سيمت تقدميها. حىت يمتكن الطالب من قبول 

ىل املعلمني  ىل أ قىص حد ، ابل ضافة ا  ، حتدد مشاركة الوادلين أ يًضا جناح املادة ا 

 .الطالب بشلك كبري

جابة عىل ثالث مشالكت رئيس ية ، ويه  جراء هذا البحث لال  ( مرحةل ١مت ا 

التحضري للمامرسة املس تقةل عىل ال نرتنت يف تعمل الفقه يف مدرسة تس ناوية فتح 

( تنفيذ املامرسة املس تقةل عىل ال نرتنت يف تعمل الفقه يف مدرسة ٢هللا ، 

( التقيمي املامرسة املس تقةل عىل ال نرتنت يف تعمل الفقه يف ٣تس ناوية فتح هللا و 

 .مدرسة تس ناوية فتح هللا

هذا النوع من البحث هو نوع حبث ظاهري ووصفي نوعي. مصادر البياانت 

اسة تشمل املصادر ال ولية ، ويه نتاجئ املقابالت مع املس تخدمة يف هذه ادلر 

رئيس مدرسة تس ناوية فتح هللا س اميراجن ، انئب املناجه ، ومعلمي الفقه. 

جراء مقابالت مع العديد من  أ سلوب أ خر يمت اس تخدامه هو من خالل ا 

طالب مدرسة تس ناوية فتح هللا اذلين يقومون ابلتعمل عرب ال نرتنت وخارجه. 

ًضا مصادر اثنوية يف شلك صور لل نشطة املتعلقة ابلبحوث مثل هناك أ ي

أ نشطة التعمل عرب ال نرتنت واملقابالت وامللفات التعريفية للمدارس والبنية 

التحتية والرؤية والرساةل وبياانت عن املعلمني والعاملني يف مدرسة تساانوية 
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جراء املق ابالت واملالحظة فتح هللا س اميراجن. يمت مجع البياانت عن طريق ا 

 .والتوثيق

ىل أ ن أ سلوب املامرسة املس تقةل يف تعمل الفقه أ ثناء  تشري نتاجئ هذه ادلراسة ا 

أ كرث حًدا وسهل الفهم من قبل الطالب. يف مرحةل اجلاحئة رضوري جلعل التعمل 

ال عداد ، تتطلب املامرسة املس تقةل أ دوات تعلميية متنوعة ووسائل ال عالم اليت 

ىل التحضري. بعناية و أ قىص حد. يف مرحةل التنفيذ ، تتطلب  حتتاج حقًا ا 

املامرسة املس تقةل يف تعمل الفقه دراسة متعمقة يف تعديل املواد وال ساليب 

املس تخدمة ، عىل سبيل املثال ، يتطلب حفظ الصلوات عقد مؤمترات فيديو 

التقيمي ،  أ و ماكملات فيديو مبارشة من خالل تطبيق مجموعة الصداقة. يف مرحةل

ىل  يمت اس تخدام طريقة املامرسة املس تقةل لتقيمي وتقيمي معلية التنفيذ من البداية ا 

الهناية. من خالل طريقة املامرسة املس تقةل ، ميكن زايدة مشاركة الطالب ، 

وميكن رؤية الوعي ل نشاء مقاطع فيديو معلية والعمل مًعا من خالل التعمل عرب 

بعضهم البعض. بشلك عام ، ميكن تنفيذ التعمل عرب ال نرتنت بني الطالب مع 

ال نرتنت اذلي يتخللها خارج املدرسة يف مدرسة تس ناوية فتح هللا بسالسة 

وبأ قىص حد وميكن أ ن يكون أ يًضا بدياًل لالجامتعات وهًجا لوجه ، حيث يوفر 

تاملعلمون املواد واملهام من خالل خمتلف وسائل ال عالم املوجودة عرب ال نرتن . 

 

الفقه تعمل ، املس تقةل املامرسة تطبيق ، كوروان فريوس  :املفتاحية اللكامت  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB -  LATIN  

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan 

disertasi  ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.  

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf  

latin.  

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Ja J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر
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 Za Z Zet ز

 Sa S Es س

 Sya SY Es dan Ye ش

 Ṣa Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍat Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qa Q Qi ق

 Ka K Ka ك

 La L El ل

 Ma M Em م

 Na N En ن

 Wa W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

xi 



 
 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ ا َ  Fatḥah dan ya Ai A dan I 

 Fatḥah dan wau Iu A dan U ا وَ 

Contoh: 

 kaifa  :  َكْيفََ

 haulaََّّ :   َهْولََ

3. Maddah( Vokal Panjang) 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya ā   ــَاَََــَى
a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ī ــِي
i dan garis di 

atas 

 Ḍammah dan wau ū ــُـو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 māta  : َماتََ

ى م   ramā  : ر 

 qīla  : قِي لَ 

تَ  و   yamūtu  : ي م 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl  :  َرْوَضُةَاألْطَفال

َلةَُ  al-madīnah al-fāḍīlah  :  املَِديـَْنُةَالَفِضيـْ

 al-ḥikmah  :   احِلْكِمةَُ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( َّ ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
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perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 rabbanā  : رَبَـَّنا

َنا  najjainā  : ََنَّيـْ

 al-ḥaqq  : احلَقَ 

 al-ḥajj  : احَلجَ 

 nu’’ima  : نـُعِ مََ

 aduwwun‘ : َعُدوَ 

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharkat kasrah ( ََِّّــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy  atau ‘Aly)‘  :  َعِليَ 

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy  atau ‘Araby)‘  :  َعَرِبَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ََّّال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung َّ yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 al-syamsu  (bukan asy-syamsu) : َّ الشَّْمسَُ

 al-zalzalah  (bukan az-zalzalah) :   الزَّْلَزَلة

 al-falsafah :َّ   الَفْلَسَفة

 al-bilādu :   الِباَلدَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contohnya: 

 ta’murūnaَّ :  َتَُْمُرْونََ

 ’al-nau َّ:  َّ النَّوءَُ

 syai’unَّ :ََّّ  َشْيءَ 

 umirtuَّ : َّ  أُِمْرتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, 

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا )  
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

 ََََّّّّ dīnullāh  :     ِدْيُنَللاَِ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh  :  ُهْمَِفََْرْْحَِةَللاَِ

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
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transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Semua manusia mempunyai hak yang sama  untuk memperoleh 

pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang sangat fundamental 

dan  dijamin oleh Negara. Bahkan Negara lewat  Pemerintah telah menetapkan 

tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas 2003: pasal 3).  

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan juga merupakan kegiatan 

membudayakan manusia muda atau membuat orang muda bisa hidup berbudaya 

sesuai standar yang diterima oleh masyarakat . Selain itu, Jhon Dewey 

berpendapat pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

fundamental, emosional kearah alam dan sesame manusia ( Neolaka Amos 2017 : 

2). 
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 Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, Islam sebagai agama 

“rahmatan lil alamin” juga mewajibkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan.  

bahkan Allah Swt menjanjikan manusia yang berilmu memperoleh kedudukan 

derajat lebih tinggi di banding manusia lain. Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt 

dalam surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi : 

َم َدَرٰجت    
ْ
ِعل
ْ
ِذْيَن ُاْوُتوا ال

َّ
َمُنْوا ِمْنُكْمْۙ َوال

ٰ
ِذْيَن ا

َّ
ُ ال  َيْرَفِع ّٰللاه

َّArtinya :…”Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat“ 

….(QS. Mujaddalah : 11) 

 Dalam proses pendidikan yang dilalui oleh manusia, sangat ditekankan 

nilai kemandirian dalam belajar. Hal ini sangat diperlukan mengingat kemampuan 

manusia sebenarnya sangat besar, namun terkadang tidak terkelola dengan baik, 

bahkan kadang masih mengandalkan budaya mencontek, meniru dan lain-lain 

yang sangat berpengaruh pada kepribadian mereka.  

 Pendidikan di Indonesia saat ini bisa dikatakan belum berhasil sesuai cita-

cita pendidikan nasional dikarenakan banyak faktor, diantaranya kurang 

mandirinya aktifitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik, baik di sekolah 

maupun di rumah. 

 Akses terhadap pendidikan terutama di tingkat sekolah dasar, menengah 

dan tingkat atas menjadi salah satu persoalan paling fundamental dalam 

peningkatan sumber daya manusia di sebuah Negara. Pendidikan di Indonesia 

mengalami peningkatan yang baik secara akses, akan tetapi masalah kualitas 

proses dan hasil belajar masih belum tertangani. Contohnya, performa para siswa 
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secara umum dalam ujian standar internasional tidak banyak berubah sejak 1999 

(Folia Rosa  2018 : 3) 

Dunia pendidikan dalam kurun satu tahun ini mengalami perubahan besar 

dalam sistem pembelajaran yang harus dilakasanakan  yaitu dengan 

diperlakukannya system pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau Daring dengan 

berbagai model dan karakter yang muncul di setiap Sekolah. Hal ini tidak lepas 

dari kondisi selama satu tahun ini dimana seluruh dunia sedang dilanda Pandemic 

virus Covid 19 atau virus korona. Wabah CoronaViruss Disease 2019(Covid-19) 

yang telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi 

dunia pendidikan, baik pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Untuk 

melawan Covid-19 Pemerintah melarang berkerumun, menjaga jarak sosial dan 

fisik, memakai masker dan sering mencuci tangan. Bahkan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada 

Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dalam Surat Edaran tersebut menjelaskan 

proses pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran daring/jarak jauh di rumah 

agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Adanya perubahan proses pembelajaran di tengah pandemi ini tentu 

menjadi suatu tantangan tersendiri bagi seluruh lembaga pendidikan terlebih bagi 

guru. Guru merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai 

peranan dalam usaha keberhasilan pembelajaran. Agar seorang guru dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, maka seorang guru juga harus 

mengetahui dan memiliki gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana 
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proses belajar mengajar itu terjadi, serta langkah-langkah apa yang diperlukan 

sehingga tugas-tugas keguruan dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh 

hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terlebih lagi jika mengalami kendala 

kendala yang tak terduga. 

Penerapan model pembelajaran menjadi salah satu faktor utama dalam 

proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan ketika menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai maka proses pembelajaran dan hasil belajarnya pun 

akan sesuai dengan yang diharapkan. 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan mengajar dan belajar, dimana 

mengajar seringkali disebut dengan guru yang memberikan suatu materi berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan, sedangkan belajar adalah siswa yang 

menerima materi tersebut. Belajar merupakan sebuah aktivitas manusia yang 

secara terus-menerus akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup (Nur 

Cholid : 76). Hal ini berarti menunjukkan bahwa belajar tidak pernah dibatasi oleh 

waktu, tempat maupun usia, seperti yang disebutkan pada hadist berikut: 

ْحِد اُ  ى اللَّ
َ
َمْهِد ِإل

ْ
َم ِمَن ال

ْ
ِعل
ْ
ُلِب ال

ْ
ط  

 
Artinya : Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) sampai liang lahat (mati).  
 
 

Dalam menghadapi masa pandemic covid-19 yang berlangsung di setiap 

Negara di Dunia, peran guru sangat penting dalam melakukan proses belajar. Hal 

ini dikarenakan hampir semua guru di dunia menghadapi problem yang sama 

yaitu kurang optimalnya proses belajar dikarenakan harus dilakukan secara daring 

atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun menjadi tantangan tersendiri bagi guru 

untuk mengadakan proses pembelajaran yang kreatif dan enovatif di saat 
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pandemic ini dan menjadikan proses belajar bisa menjadi lebih menyenangkan, 

baik bagi guru itu sendiri maupun bagi siswa. 

Belajar dari rumah tentu berbeda dengan kegiatan belajar di sekolah, selain 

adanya perangkat pembelajaran kegiatan belajar juga didukung oleh media belajar 

untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Menurut Indriana (2011: 15) 

media pembelajaran dimaksudkan merupakan salah satu alat komunikasi dalam 

proses pembelajaran, dikatakan demikian karena di dalam proses pembelajaran 

terdapat proses penyampaian pesan dari pendidik kepada anak didik. Media 

pembelajaran juga diartikan sebagai salah satu faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran, secara umum manfaat media 

pembelajaran yakni untuk memperlancar interaksi anatar guru dengan siswa sehingga 

pembelajaran lebih efektif dan efisien (Numiek,2013: 94-95). 

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan metode pembelajaran berbasis 

pembelajaran daring sangat diperlukan untuk mendukung tujuan belajar bisa 

terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah “metode praktik mandiri” yang 

dilakukan oleh setiap siswa di rumah dengan dibantu tehnologi komunikasi dan 

informasi yang tersedia saat ini yaitu akses internet yang terbuka lebar dan luas 

dimanapun di seluruh penjuru dunia. 

Dengan memanfaatkan layanan media informasi maupun media sosial 

yang ada, siswa bisa diarahkan untuk  melakukan “metode praktik secara mandiri 

“ di  semua mata pelajaran yang ada, termasuk di dalamnya mapel Fiqih yang 

memang banyak sekali kesempatan bisa melakukan praktik materi pembelajaran 
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yang ada. Dalam hal ini siswa bisa diarahkan untuk melakukan pencarian sumber 

informasi  dengan metode Information search. 

Menurut Sodikin, M. A., Sumardi, K., dan Berman, E. T. metode 

Information Search adalah metode pembelajaran yang memberikan kebebasan 

kepada siswa mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru melalui 

berbagai sumber yang ada, sehingga menumbuhkan ketertarikan siswa pada 

materi yang dibahas (Sodikin, 2018). Menurut Hisyam Zaini (Zaini, 2008) metode 

Information Search yaitu metode yang sama dengan ujian open book, dimana 

peserta didik mencari jawaban untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh 

guru. Hamruni (Hamruni, 2011) berpendapat bahwa metode Information Search 

yaitu metode yang memberikan suasana baru pada siswa untuk belajar lewat 

perpustakaan, warnet, mencari jurnal, dan sumber belajar yang lain. Berdasarkan 

uraian dari pengertian diatas maka dapat disimpulakan bahwa metode Information 

Search adalah metode pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa 

menacari jawaban dari soal yang diberikan oleh guru melalui berbagai sumber 

yang ada, metode tersebut juga dapat meningkatkan efektif pembelajaran dan 

siswa mampu memahami materi dengan mudah. 

Madrasah Tsanawiyah FatahillahSemarang sebagai salah satu madrasah di 

Kota Semarang harus menyelesaikan kegiatan pembelajaran di tengah-tengah 

suasana Pandemi Covid-19 dimana kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas 

maupun ujian dilaksanakan secara mandiri di rumah siswa masing-masing. Hal ini 

dilakukan tentunya dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu untuk 
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memutus mata rantai penyebaran covid -19 agar tidak semakin meluas dan 

menjalar kemana-mana. 

Semua kegiatan Madrasah baik pembelajaran maupun yang lain akhirnya 

harus dilakukan di rumah dengan berbagai metode dan cara. Salah satunya adalah 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang harus dilakukan jarak jauh dimana guru dan 

siswa sama-sama mengandalkan alat komunikasi Gadget, laptop dan Media 

sejenis. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “Implementasi Metode Praktik Mandiri Berbasis Daring Pada 

Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Kota Semarang”. 

B.  RUMUSAN MASALAH  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas perlu dibuat suatu 

rumusan permasalahan yang akan menuntun langkah – langkah penelitian 

beriutnya. Adapun rumusan permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana PersiapanMetode Praktik Mandiri Berbasis  Daring Pada 

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota Semarang? 

2.  Bagaimana Implementasi Praktik Mandiri Berbasis Daring pada pembelajaran 

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota Semarang? 

3. Bagaimana Evaluasi dalam Implementasi Metode Praktik Mandiri Berbasis 

Daring pada pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota Semarang? 
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C.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas, maka 

adanya  penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendiskripsikan dan dan menganalisis   Persiapan Metode Praktik Mandiri 

Berbasis  Daring Pada Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota 

Semarang. 

2. Mendiskripsikan dan dan menganalisis   Implementasi Praktik Mandiri 

Berbasis Daring pada pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

kotaSemarang.  

3.  Mendiskripsikan dan dan menganalisis   Evaluasi Praktik Mandiri Berbasis 

Daring pada pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kotaSemarang. 

Adapun hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penentu kebijakan pendidikan dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar studi fiqih. Kegunaan atau manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat diaktualkan, melengkapi dan memperluas 

khasanah teorinya yang sudah diperoleh melalui penelitian lain sebelum dan 

selanjutnya. 

b. Memberikan peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam 

tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lainnya yang belum 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

1. Secara Praktik 
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a. Bagi Institusi  

Diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi institusi 

pendidikan terutama di Madrasah Tsanawiyah kotayang meliputi para 

pendidik dalam proses pembelajaran dan melakukan evaluasi prestasi 

belajar pada siswa. 

b. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan peneliti dalam melakukan pembelajaran 

berbasis Praktik Mandiri Siswa dan mengetahui Implementasi 

penerapannya di masa Pandemik Covid 19 di dunia Pendidikan. 

c. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan dengan penelitian ini, peserta didik mampu melakukan 

kegiatan Praktik Mandiri di berbagai mata pelajaran yang ada di Madrasah 

pada Masa Pandemik ini dengan mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

atau pembelajaran berbasis Daring. 

D.  METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian  

 Desain penelitian merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian. Desain penelitian dibuat sebagai rancangan, format, 

pedoman, aturan main atau acuan dalam penelitian. (Burhan Bungin Jakarta 2005 

: 85). Jadi Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan dalam rangka menyusun dan menyelesaikan penelitian. 

 Penelitian yang akan dilakukan ini adalah field research (penelitian 

lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 

Madrasah Tsanawiyah Kota Semarang terutama di MTs  Fatahillahkota 
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Semarang. Madrasah Tsanawiyah Fatahillah atau MTs Fatahillah  kota Semarang  

adalah sebuah Madrasah yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan Ma’arif 

Nahdlatul Ulama kota Semarang dan berada di Kelurahan Bringin Kecamatan 

Ngaliyan Kota Semarang.  

 Tahapan pertama peneliti akan melakukan tahapan pra observasi dalam 

rangka mengetahui kondisi awal madrasah sengan penelitian yang akan dilakukan. 

Sehingga tahapan berikutnya dapat dipastikan untuk dilaksanakan pada sebuah 

lembaga yang akan diteliti, dalam hal ini adalah Madrasah Tsanawiyah 

kotaSemarang. Pada tahap Pra Observasi ini adalah mengadakan komunikasi 

dengan kepala Madrasah.  

 Tahap kedua pada penelitian ini adalah membuat instrymen penelitian 

dengan berdasarkan pada landasan teori. Teori adalah alur logika atau penalaran, 

yang merupakan seperangkat konsep, difinisi dan proposisi yang disusun secara 

sistematis (Sugiono 2007 : 54). Teori ini berfungsi sebagai pedoman dalam 

penyusunan instrument sehingga kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan 

dapat focus pada rumusan masalah. Instrumen yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data dapat berbentuk tes, angket untuk pedoman wawancara atau 

observasi (Sugiono  2007 : 17) 

 Ketiga adalah tahap pengumpulan data. Setelah penyusunan instrument 

tahap berikutnya adalah pengumpulan data dari lokasi penelitian. Menyusun 

instrument adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Akan tetapi 

mengumpulkan data jauh lebih penting ( Suharsimi Arikunto 2006 : 222), 
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Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh maka hasil penelitian akan lebih 

sempurna dan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

 Keempat, pada tahapan ini adalah melakukan reduksi data. Reduksi data 

adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok, menfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung 

secara terus menerus selama penelitian berlangsung (Sugiono 2007 : 15). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian 

singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data, 

kesimpulan dan diverifikasi. Data yang direduksi merupakan seluruh data 

mengenai permasalahan penelitian. 

2. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian sangat diperlukan berkaitan dengan pembahasan 

permasalahan sehingga hasil penelitian dapat diperoleh secara maksimal dan 

memudahkan untuk dianalisis setelah semua data terkumpul. Implementasi 

Metode praktik mandiri dalam pembelajaran Daring pada Pembelajaran mata 

pelajaran Fiqih merupaka fokus dalam penelitian ini. Beberapa metode yang 

sering digunakan guru dalam pembelajaran daring juga dapat digunakan sebagai 

pembanding dalam penelitian ini. 

 Pada penelitian ini berfokus pada (1) menelaah sejauhmana penerapan 

metode praktik mandiri siswa dalam pembelajaran daring dapat berjalan dan 

diterapkan di Madrasah Tsanawiyah  Fatahillah pada masa Pandemik  (2) 
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Menelaah sejauhmana  pelaksanaaan pembelajaran daring di Madrasah 

Tsanawiyah kotabeserta faktor pendukung dan penghambatnya, (3) Menelaah 

sejauhmana penerapan media Daring dalam mendukung metode praktik mandiri 

pada pembelajaran fiqih pada masa Pandemik.  

D. Sumber Data  

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi 

sosial pada kasus yang dipelajari (Sugiono 2014 : 206).Akan tetapi, penelitian 

kualitatif menggunakan sumber data.  

Sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan narasumber, partisipan, atau 

informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini juga 

disebut sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan teori. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial 

tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang di 

pandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang 

yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan dua jenis 

sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.  
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a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung 

dari informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada hal ini, data 

primer berasal dari observasi kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah kotaSemarang, wawancara peneliti dengan nara sumber serta angket 

terbuka yang diisi oleh para peserta didik terkait metode Praktik mandiri secara 

daring pada  pembelajaran fiqih.   

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti tidak 

langsung dari informan namun melalui media perantara. Seperti data guru, buku-

buku referensi, jurnal, lembar hasil observasi dan dokumentasi.Data sekunder 

lainnya yang dapat mendukung penelitian ini adalah catatn dokumentasi berupa 

dokumen-dokumen penting madrasah dan guru sebagai pendukung penelitian 

melalui dokumentasi pembelajaran, berkas atau arsip yang mendukung dalam 

penelitian ini baik secara lisan maupun tulisan. 

 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut:  

a. Tahap persiapan  
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Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penelitian yaitu dengan mempersiapkan instrumen penelitian dalam hal ini daftar 

pertanyaan wawancara, daftar cecklist observasi, dan alat untuk mengumpulkan 

dokumentasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan persuratan kepada 

Kepala Madrasah Tsanawiyah kotaSemarang untuk melakukan penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan tepatnya di 

Madrasah Tsanawiyah kotaSemarang untuk mengumpulkan data dengan 

menggunakan teknik:  

1) Observasi  

Yakni peneliti melihat dan mengamati objek yang diteliti yaitu guru 

Mata Pelajaran Fiqih  pada Madrasah Tsanawiyah Fatahillah Semarang 

serta mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan pada Madrasah 

Tsanawiyah Fatahillah Semarang  

2) Wawancara  

Yakni peneliti mewawancara langsung kepada beberapa guru 

pengampu mata pelajaran Fiqih dan beberapa guru lain yang ada Madrasah 

Tsanawiyah Fatahillah Semarang berkaitan dengan judul Tesis ini. 

3) Dokumentasi  
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Yakni peneliti mengambil data dari dokumen atau catatan yang ada 

pada guru mata pelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah Fatahillah Semarang 

dan beberapa guru lainnya yang ada hubungannya denganpenelitian Tesis ini 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Siti Mania 2013 : 120) 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utamanya adalah 

peneliti itu sendiri. Akan tetapi, setelah fokus penelitian menjadi jelas maka 

akan dikembangkan dengan instrument penelitian yang lainnya.  

Adapun instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah : 

a. Pedoman Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode 

penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan 

menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, 

untukmemperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi 

atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang ( Siti Mania 2013 : 187-

188). 

 Maka, peneliti menggunakan observasi partisipatif agar peneliti 

mengamati langsung peristiwa yang terjadi di lapangan. 
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Dalam (Sugiono 2014 : 228)  Manfaat observasi menurut Patton dalam 

Nasution, dinyatakan bahwa: 

1. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan 

yang holistik atau menyeluruh.  

2. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga 

memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak 

dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya  

3. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati 

orang lain, khususnya orang yang berada di lingkungan itu, karena telah 

dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara.  

4. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi 

responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.  

5. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya 

yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan 

suasana situasi sosial yang diteliti. 

 

Adapun kegiatan observasi yang akan peneliti laksanakan di Madrasah 

Tsanawiyah kotaSemarang adalah pada: 

 

 

No Kegiatan Waktu 

1 Observasi tahap pertama 19 April 2021 

2 Observasi tahap kedua 22 April 2021 

 

  
a. Pedoman Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada 

satu orang atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan 

cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara 

langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang 

yang menjadi sumber data atau objek penelitian.(Ahmad tanzeh, 2011 : 87) 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono bahwa wawancara adalah: 
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“ pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu” 

 

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa wawancara adalah bertemunya dua 

orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara 

mendalam dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dan sebagainya. Penulis 

menggunakan wawancara terstruktur dengan menyiapkan beberapa daftar 

pertanyaan demi kelancaran pengumpulan penelitian ini. 

Adapun jenis-jenis wawancara antara lain wawancara terstruktur dan 

wawancara tak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan - pertanyaan yang akan diajukan. 

Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban atas 

pertanyaan yang telah disiapkan.Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan 

rapi dan ketat. 

Wawancara tak tersetruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan 

yang terstruktur. Dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan pertanyaan 

kepada informan, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Informan biasanya 

terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas.Biasanya 

mereka emiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui 

informasi yang diperlukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua wawancara tersebut 

yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Hal ini dilakukan 

dengan pertimbangan agar mempermudah peneliti ketika akan terjadinya 

subjektifitas dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh penelitian. 
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Wawancara yang akan peneliti lakukuan adalah wawancara terkait 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemic covid-19 di Madrasah 

Tsanawiyah kotaSemarang adalah untuk mendapatkan data-data berupa gagasan 

atau wacana Kepala Madrasah dan guru pendidikan karakter Madrasah 

Tsanawiyah kotaSemarang dalam teknis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. 

Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara yang mana sebagai sumbernya 

adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru Mata 

pelajaran Fiqih  serta sebagian siswa. 

Berikut ini adalah waktu pelaksanaan wawancara terkait Praktik mandiri 

Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

kotaSemarang : 

NO KEGIATAN WAKTU 

1 Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah 

kota Semarang 

30 April 2021 

2 Wawancara dengan Wakil Kepala bid. Kurikulum  4 Mei 2021 

3 Wawancara dengan guru Mapel Fiqih  6-7 Mei 2021 

 

 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik dalam bentuk observasi dan 

wawancara. Maka, peneliti mengolah dan menganalisis data dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis datanya 

adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data  
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Reduksi data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil.  

2. Sajian Data  

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya kesimpulan.  

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan (Sugiyono 2014 : 338).   

Berdasarkan ketiga analisis data di atas maka, penulis dapat simpulkan 

bahwa dalam penelitian kualitatif deskriptif bermula dari pengorganisasian data 

kemudian menyusun informasi yang telah ada dan pada akhirnya data tersebut 

dianalisis untuk selanjutnya diambil tindakan. 

H. Pengujian Keabsahan Data  

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang  tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong 2007 : 230). 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 

credibility, dependability, dan confirmability (Soegono 2011 : 270). Agar data 

dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian 

ilmiah perlu dilakukan pengujian keabsahan data. 
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Pengecekkan keabsahan data dapat digunakan dengan empat teknik 

pemeriksaan, yaitu : 

1) Perpanjangan Keikutsertaan 

Dalam penelitian ini, perpanjangan keikutsertaan dilakukan melalui 

aktifitas untuk membuat temuan dan interpretasi yang akan dihasilkan lebih 

terpercaya. Contoh, kegiatan dengan memperpanjang masa observasi atau 

pengamatan dilapangan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru, dengan perpanjangan keikutsertaan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, 

saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi 

antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Perpanjangan keikutsertaan ini 

dengan mengamati dan mewawancarai mengenai prestasi dan aktifitas 

belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah kotaSemarang,  penerapan 

metode praktik mandiri dalam pembelajaran berbasis Daring, serta faktor 

pendukung dan penghambat penerapan metode efektif.  

Pelaksanaan program itu dilaksanakan dengan cara teknik 

pengumpulan data, mempelajari data yang terdapat dalam arsip-arsip, 

dokumen-dokumen serta beberapa tempat lainnya yang menjadi sumber data 

sekunder penelitian ini, maka peneliti mengetahui secara mendalam tentang 

permasalahan yang terjadi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi 

untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian. 

2) Ketekunan Pengamatan 
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 Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci misalnya melakukan 

pengamatan secara terus menerus terhadap obyek yang diteliti, seperti kegiatan- 

kegiatan yang di adakan di lingkungan Sekolah yang diamati juga bagaimana 

kendala yang dihadapi dan manfaat dari kegiatan-kegiatan itu. Disini 

penelitimengadakan observasi secara terus menerus, sehingga memahami gejala 

dengan lebih mendalam sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan 

relevan dengan topik penelitian, dengan ketekunan pengamatan maka, peneliti 

dapat melakukan pengecekkan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 

tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diamati. 

3) Triangulasi 

Triangulasi sebagai pengecekkan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu, dengan terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi dilakukan dengan 

menggunakan sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber digunakan 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari seorang informan 

dengan informan lainnya, seperti membandingkan sumber informan dari 

Kepala Sekolah, guru bidang studi peserta didik dan Informan lainnya. 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara pengumpulan data yang beredar, 

seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan data dokumen peneliti kumpulkan kemudian 
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dianalisa, mulai dari latar belakang, pengorganisasian dan pelaksanaan. 

Sedangkan triangulasi teori adalah pengecekkan data dengan membandingkan 

teori-teori yang dihasilkan para ahli yang dianggap sesuai dan sepadan melalui 

penjelasan banding, kemudian hasil peneliti dokonsultasikan dengan subyek 

peneliti sebelum dianggap mencukupi. 

4) Kecukupan referensi 

Kecukupan referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, data hasil wawancara perlu 

didukungdengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia 

atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto, video,  hasil 

recorder. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif sangat 

diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan 

perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi 

lebih dapat dipercaya. 

5) Pengecekkan anggota 

Proses ini akan peneliti lakukan pada akhir wawancara dengan 

mengecek ulang secara garis besar berbagai hal yang telah disampaikan oleh 

informan dan obyek yang diteliti. Seperti, data hasil wawancara dengan Kepala 

Sekolah, guru bidang studi, peserta didik, dan Informan lainnya. 

b. Keteralihan ( transferability ) 
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Berfungsi untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara “uraian rinci “ untuk menjawab persoalan sampai sejauh mana 

hasil penelitian dapat ditransfer pada beberapa konteks lain, dengan teknik ini 

peneliti akan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu 

pada fokus penelitian. 

c. Kebergantungan (dependability) 

Depenability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah 

apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian 

tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan proses penelitian kelapangan, tetapi bisa memberikan data. 

Untuk itu pengujian depenability oleh dosen pembimbing terhadap keseluruhan 

aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian harus dilakukan. Bagaimana 

peneliti mulai menemukanmasalah atau fokus, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan 

data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. 

Kriteria menilai apakah proses penelitian bermutu atau tidak, atau penelitian itu 

valid atau tidak. Dalam penelitian kualitatif alat uatama yang digunakan adalah 

peneliti sendiri, dengan demikian peneliti akan berusaha bersungguh-sungguh 

dalam mengumpulkan dan menganlisa data yang ada sesuai dengan fokus 

penelitian yang dibuat, dan untuk mengecek kepastian apakah hasil penelitian 
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tersebut benar atau salah, maka peneliti akan selalu mendiskusikan dengan 

dosen pembimbing. 

d. Konfirmabilitas 

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut uji 

obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan.  

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan cara mengecek data, informasi, dan hasil penelitian yang didukung oleh 

materi yang ada pada pelacakan audit. Dalam pelacakkan audit ini peneliti 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti data lapangan berupa 

catatan lapangan dari hasil pengamatan peneliti tentang penerapan metode 

efektif untuk mengoptimalkan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam. 

Dengan demikian, pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada 

penerapan metode. Upaya ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data 

yang diperoleh benar-benar obyektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan 

dapat dipastikan. 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN TESIS 

Guna mendapatkan gambaran-gambaran yang mudah dalam memahami 

pembahasan tesis dan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, 

maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 
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 Bagian awal tesis ini terdiri dari halaman Sampul, halaman Judul, 

halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman 

pengesahan, abstrak, halaman translerasi, kata pengantar dan daftar isi. 

2. Bagian isi 

Bagian isi berisi Bab I sampai Bab V yang terdiri dari : 

Bab I    : Pendahuluan  

 Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II   :  Kajian Pustaka 

 Kajian Pustaka dalam penelitian ini  meliputi: 

A) Kajian Riset Terdahulu baik yang ada di Program Pascasarjana 

unwahas maupun di Luar PPS Unwahas,  

B) Kajian Teori yang meliputi :10.  Metode Tugas Mandiri  2) 

Pembelajaran Daring , 3)  Pembelajaran Fiqih di MTs, dan 4) Masa 

Pandemi Covid-19 

C) Kerangka Berfikir  

BAB III  : Paparan Data dan Hasil Penelitian 

  Paparan data Penelitian meliputi : Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian yang meliputi latar belakang pendirian Madrasah, visi dan misi 
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serta tujuan berdirinya madrasah, Struktur organisasi madrasah, keadaan 

tenaga pendidik, keadaan tenaga kependidikan, keadaan peserta didik, 

keadaan tenaga kependidikan, keadaan peserta didik serta keadaan 

pembelajaran di Madrasah. Kedua, Program kegiatan madrasah yang 

berkaitan Program Pembelajaran secara Daring.   

A) Persiapan Implementasi Metode Praktik Mandiri berbasis Daring Pada 

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota Semarang 

B) Implementasi Metode Praktik Mandiri berbasis Daring Pada 

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota Semarang 

C) Evaluasi  Metode Praktik Mandiri berbasis Daring Pada Pembelajaran 

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota Semarang 

Bab IV  :Pembahasan Hasil Penelitian  

Berisi Analisis Hasil Implementasi Metode Praktik mandiri 

berbasis daring pada pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah kota 

Semarang pada  masa pandemi yang meliputi analisis penerapan metode 

praktik mandiri, analisis pembelajaran Daring di MTs Kota Semarang, 

analisis penggunaan media Daring dalam pembelajaran jarak jauh dan 

analisis Inovasi pembelajaran di masa pandemi. 

Bab V   : Kesimpulan dan Penutup 

 Bagian dari Tesis ini yang memuat Kesimpulan, Penutup, Daftar 

Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar riwayat hidup penulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KAJIAN RISET TERDAHULU 

Dalam pembuatan Tesis ini, peneliti mencoba menggali informasi terhadap 

karya Ilmiah yang lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang digarap 

oleh peneliti sebagai bahan pertimbanagn untuk membandingkan masalah-masalah 

yang diteliti, baik dalam segi metode maupun objek penelitian.   

  Pengamatan peneliti, penelitian mengenai Implementasi Metode Praktik 

Mandiri  Berbasis Daring pada Pembelajaran Fiqih , belum ada yang meneliti. 

Tetapi ditemui beberapa hasil penelitan yang membahas variabel penelitian yang 

hampir sama yaitu implementasi berbagai model Pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran Daring di Masa Pandemik ini. Beberapa penelitian tersebut 

diantaranya : 

a. Tesis yang disusun oleh Muhammad Khanafi dengan judul “ Praktik Pembelajaran 

Rumpun PAI Di Masa Pandemi Covid – 19 ( Studi Kasus Di MTs MINAT Kesugihan 

Cilacap) ”. Penelitian ini dilakukan pada masa Pandemi. Yang menjadi fokus dari 

penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis Praktik Pembelajaran yang 

terjadi di MTs MINAT Kesugihan Cilacap terutama untuk Mapel Rumpun PAI di 

Masa Pandemi-19. Kesamaan dengan penelitian yang Peneliti sedang lakukan 

adalah sama-sama meneliti pelaksanaan pembelajaran PAI di masa Pandemi. Selain 

itu obyek  penelitian juga sama yaitu Madrasah Tsanawiyah namun yang 

membedakan adalah lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan dari penelitian 

tersebut adalah Pada penelitian Muhammad Chanafi hanya meneliti pelaksanaan 
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Pembelajaran rumpun PAI secara umum, tidak masuk pada mata pelajaran 

tertentu.  

b.  Tesis yang disusun oleh Muhamamd Sa’dullah dengan judul “Pandemi 

Covid-19 Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (Studi Kasus Pada Siswa Smp N 1 Banyubiru Kabupaten Semarang)”. 

Penelitian ini meneliti tentang implikasi adanya Pandemi Covid-19 terhadap 

berlangsungnya proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP 

N 1 Banyubiru Kabupaten Semarang. Kesamaan dari penelitian ini adalah 

obyek penelitiannya adalah pelajaran PAI, dan perbedaannya adalah 

penelitian ini hanya menfokuskan dampak pandemic Covid 10 pada proses 

pembelajaran.  

 

c.  Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wulandari dengan judul “ Efektifitas 

Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual siswa kelas VIII pada 

Mata Pelajaran Fiqih di Masa Pandemi Covid-19 Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2019 / 2020”. 

Penelitian tersebut dilakukan pada masa Pandemi.Yang menjadi fokus 

penelitian adalah mendeskripsikan efektifitas Penggunaan media Audio Visual 

pada siswa kelas VIII pada pelajaran fiqih di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. Kesamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti 

penggunaan metode pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih yang dilakukan 

dalam sistem pembelajaran secara Daring di masa pandemi. Namun 

perbedaannya adalah metode yang digunakan adalah penggunaan media 
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Audio visual sebagai objek penelitian dan dilakukan hanya pada siswa kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 

d.   Jurnal penelitian yang disusun oleh Nahdliyyah ‘Azimah dan Rahman Hakim 

dengan judul penelitian “ Eksplorasi Pembelajaran M-Learning pada 

masa Pandemi di UIN Sunan Ampel Surabaya”. Penelitian ini 

mengeksplorasi seputar pembelajaran fiqh di pusat ma’had al-jamiah UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang meliputi: pelaksanaan pembelajaran daring, 

media ajar, metode, dan evaluasinya. Jenis dan pendekatan yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif. Pembelajaran Fiqh berbasis M-Learning 

merupakan jawaban di masa pandemi Covid-19 yang menuntut masyarakat 

secara umum dan dunia pendidikan secara khusus untuk menerapkan gaya 

hidup bekerja dan belajar dari rumah. Hasilnya adalah pembelajaran M-

Learning Fiqh yang diterapkan saat masa pandemi berjalan dengan baik 

sebagai alternatif pengganti kuliah tatap muka yang biasa dilakukan. Hasil 

baik ini diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan terhadap sejumlah 

responden yang menilai bahwa Pembelajaran M-Learning Fiqh berjalan 

dengan baik dan efektif. 

 Adapun penjelasan penelitian-penelitian yang sudah ada, peneliti tampilkan 

pada table di bawah ini : 

Judul Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Perbedaan Persamaan 

Tujuan Judul 

Penelitian 

Praktik 

Pembelajaran 

Rumpun PAI Di 

Masa Pandemi 

Covid – 19 ( 

Studi Kasus Di 

Penerapan 

media daring 

era COVID-19 

dalam 

pembelajaran 

rumpun PAI 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Muhammad 

Chanafi 

menfokuskan 

penelitian pada  

- Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

pembelajaran 

PAI yang 

Tujuan 

penelitian 

dibandingkan 

penelitian yang 

sudah ada adalah 

mengembangkan 
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MTs MINAT 

Kesugihan 

Cilacap) 

 

Tesis, 

Muhammad 

Chanafi 

MTs MINAT 

Kesugihan 

Cilacap telah 

berjalan dengan 

baik sebagai 

pengganti KBM 

normal 

mendiskripsikan 

dan menganalisis 

Praktik 

Pembelajaran 

yang terjadi di 

MTs MINAT 

Kesugihan 

Cilacap terutama 

untuk Mapel 

Rumpun PAI di 

Masa Pandemi-

19, sedangkan 

penelitian 

peneliti 

difokuskan pada 

salah satu 

metode 

pembelajaran 

didalamnya 

ada pelajaran 

Fiqih. 

- Sama-sama 

dilakukan 

pada masa 

pendemi 

- Obyek 

penelitian 

sama pada 

jenjang 

pendidikan 

Madrassah 

Tsanawiyah 

penelitian yang 

sudah ada karena 

secara spesifik 

penelitian 

peneliti lebih 

menitikberatkan 

pada metode 

pembelajarannya

. 

Pandemi Covid-

19 Dan 

Implikasinya 

Terhadap 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama 

Islam(Studi 

Kasus Pada Siswa 

Smp N 1 

Banyubiru 

Kabupaten 

Semarang) 

 

Tesis, 

Muhammad 

Sa’dullah 

Penerapan 

pembelajaran 

jarak jauh di 

masa Covid-19 

dalam 

meningkatkan 

proses 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam di 

SMP N 1 

Banyubiru 

berjalan dengan 

baik dan dapat 

terlaksana 

sebagaimana 

mestinya 

tanpa 

mengurangi hak 

siswa dalam 

mendapatkan 

informasi atau 

pembelajaran  

 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

Muhamamd 

Sa’dullah adalah 

pada fokus 

penelitian . Di 

Tesis 

Muhammad 

Sa’dullah hanya 

meneliti 

Implikasi 

Pandemi covid 

19 terhadap 

berlangsungnya 

pembelajaran 

Mapel PAI. 

Sedang fokus 

penelitian dari 

peneliti adalah 

tentang metode 

yang 

dipergunakan 

dalam 

pembelajaran di 

kelas secara 

Daring 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

peneliti adalah 

berkaitan obyek 

penelitian yaitu 

di Sekolah 

menengah 

pertama dan 

pembelajaran 

pada masa 

pandemi 

Tujuan 

penelitian 

dibandingkan 

penelitian yang 

sudah ada adalah 

mengembangkan 

penelitian yang 

sudah ada karena 

penelitian 

peneliti  lebih 

menitikberatkan 

pada metode 

pembelajarannya

. 

Efektifitas 

Penggunaan 

Penggunaaan 

Media 

Perbedaan 

dengan 

Persamaan 

dengan 

Tujuan 

penelitian adalah 
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Media 

Pembelajaran 

Audio Visual 

siswa kelas VIII 

pada Mata 

Pelajaran Fiqih di 

Masa Pandemi 

Covid-19 Sekolah 

Menengah 

Pertama 

Muhammadiyah 7 

Surakarta Tahun 

Pelajaran 2019 / 

2020 

 

Tesis 

Fitri Wulandari 

Pembelajaran 

Audio Visual 

siswa kelas VIII 

pada Mata 

Pelajaran Fiqih 

ternyata sangat 

efektif dalam 

membantu 

terlaksananya 

pembelajaran 

Mapel Fiqih. 

penelitian 

peneliti adalah 

pada metode 

yang digunakan. 

Penelitian dari 

Fitri Wulandari 

lebih 

menfokuskan 

penelitiannya 

pada penggunaan 

Media Audio 

Visul pada 

pembelajaran 

Fiqih sedangkan 

penelitian 

peneliti 

menfokuskan 

pada penggunaan 

metode praktik 

mandiri 

penelitian 

peneliti adalah 

Sama-sama 

meneliti pada 

mapel Fiqih  

dan obyek 

penelitian pada 

anak tingkat 

SLTP 

mengembangkan 

penelitian 

sebelumnya dan 

mengkomparasik

an metode yang 

digunakan di 

dalam penelitian 

Eksplorasi 

Pembelajaran M-

Learning pada 

masa Pandemi di 

UIN Sunan 

Ampel Surabaya 

 

Jurnal,  

Nahdliyyah 

‘Azimah dan 

Rahman Hakim 

Pembelajaran 

Fiqh berbasis 

M-Learning 

merupakan 

jawaban di 

masa pandemi 

Covid-19 yang 

menuntut 

masyarakat 

secara umum 

dan dunia 

pendidikan 

secara khusus 

untuk 

menerapkan 

gaya hidup 

bekerja dan 

belajar dari 

rumah. 

Perbedaan dari 

penelitian 

penulis adalah 

pada obyek 

penelitian yaitu 

M. Learning 

sebagai media 

pembelajaran, 

sedangkan obyek 

penelitian 

penulis adalah 

tentang 

penggunaan 

metode ajar 

praktik mandiri. 

Persamaannya 

adalah 

Penelitian 

menfokuskan 

pada 

pembelajaran 

secara daring 

pada masa 

pandemic 

dengan 

pendekatan 

yang berbeda 

Tujuan 

penelitian adalah 

mengembangkan 

penelitian 

sebelumnya dan 

mengkomparasik

an metode yang 

digunakan di 

dalam penelitian.  
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B. KAJIAN TEORI  

a. Metode Praktik Mandiri  

Kata “metode” merujuk pada suatu cara atau jalan  yang harus 

dilakukan oleh seseorang agar dapat mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan.Secara etimologis, kata “metode” berasal dari bahasa Yunani 

“methodos” yang tersusun dari kata “meta” dan “hodos“. Meta berarti 

menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, 

cara, atau arah.Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi 

kata “method” yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai 

atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian  metode 

adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan 

suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, 

metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana 

cara untuk melakukan/ membuat sesuatu. 

Kata praktik diartikan sebagai  kegiatan belajar yang menuntut siswa 

berlatih menerapkan teori, konsep, prosedur, dan keterampilan dalam situasi 

nyata atau buatan secara terprogram/terstruktur di bawah pengawasan atau 

bimbingan langsung dari pembimbing/supervisor atau secara mandiri. 

Menurut Djamarah dalam Hidayati, metode pembelajaran praktik adalah Cara 

penyajian pelajaran dimana peserta didik melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 

Kata mandiri mempunyai arti yang sangat relatif. Pada dasarnya kata 

mandiri mengandung arti tidak tergantung pada orang lain, bebas, dan dapat 
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melakukan sendiri. Kata ini seringkali diterapkan untuk pengertian dan tingkat 

kemandirian yang berbeda-beda.   

Pengertian Praktik Mandiri pada sistem pembelajaran yang diilakukan 

secara daring adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa di rumah dalam 

rangka menjalankan tugas praktik terhadap materi yang diberikan oleh Guru. 

Dalam hal ini praktik mandiri diarahkan untuk menjalankan kegiatan praktik 

keagamaan pada mata pelajaran Fiqih. Misalnya praktik Ibadah, Praktik 

muamalah dan praktik-praktik yang berkaitan dengan materi yang ada pada 

pelajaran fiqih. 

Praktik mandiri dalam pembelajaran pada siswa memerlukan 

kebiasaan yang dinamakan kemandirian belajar.kemandirian belajar 

merupakan prosesperancangan dan   pemantauan diri yang seksama terhadap 

proseskognitif dan efektif dalam menyelesaikan tugas akademik. 

EnungFatimah menyatakan bahwa kemandirian belajar dapat 

dikembangkanmelalui latihan-latihan yang dilakukan secara terus menerus 

dandilakukan sejak dini, latihan tersebut dapat berupa pemberian tugas-

tugastanpa bantuan dan tentu saja tugas-tugas tersebut disesuaikandengan usia 

dan kemampuan anak (Enung Fatimah 2010 : 144). 

Dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), peserta didik dituntut 

untuk belajar secara mandiri. Orang-orang yang berkecimpung atau bekerja 

dalam sistem PJJ  tentu sering mendengar bahkan menggunakan istilah 

mandiri dan belajar mandiri, namun mungkin persepsi terhadap istilah itu 

berbeda-beda.  
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Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang 

berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan 

tanggung jawab sendiri dari pembelajaran (Tirtaraharja 2010 : 50). Kemandirian 

belajar yaitu proses ketika individu mengambil inisiatif sendiri atau tanpa bantuan 

orang lain, beberapa pendapat tersebut menyebut kemandirian belajar dengan 

istilah belajar mandiri. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang 

didorong oleh niat atau motifasi untuk bisa menguasai suatu kompetensi guna 

mengatasi suatu masalah dengan bekal pengetahuan kompetensi yang 

dimiliki.Kompetensi sebagai tujuan belajar dan cara pencapaiannya dilakukan 

oleh pelajar itu sendiri. Ada pun penetapan tersebut meliputipenetapan waktu 

belajar, tempat belajar,irama belajar,tempo belajar, cara belajar, sumber belajar 

dan evaluasi hasil belajar (Haris Mudjiman 2010 : 50) 

Menurut Wedemeyer seperti yang disajikan oleh Keegan (1983), 

siswa/peserta didik yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan untuk 

belajar tanpa harus menghadiri pelajaran yang diberikan guru/instruktur di 

kelas. Siswa/peserta didik dapat mempelajari pokok bahasan atau topik 

pelajaran tertentu dengan membaca buku atau melihat dan mendengarkan 

program media pandang-dengar (audio visual) tanpa bantuan atau dengan 

bantuan terbatas dari orang lain. Di samping itu siswa/peserta didik 

mempunyai otonomi dalam belajar (Keegan  1983 : 87). Otonomi tersebut 

terwujud dalam beberapa kebebasanseperti :  
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a. Siswa/peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

belajarnya. 

b. Siswa/peserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin 

dipelajarinya dan cara mempelajarinya. 

c. Siswa/peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan 

kecepatannya sendiri. 

d. Siswa/peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan 

digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya. 

Kemandirian dalam belajar ini menurut Wedemeyer (1983) perlu 

diberikan kepada siswa/peserta didik supaya mereka mempunyai tanggung 

jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya dan dalam 

mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri. Sikap-sikap 

tersebut perlu dimiliki siswa/peserta didik karena hal tersebut merupakan ciri 

kedewasaan orang terpelajar. 

Lebih lanjut, mengutip Mudjiman, tujuan menerapkan kemandirian 

belajar pada siswa pada dasarnya agar siswa mampu menguasai materi serta 

memiliki kompetensi baik berupa pengetahuan maupun keterampilan untuk 

mengatasi sesuatu masalah.Adapun strategi pembelajaran yang bisa diterapkan 

guna mencapai tujuan belajar mandiri adalah bisa dengan strategi Belajar 

Aktif. Strategi belajar aktif merupakan strategi yang tepat untuk mencapai 

tujuan belajar mandiri. Sebab, bentuk belajar tersebut merupakan bentuk 

kegiatan alamiah, yang dapat menimbulkan kegembiraan, dapat membentuk 
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suasana belajar tanpa stress, dan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan 

belajar yang telah ditetapkan. 

Belajar mandiri pada dasarnya adalah khas belajarnya orang dewasa. 

Oleh karena itu dalam belajar mandiri prinsip seorang guru bukanlah mendikte 

dan hanya memberi ceramah. Guru mengembangkan pengetahuan yang ada 

dalam diri siswa, serta pertanyaan-pertanyaan yang ada semestinya dijawab 

sendiri oleh siswa sesuai dengan pengalaman, penalaran, dan pengetahuannya 

masing-masing. 

Brown dan Ryan mengemukakan beberapa bentuk kemandirian 

belajar (self-regulaton) yang berdasarkan pada teori determinasi diri yaitu:  

a. Amotivation regulation: Keadaan pada saat individu merasakan tidak 

adanya hubungan antara tindakan dan hasil dari tindakan tersebut. Individu 

yang berada pada kondisi ini akan bertindak tanpa intensi dan memiliki 

keinginan untuk bertindak.  

b. External regulation: ketika perilaku diregulasi oleh faktor eksternal seperti 

adanya hadiah dan batasan-batasan.  

c. Introjected regulation: individu menjadikan motivasi diluar dirinya sebagai 

motivasi dirinya melalui proses tekanan internal seperti rasa cemas dan 

perasaan bersalah  

d. Identivied regulation: perilaku muncul sebagai pilihan pribadi bukan untuk 

kepuasan dan kesenangan tetapi untuk mencapai suatu tujuan. Individu 

merasakan dirinya diarahkan dan bertujuan. 

   Menurut Meichenbaum, sebagaimana yang dikutip oleh Tarmidi, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kemandirian belajar 
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ditentukan oleh dua sumber. Pertama adalah sumber sosial, yaitu orang 

dewasa yang berada di lingkungan siswa, seperti orang tua, pelatih, anggota 

keluarga dan, guru. Orang dewasa ini dapat mengkomunikasikan nilai 

melalui arahan, modelling, sehingga muncul perilaku yang diinginkan. 

Sumber yang kedua adalah dari diri siswa itu sendiri. Bagaimana siswa 

diberi kesempatan dan melatih kemampuan atas kemandirian belajar yang 

dimilikinya sendiri. 

Dalam perspektif Islam kemandirian yang mengarah pada proses 

pendidikan anak dari kecil sampai dewasa menjadi perhatian yang serius 

untuk diperhatikan orang tua. Bahkan disini orang tua dituntut untuk 

memperklakukan anak dengan tegas ketika anak sudah menjelang baligh. 

Hal ini mengacu pada hadits Rasulullah yang memerintahkan anak ketika 

sudah berumur 7 tahun  untuk menjalankan Shalat dan ketika sudah 

sepuluh tahun dipertegas dengan  memukul mereka meskipun dengan 

pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian kita disuruh untuk 

memisahkan tidur anak-anak antara laki-laki dan perempuan agar 

mereka belajar untuk mandiri dan tidak ketergantungan pada orang tua.  

 

Rasulullah bersabda : 

قُ  ِ
الِة َوُهْم َاْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن ، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها َوُهْم َاْبَناُء َعْشر  ، َوَفر  وا َبْيَنُهْم ِفي ُمُروا َاْوالَدُكْم ِبالصَّ

َمَضاِجِع 
ْ
لباني في "اإلرواء"، رقم  ال

أ
(247)وصححه اال  

Artinya :"Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia 

mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan 

pisahkan tempat tidur mereka." (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'u 

Ghalil, no. 247) 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan uswah bagi orang-

orang beriman. Untuk itulah, kita diperintahkan untuk mencontoh beliau dalam 

berbagai perkara syari’at, salah satunya adalah tarbiyatul aulad (mendidik anak). 

Menurut Mudjiman ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap 

orang tua, berkaitan dengan pendidikan anak, antara lain: 

1. Memberikan pendidikan agama kepada anak, terutama ‘aqidah yang akan menjadi 

pondasi ke-Islamannya. Perhatikan bagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, 

م   َعِظيم   
ْ
ُظل

َ
ْرَك  ل ْبِنِه  َوُهوَ  َيِعُظُه, َيُبَنىَّ  الَ  ُتـْشِرْك  ِباِله  ِإنَّ  الِش 

آ
ْقَمُن  اِل

ُ
  َقاَل  ل

ْ
 َوِإذ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ‘Hai anakku, 

janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan 

kezhaliman yang besar.” (Qs. Luqman: 13) 

Imam Asy-Syafi’I rahimahullah berkata,“Kewajiban bapak dan ibu 

mendidik anak-anak mereka serta mengajari mereka tatacara bersuci dan 

shalat.”Imam An-Nawawi rahimahullah menambahkan,“Orang tua juga wajib 

mendidik anak mereka hadir shalat secara berjama’ah dan menjelaskan kepada 

mereka tentang haramnya zina, homoseks, minum khamr, berdusta, bergunjing, 

dan semisalnya. (Dan ini diberikan) kepada anak laki-laki maupun perempuan.” 

[LihatAl-Majmu’ Syarh Muhadzdzab (III/12)  

2. Membiasakan anak-anak untuk berakhlak baik dan menasihatinya ketika 

melakukan kesalahan. Karena akhlak mulia menjadi pemberat timbagan pada 

hari Kiamat nanti, sebagaimana disebutkan oleh Nabishallallahu ‘alaihi wa 

sallam, 
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ِقَياَمِة  ِمْن  ُخُلق   َحَسن   
ْ
ُمْؤِمِن  َيْوَم  ال

ْ
َقُل  ِفي ِميْ َزاِن  ال

ْ
 . َما َشْيء   َاث

Artinya: “Tidak ada sesuatupun yang paling berat dalam timbangan seorang 

Mukmin pada hari Kiamat nanti daripada akhlak mulia.” (Shahih Muslim No. 

4522 : 2004) 

3. Mengajarkan adab dan etika kepada anak. Para Salaf telah menaruh 

perhatian yang sangat besar terhadap adab Islami. Ada banyak macam adab yang 

mesti diajarkan kepada anak, namun secara garis besar, pembahasan tentang masalah 

adab, etika, dan akhlak terbagi kepada: 

a. Adab dan akhlak terhadap Allah ‘Azza wa Jalla, seperti penghambaan, tidak 

melakukan syirik, mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, ridha terhadap 

takdir-Nya, dan bersyukur atas semua nikmat-Nya. 

b. Adab dan akhlak terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti 

mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir bagi seluruh manusia, mencintai 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mentaati apa yang beliau perintahkan dan 

menjauhi apa yang beliau larang, mengikuti Sunnah beliau shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan menjauhi segala bentuk bid’ah. 

c. Adab dan akhlak terhadap diri sendiri dan sesama manusia, seperti adab makan dan 

minum, adab tidur, adab berpakaian, adab bertamu, adab meminta izin, adab berdo’a 

dan adab-adab lainnya 

d. Adab dan akhlak terhadap hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan tuntunan 

syari’at, seperti tidak menyakitinya, tidak menyiksanya, memberinya makan dan 

minum, merawatnya, dan tidak membunuhnya dengan cara-cara yang dilarang oleh 

agama. [Lihat Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga (hal. 131-161) dan Menanti Buah 

Hati (Hendaknya semua adab-adab tersebut dijadikan sebagai suatu kebiasaan di 

dalam rumah, sehingga ketika si anak pergi keluar rumah, dia akan membawa adab 

tersebut bersamanya. 
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4. Orang tua hendaknya menyertakan anak-anak dalam beribadah, bukan hanya 

sekedar memerintahkannya saja. Karena pendidikan anak akan lebih berhasil 

manakala setiap inderanya diberdayakan. Jadi, orang tua tidak hanya 

memberdayakan indera pendengaran anak saja untuk memerintahnya 

melakukan ini dan itu, tapi orang tua juga perlu memberdayakan indera 

penglihatannya untuk mencontoh sikap dan perilaku baik dari orang tua. 

5. Bersikap lemah lembut kepada anak dan bersikap tegas manakala diperlukan. 

Karena anak bukanlah benda yang tidak memiliki rasa. Sehingga, orang tua 

mereka sebagai bentuk kasih sayang. 

Sikap tegas orang tua kepada anak juga perlu dilakukan sesekali, 

manakala anak melanggar ketentuan syar’i. Namun, sikap tegas yang 

dimaksudkan bukanlah sikap kasar dan menganiaya anak, karena sikap tegas 

disini ditujukan sebagai metode pendidikan anak yang memberikan efek jera, 

bukan “efek luka”.  

6. Memisahkan tidur anak-anak dengan orang tuanya serta memisahkan tidur 

anak laki-laki dengan perempuan dalam rangka melatih kemandirian mereka 

serta mengajarkan mereka rasa tanggung jawab dengan mengerjakan tugas-

tugas rumah. Hal ini sesuai Sabda Rasulullah : 

َمَضاِجِعِ 
ْ
ُقواَِبْيَنُهْمِِِفيِال  َفِرِّ

Artinya :”  Pisahkanlah tempat  tidur mereka “ . 

Memisahkan tidur anak-anak di rumah mempunyai tujuan untuk melatih 

kemandirian diantara mereka serta mengenalkan pada mereka tugas dan tanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas sehari-hari, baik tugas dari Sekolah maupun tugas 

yang ada di rumah. 
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 Dalam proses pendidikan pada umumnya dan pembelajaran pada 

khususnya, partisipasi aktif siswa mempunyai peran penting, karena partisipasi 

aktif adalah proses berlatih, bereksperimen dan sebagainya yang semuanya dapat 

mempercepat hasil belajar secara optimal. Partisipasi aktif dicontohkan dalam al-

Qur’an dimana keimanan sering dibarengi dengan amal shaleh. Ayat-ayat alqur’an 

yang memperkuat tentang perlunya partisipasi aktif diantaranya Surat al-kahfi 

ayat 88, al-Baqarah 82, Ali Imran ayat 77, al-Maidah ayat  9 dan lain sebagainya 

(Mudzakir Ali : 2009). 

Bentuk kemandrian belajar yang dicontohkan dalam al-Quran terdapat 

dalam kisah para Nabi.Seperti Nabi Musa yang melakukan perjalanan untuk 

menemui Nabi Khidir dengan motivasi mencari ilmu yang lebih luas dan dalam 

(QS. [18]:60-66). Nabi Musa sebagai murid pantang menyerah dalam memahami 

hakikat yang iajarkan oleh Nabi Khidir sebagai guru (QS. [18]:76). Selain Nabi 

Musa, kemandirian belajar juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi 

Ibrahim bersikap kritis terhadap lingkungan dan budaya sekitarnya, termasuk pada 

pengasuhnya sendiri (Azar) lalu mencari-cari pengetahuan sendiri tentang Tuhan 

yang sebenarnya, sampai kemudian Allah memberi petunjuk (QS. [6]:76-79). Ini 

artinya, bentuk kemandirian belajar yang telah jauh-jauh hari dicontohkan oleh 

para Nabi dan di dalam al-Quran.Selain itu, dalam al-Quran keberhasilan dalam 

usaha belajar mandiri pada akhirnya adalah hasil dari izin dan karunia Allah juga 

disampng hasil usahanya sendiri (theo-antrophocentrisme), bukan sepenuhnya 

hasil inidividu itu sendiri (antrhopocentrisme). 

b.  Pembelajaran  Daring 
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 Pembelajaran daring pada prinsipnya adalah pembelajaran yang 

dilakukan dari jarak jauh tanpa tatap muka. Biasanya aktifitas daring 

dilakukan dari rumah dengan system pembelajaran jarak Jauh (PJJ).  

 Menurut Thome “pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

dalam pelaksanaanya memanfaatkan teknologi multimedia, kelas virtual, video, 

teks online animasi, email, pesan suara, telepon konferensi, dan video steraming 

online” (Kuntarto, 2017:101). Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015:1) 

“Pembelajaran daring merupakan program pelaksana kelas belajar untuk 

mencapai kelompok yang kuat dan luas melalui jaringan internet dengan jumlah 

peserta yang tidak terbatas pembelajaran dapat dilaksanakan secara kuat dan 

dapat dilakukan secara gratis maupun berbayar”. Menurut Moore dkk, (2011) 

“pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet 

dengan aksesibilitas, fleksibilitas, konektivitas, dan kemampuan untuk 

menciptakan beragam jenis interaksi pembelajaran”. 

 Pendidikan jarak jauh atau daring dilaksanaakan dalam berbagai bentuk 

pembelajaran yang pada dasarnya membutuhkan ketersediaan berbagai sumber 

belajar. Menurut Rahmawati (2009:23) “pola pembelajaran ini mencakup 

penyelenggaraan program pembelajaran melalui pendidikan tertulis atau 

korespondensi, bahan cetak (modul), radio, audio/ video, TV, berbantuan 

komputer, dan atau multimedia melalui jaringan computer”. 

Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu 

bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang 

ini. Daring merupakan singkatan dari “dalam jaringan” sebagai pengganti 

kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi 

internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna 
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tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi 

pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi 

melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran 

didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes 

juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini 

dibantu dengan beberapa aplikasi, seperti Google Classroom, Google Meet, 

Edmudo dan Zoom. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) 

mengkonfirmasi bahwa pelaksaan belajar selama di rumah terkait pandemi covid-19, 

adapun tujuan dilakukan dilakukannya pembelajaran daring adalah 1) memastikan 

pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi covid-

19, 2) melindungi warga negara satuan pendidikan dan dampak buruk pandemi covid-

19, 3) mencegah penyebaran dan penularan covid-19 di satuan pendidikan, 4) 

memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang 

tua/wali 

Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya. 

2. Di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. 

3. Tersedia untuk penggunaan segera atau real time. 

4. Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya, 

5. Bersifat fungsional dan siap melayani 
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Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan 

waktu untuk belajar.  Peserta didik dapat belajar kapan pun dan di mana pun, 

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi 

dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video 

call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik 

menggunakan forum atau message. 

Belajar secara daring tentu memiliki tantangannya sendiri. Siswa 

tidak hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, 

tetapi juga koneksi internet yang memadai. Namun, proses pembelajaran 

yang efektif juga tak kalah penting. Berikut ini tips agar siswa dapat bejalar 

daring dengan efektif: 

1. Komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik 

pada saat melakukan video call.  

2. Aktif dalam berdiskusi baik dengan tenaga pengajar atau teman-teman.  

3. Managemen waktu bagi para siswa sangat penting. Meski belajar di 

rumah, pastikan siswa membuat catatan mana saja tugas yang sudah 

dikerjakan, dan mana tugas yang harus segera kamu selesaikan.  

4. Jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota 

keluarga di rumah, serta teman-teman sekelas di luar sesi video call untuk 

mengasah kemampuan bersosialisasi.  

Pembelajaran daring memiliki manfaat seperti membangun komunikasi 

serta diskusi antara guru dengan anak, anak saling interaksi dan berdiskusi dengan 

satu dan lainnya, memudahkan anak berinteraksi dengan guru dan orang tua, 

sarana yang tepat untuk melihat perkembangan anak melalui laporan orang tua 
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dengan tujuan orang tua dapat melihat langsung perkembangannya, guru dapat 

dengan mudah memberikan materi kepada anak berupa gambar, video, dan audio 

yang dapat diunduh oleh orang tua langsung, dan mempermudah guru membuat 

materi dimana saja dan kapan saja (Sobron et al., 2019).  

Agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan efektif, diperlukakan 

persiapan oleh pihak sekolah dan orangtua wali murid. Pihak sekolah memberikan 

fasilitas kepada guru berupa perangkat laptop atau hanphone kepada Guru dan 

paket internet yang diperlukan. Sedangkan pihak orangtua mempersiapkan 

perangkat handphone dan paket internet serta pendampingan terhadap putra 

putrinya (McKenna & Strauser 2010 : 166) menyatakan persiapan pembelajaran 

daring yang dapat dilakukan oleh guru TK adalah mencari sumber daya web atau 

situs web yang menawarkan rencana dan kegiatan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi, mengkomunikasikan kepada 

orang tua bahwa pembelajaran dilakukan secara daring, tinjauan data penilaian 

untuk setiap anak, mengembangkan aspek perkembangan anak, guru memahami 

kurikulum dan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan, meminta anak untuk 

melakukan rutinitas di rumah selama pembelajaran daring, kagiatan pembelajaran 

dapat menggunakan alat dan bahan yang mudah dicari di sekitar rumah anak. 

Persiapan tersebut sangat penting dilakukan oleh guru agar pembelajaran daring 

belajaran dengan efektif. 

Dalam pelaksanaannya pembelajaran daring membutuhkan beberapa media 

aplikasi diantaranya adalah :  

1. WhatsApp 
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WhatsApp merupakan perangkat lunak jaringan komunikasi yang 

dapat membentuk group-group pertemanan yang didasarkan pada 

penggunaan pulsa atau kuota data.  Kelebihan WhatsApp adalah 

kemudahan dalam penggunaannya, effisien waktu dan biaya,  bisa 

mengirimkan file, gambar atau foto, guru maupun siswa bisa dengan 

mudah mengulang ulang materi pembelajaran melalui HP, siswa bisa 

berkonsultasi jika menghadapi kesulitan dalam memgerjakan tugas dan 

masih banyak lagi tentunya.  

Saat ini, whatsapp merupakan salah satu platform pesan yang sapat 

digunakan  dalam PJJ. Aplikasi platform whatsapp dilengkapi dengan 

berbagai pilihan yang mendukung seperti adanya New Group, New 

Broadcast, WhatsApp Web, Starred Messages and Settings. Berbagai 

pilihan yang tersedia tersebut, ada salah satunya bernama New Group yang 

belakangan ini banyak digunakan para pendidik dan pelajar sebagai media 

komunikasi yang terhalang oleh jarak yang disebut bernama whatsapp 

group. Whatsapp group tersebut saat ini dijadikan wadah diskusi untuk 

memecahkan berbagai masalah, pertanyaan dan sesuatu yang penting yang 

harus disampaikan terhadap orang-orang yang tergabung di dalamnya. 

Diskusi melalui whatsapp group ini sangat membantu penggunanya untuk 

berkomunikasi dalam PJJ (Kusuma, 2020:101). 

2. Google Form 
 

Google form merupakan aplikasi tambahan dari google yang 

diperuntukan untuk membuat form atau tampilan pengisian data dalam rangka 

mendukung pekerjaan yang dibutuhkan manusia sehari-hari. 
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a. Sangat mudah digunakan. Google Form sangat mudah untuk digunakan, 

termasuk dalam pembuatan maupun pemakaiannya. Dengan 

kemudahannya tersebut, Google Form ini sangat cocok muntuk 

digunakan untuk pembelajaran . 

b. Gratis. layanan Google Form secara gratis. Dengan kelebihan ini, guru 

tidak perlu membuang uang untuk membeli aplikasi maupun layanan 

seperti pembuatan formulir atau daftar pertanyaan untuk latihan soal 

kepada siswa. 

c. Programnya cukup ringan. Tidak seperti program lainnya, Google Form 

termasuk memiliki program yang ringan. Sehingga Anda  dapat 

menggunakannya tanpa adanya kendala. 

d. Bisa dibagikan. Kelebihan Google Form yang dapat guru gunakan     

yaitu dapat dibagikan ke berbagai plaform. Kelebihan ini sangat 

bermanfaat karena dengan membagikannya , kita dapat membuat semua 

siswa bisa mengisi kuis maupun kuisioner/soal yang telah kita buat 

untuk mengumpulkan jawaban. 

e. Memiliki fitur SpreadSheets. Salah satu kelebihan Google Form yang 

sangat penting yaitu, Google Form memiliki fitur Spreadsheets. guru 

dapat melihat tanggapan survei yang telah dikumpulkan pada formulir 

secara rapi dan juga otomatis. Dan juga guru dapat melihat info 

tanggapan siswa dari waktu dan grafiknya dengan fitur Spreadsheets 

ini. 

3.  Google Classroom 

48 



 
 

  Google classroom merupakan aplikasi yang dikeluarkan ole 

Google dalam rangka menfasilitasi suatu kelas atau kelompok di dalam 

system pembelajaran. Beberapa kelebihan dari Google classroom adalah 

sebagai berikut : 

a. Sangat mobile Friendly untuk pemula. Kelebihan yang pertama adalah 

sangat mobile friendly untuk guru, maksudnya guru yang baru pertama 

menggunakan Google Classroom pasti tidak akan mengalami kesulitan 

saat mengoprasikanya. Maka Google Classroom didesain dengan 

sederhana akan tetapi banyak fitur. Maka wajar jika orang yang baru 

mengenal aplikasi ini langsung bisa menggunakannya. Dengan kelebihan 

Google Classroom yang sedimikian mudah digunakan, supaya kedepanya 

bisa menjadi aplikasi yang bisa menunjang pendidikan di era digital ini. 

b.   Mudah mengelola tugas yang diberikan Selain mudah digunakan ada fitur 

lain di Google Classroom dimana kita saat diberikan tugas oleh guru atau 

admin kelas kita, maka dengan mudah kita bisa melihatnya pada satu 

halaman yang menyediakan laman tugas. Google Classroom menjadi 

aplikasi alternatif belajar secara online atau . Google Classroom telah 

membuat mudah baik itu untuk siswa atau guru. Materi yang diberikan 

juga otomatis tersampaikan ke laman siswa dan bisa kita terima juga 

liwat email. Google Classroom memberikan bentuk tugas atau materi 

dalam berbagai bentuk mulai dari dokumen, tulisan, foto, gambar, dan 

masih banyak lagi file yang dapat dikelola. 

c.   Kelebihan Google Classroom ketiga adalah semua bentuk file baik itu 

mp4,mp3, doc, pdf,zip dan masih banyak lagi. Semua itu otomatis masuk 
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ke akun Google Drive kita sehingga kita tidak usah mencari 

penyimpanan yang lain untuk menyimpan file yang telah kita upload. 

Google Classroom juga otomatis mensinkronkan antara akun gmail 

dengan akun Google class yang telah kita gunakan. Maka tidak usah 

khawatir akan kehilangan file ataupun dokumen yang lainya. Itu semua 

sudah tersimpan di Google Drive. 

4.  Zoom  

Zoom adalah aplikasi video conference yang bisa digunakan antar 

perangkat  seperti, laptop dan smartphone. Zoom merupakan platform 

tatap muka yang mana pendidik dan peserta didik bisa langsung 

berinteraksi selayaknya bertemu langsung. Aplikasi zoom sangat sesuai 

untuk kegiatan pembelajaran online, yang mampu mndukung jumlah 

peserta belajar lebih dari 20 orang, dan fitur conference tool bisa 

digunakan oleh setiap peserta. zoom memungkinkan untuk menulis dan 

berbicara secara bersamaan. Penggunaan aplikasi ini juga tidak harus 

diunduh, cukup dengan mengklik link yang diberikan dan dibuka dengan 

browser (Isroqmi, 2020:68). 

C. Pembelajaran Fiqih  

 Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan 

konsep belajar (learning). Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara 

komponen-komponen dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran adalah proses 

yang diselenggarakan oleh pendidik, baik orang tua maupun guru, untuk 

membelajarkan anak didik dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan 

memprosespengetahuan, keterampilan dan sikap. Konsep dan pemahaman 
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pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, 

peserta didik, bahan ajar, media, alat, prosedur, dan proses belajar (Tim 

Pengembang MKDP : 2011). 

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 “pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar”. Sejalan dengan pendapat Azhar (2011) “menjelaskan bahwa pembelajaran 

adalah interaksi yang berlangsung antara guru dan peserta didik yang di dalamnya 

membawa informasi dan pengetahuan”.Sejalan dengan pernyataan Sagala (2010) 

“pembelajaran adalah mengajarkan siswa menggunakan prinsip-prinsip pendidikan 

dan teori-teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan”. 

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam diri siswa, 

melalui proses interaksi antar siswa dengan pendidik. dalam pembelajaran terdapat 

aktivitas siswa sebagai pelajar dan guru sebagai pendidik. Pembelajaran dilakukan 

dengan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi oleh guru selaku pendidik yang 

kemudian diterapkan melalui pertemuan klasikal dengan didukung fasilitas yang 

memadai. 

Proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik akan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran menerapkan kemampuan dan 

menggunakan sarana serta mengikuti mekanisme yang telah diatur dengan baik 

dalam RPP/SAP. Proses pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka sampai 

menutup pelajaran.  

Dalam kegiatan pembelajaran meliputi: (1) kegiatan awal, yaitu: 

melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan bila dianggap 
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perlu memberikan pretest; (2) kegiatan inti, yaitu kegiatan utama yang dilakukan 

guru dalam memberikan pengalaman belajar, melalui berbagai strategi dan 

metode yang dianggap sesuai dengan tujuan dan materi yang akan disampaikan; 

(3) kegiatan akhir, yaitu: menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan pemberian 

tugas atau pekerjaan rumah bila dianggap perlu. 

Pelajaran Fiqih merupakan salah satu pelajaran agama Islam (PAI) yang 

diajarkan di Madrasah baik tingkat Ibtidaiyyah (MI), Tsanawiyah (MTs) maupun 

Aliyah (MA). Pada pembelajaran fiqih di dalamnya banyak disampaikan berkaitan 

dengan materi Ibadah (Ubudiyyah) seperti Shalat, Puasa, zakat maupun Haji  

maupun muamalah seperti Jual Beli (bai’), Sewa menyewa (Ijaroh), Hutang 

Piutang (Addain) dan lain sebagainya. 

Fiqih maknanya pada lughat (asal bahasa) ialah faham. Adapun makna fiqih 

pada syara‟ ialah mengetahui hukum-hukum syara‟ yang berkenaan dengan amal, 

baik amal anggota maupun amal hati. Secara lebih rinci dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ta‟rif (definisi) fiqih menurut syara‟ ialah mengetahui hukum-hukum syara‟ 

yang berkenaan dengan amal, baik amal anggota maupun amal hati yang didapat 

hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya yang tertentu (Abdul Karim Amrullah : 2011). 

Secara difinitif, Fiqih juga berarti ilmu tentang hukum-hukum syar‟i yang bersifat 

amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.  

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan ilmu 

Fiqih itu ada 2 macam: 

a. Pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ mengenai perbuatan manusia 

praktis. Oleh karena itu hukum-hukum mengenai I‟tiqad (keyakinan) seperti 

keesaan Allah, terutama para Rasul, serta penyampaian risalah Allah kepada 
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para Rasul, keyakinan tentang hari kiamat dan hal-halyang terjadi pada saat 

itu, kesemuanya tidak termasuk di dalam pengertian Fiqih secara istilah. 

b. Pengetahuan tentang dalil-dalil yang terperinci (mendetail) pada setiap 

permasalahan. Jadi pembahasan ilmu fiqih adalah hukum terperinci pada 

setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh atau wajib beserta 

dalilnya masing-masing. 

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, fiqih merupakan bagian 

rumpun mata pelajaran yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum 

dalam syari‟at Islam. Syari‟at Islam yang dibelajarkan melalui mata pelajaran 

fiqih cakupannya sangat luas sekali. Oleh karena itu dalam setiap jenjang 

pendidikan Islam, pembelajaran fiqih memiliki aspek penekanan dan tujuan 

yang berbeda-beda. Pembagian materi-materi pembelajaran fiqih dalam setiap 

jenjang pendidikan secara psikologis disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan pola pikir anak serta tingkat kebutuan mutlak akan syari‟at 

Islam oleh anak didik seperti yang sudah disyari‟atkan agama Islam (Arifin 

Hamid : 2011). Adapun macam-macam pembagian fiqih antara lain yaitu: 

a. Ibadat 

Ibadah artinya pengabdian dan penyembahan seorang Muslim terhadap 

Allah yang dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya dan dengan 

niat yang ikhlas menurut cara-cara yang ditentukan oleh agama. 

 

b. Muamalat  

Muamalat ialah peraturan agama untuk menjaga hak milik manusia 

dalam tukar menukar barang atau seuatu yang memberi manfaat dengan cara 
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yang ditentukan agama agar tidak terdapat keterpaksaan dari salah satu pihak, 

penipuan, pemalsuan, dan segala pendzaliman yang ada kaitannya dengan 

peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.  

c. Munakahat  

Munakahat ialah undang undang perkawinan atau akad yang 

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahramnya untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan 

menyelesaikan pertikaian yang mungkin terjadi antara keduanya.  

d. Jinayat  

Jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat 

menimbulkan hukuman demi untuk menjaga harta, jiwa serta hak hak 

manusia. 

 

Model-Model Pembelajaran  Fiqih Pada Masa Pandemi 

Setelah menyebarnya virus Covid-19 di penjuru dunia, sistem pendidikan 

mulai berinovasi untuk proses pembelajaran yang efektif di masa pandemi. 

Terlebih setelah adanya Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 oleh Menteri 

pendidikan dan Kebudayaan yang .menganjurkan seluruh kegiatan di setiap 

lembaga pendidikan diharuskan ditutup sementara selama masa pandemi, dan 

seluruh penyampaian materi pembelajaran di rumah masing-masing. Berikut 

beberapa model pembelajaran yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19: 

1) Project Based Learning 

Model ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran 

KEMENDIKBUD No. 4 tahun 2020.Project based learning ini memiliki tujuan 
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untama untuk memberikan pelatihan kepada peserta didik untuk lebih bisa 

berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. 

Menurut KEMENDIKBUD, model pembelajaran Project based learning sangat 

efektif diterapkan untuk para peserta didik dengan membentuk kelompok belajar 

kecil dalam mengerjakan projek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran 

ini sangatlah cocok bagi peserta didik yang berada pada zona kuning, atau 

hijau.Dalam menjalankan model pembelajaran ini, tentunya memeperhatikan 

protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.Namun Project Based 

Learning juga bisa dilakukan dengan cara Mandiri, seiring dengan status 

daerahnya tersebut. Apabila Daerah tersebut dalam kategori Zona Merah, maka 

alangkah lebih baik pembelajaran dilakukan secara mandiri di rumah masing-

masing. 

 Metode praktik mandiri termasuk metode dalam lingkup Project Based 

Learning, meskipun dilakukan secara mandiri di rumah.Namun guru mata 

pelajaran harus membimbing secara teliti dan terarah sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.Pelaksanaan Project Based Learning harus 

dikombinasikan dengan berbagai metode misalnya Metode Daring dan Blended 

Learning. Metode Daring diberlakukan dengan  pengajaran jarak jauh dimana 

siswa dibimbing melalui beberapa aplikasi misalnya WhatsApp, Video conference 

dan Google Meet.  

2) Metode Daring 

Untuk menyiasati ketidak kondusifan di situasi seperti ini, model 

pembelajaran yang menerapakan metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang 

cukup efektif untuk mengatasi kondisi pada saat ini.Dilansir dari Kumparan, 
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KEMENDIKBUD mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengantasi 

permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung.Metode ini rupanya 

bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan 

baik.Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di 

sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem 

online.Model pembelajaran daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar 

yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menerapkan metode daring secara 

keseluruhan seperti ini, system pembelajaran yang disampaikan akan tetap 

berlangsung dan seluruh peserta didik tetap berada di rumah masing-masing 

dalam keadaan aman. 

3) Metode Luring 

Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar 

jaringan.Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka 

dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku.Metode ini 

sangat sesuai diterapkan unruk peserta didik di wilayah zona kuning atau hijau 

terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam model pembelajaran ini, 

peserta didik akan diberikan pengajaran secara bergiliran (shift model) agar 

menghindari kerumunan. Model pembelajaran luring ini disarankan oleh 

Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat 

pendemi ini.Model ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum yang 

efesien saat melakukan pembelajan.Selain itu, model pembelajaran ini juga dinilai 

cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung 

untuk sistem daring. 

4) Metode Home Visit 
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Seperti halnya model pembelajaran lainnya, home visit merupakan salah satu opsi 

pada model pembelajaran saat pandemi ini. Model ini memiliki kesaan seperti 

kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat home schooling. Jadi, pengajar 

mengadakan home visit di rumah peserta didik dalam waktu tertentu. 

5) Integrated Curriculum 

Model pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI 

Prof. Zainuddin Maliki. Dikutip dari JPNN.com, mantan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Surabaya ini menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih 

efektif bila merujuk pada project base. Yang mana, setiap kelas akan diberikan 

projek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Model pembelajaran ini tidak 

hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga beberapa metode.Dengan 

menerapkan model ini, selain antarpeseta didik melakukan kerjasama dalam 

mengerjakan projek, pendidik pun juga diberi kesempatan untuk mengadakan 

team teaching dengan pendidik pada mata pelajaran lainnya.Integrated curriculum 

bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena 

metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrated 

curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. 

6) Blended Learning 

Model blended learning adalah model pembelajaran yang menggunakan 

dua metode sekaligus. Model pembelajaran ini menggunakan sistem daring 

sekaligus tatap muka melalui video converence.Meskipun peserta didik dan 

pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, proses pembelajaran dapat 

dilakukan. Dikutip dari sibatik.kemendikbud.go.id, Yane Henadrita 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran blended learning adalah salah satu 
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model yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. 

Sebenarnya, metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan awal abad ke- 

21.Namun seiring dengan merebaknya wabah Covid-19, metode yang satu ini 

dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran 

yang cocok untuk peserta didik di Indonesia. 

 

B.KERANGKA BERFIKIR 

Dalam penelitian ini, kerangka berfikir bertujuan untuk 

menggambarkan Implementasi Metode Praktik Mandiri Berbasis Daring pada 

Pembelajaran Fiqih di MTs Fatahillah Semarang Pada Masa Pandemik yaitu 

Penggunaan Metode Praktik yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

menyikapi pembelajaran Fiqih pada masa Pandemik covid 19. Adapun 

kerangka berpikir yang peneliti gunakan sebagai berikut : 
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Identifikasi Masalah : 

- Kurang efektif pembelajaran 
yang dilakukan secara Daring 

- Kurangnya kreatifitas 
pembelajaran baik oleh guru 
maupun siswa 

Masa Pandemi, Pemerintah 
mengeluarkan UU no 4 

Tahun 2020 

Pembelajaran menjadi 
kurang efektif dan 
membosankan. Siswa 
kurang terkordinasi dan 
tidak kreatif 

Perlu inovasi pembelajaran 
: Salah satunya dengan 

metode Praktik mandiri , 
Siswa disuruh membuat 

video praktik berdasarkan 
arahan guru  

Siswa menjadi tertarik untuk 
mencari jawaban dengan 

melihat video-video yang ada. 
Siswa menjadi kreatif 

Peserta didik termotivasi 
mempraktekkan materi dengan 

melihat berbagai sumber yang ada 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MTs Fatahillah Semarang 

1. Letak Geografis  

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fatahillah Semarang adalah sebuah 

madrasah yang berada di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang Jawa Tengah. MTs Fatahillah berada di tengah-tengah pemukiman 

pandat penduduk dengan batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Timur  : Pemukiman Penduduk warga RT 01 / 01 Kelurahan 

Bringin 

Sebelah Barat : Perkebunan Warga dan Perumahan Beringi Putih 

Sebelah Selatan  : Kantor Kelurahan Beringin dan Perumahan Koveri Mega 

Raya 

Sebelah Utara : SD Beringin 02 dan jalan Raya Beringin  

 MTs Fatahillah berada di Jl. Faletehan No. 9 yang merupakan jalan masuk 

dari jalan Raya Beringin kurang lebih 1,5 km dari kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang. 

2. Sejarah MTs Fatahillah Semarang  

 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fatahillah berdiri pada tanggal 15 

Juni 1984 di desa Bringin kecamatan Tugu ( Sekarang Kecamatan Ngaliyan ) 

Kota Semarang. Berdirinya MTs  Fatahillah diprakarsai oleh tokoh-tokoh 

masyarakat yang merasa terpanggil terhadap pentingnya pendidikan terutama 

pendidikan Islam di desa Bringin pada saat itu. Sebelumnya di desa Bringin 
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sudah berdiri MI Miftahul akhlaqiyah yang sudah ada sejak tahun 1959 dan 

belum ada sekolah lanjutan di Desa tersebut.  Dari awal beroperasi pada tahun 

1984 Siswa-siswi MTs Fatahillah hanya beberapa puluh siswa dari desa 

setempat, lambat laun MTs Fatahillah mengalami peningkatan baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif.  

Pada periode awal hingga 6 tahun,  MTs Fatahillah dipimpin oleh Nur 

Cholis, BA yang kemudian digantikan oleh Ahmad Khalimin, S.Pd dan KH. 

Tohir Abdullah. Pada tahun 2004 MTs Fatahillah menempati Gedung Baru 

berlokasi di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.Selama 

kurang lebih 33 tahun hingga sekarang, MTs Fatahillah telah berhasil 

mencetak ribuan lulusan  yang sampai sekarang tersebar di berbagai daerah di 

Indonesia dengan pekerjaan dan profesi yang beraneka ragam.  

3.  Visi , Misi dan Tujuan Madrasah 

 a. Visi Madrasah 

Madrasah Tsanawiyah Fatahillah sebagai lembaga pendidikan dasar berciri 

khas Islam perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, 

lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan 

visinya. Madrasah Tsanawiyah Fatahillah juga diharapkan merespon 

perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi; era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Madrasah 

Tsanawiyah Fatahillah ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi 

berikut : 

” Menjadi madrasah yang unggul, Berprestasi, Berkepribadian 

Islami dan Kuat dalam penguasaan keagamaan, Sains dan 

tehnologi “ 
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Indikator Visi 

1. Terwujudnya Madrasah yang unggul dalam semua aspek pendidikan 

2. Terwujudnya peserta diddik yang mampu meraih prestasi akademik  

maupun non akademik yang membanggakan sebagai bekal melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

3. Terwujudnya peserta didik yang mampu mengamalkan ajaran Islam dengan 

baik serta senantiasa mengedepankan akhlaqul karimah dalam perilaku 

sehari-hari 

4. Terwujudnya peserta didik yang mampu menguasai IPTEK dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari 

b.    Misi Madrasah 

  Adapun Misi dari MTs Fatahillah adalah : 

1. Mewujudkan peserta didik yang beriman, bertaqwa serta 

mengedepankan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mewujudkan peserta didik mampu dalam menguasai materi 

keagamaan, ilmu pengetahuan dan tehnologi secara maksimal. 

3. Mewujudkan pembinaan secara berkelanjutan di bidang keilmuan, 

olahraga dan seni serta menumbuhkan semangat berprestasi di 

kalangan peserta didik. 

4. Menanamkan dan mempraktekkan nilai-nilai dan ajaran Islam ‘ala 

ahlus sunah wal jama’ah NU di lingkungan warga Madrasah 

5. Mewujudkan semangat belajar dan bekerja yang tinggi di lingkungan 

Madrasah bagi seluruh warga Madrasah 

 

c.   Tujuan Pendidikan Madrasah  

Secara umum, tujuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Fatahillah 

adalah  meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
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Bertolak dari Visi dan Misi  tersebut, Madrasah Tsanawiyah Fatahillah 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mengadakan pembelajaran yang berkwalitas dalam semua aspek pendidikan 

di madrasah sehingga dapat menjadi Madrasah yang unggul; 

2. Mengadakan pembinaan keagamaan secara maksimal baik lewat 

pembelajaran materi agama, maupun dalam penerapan praktek keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari baik di Madrasah maupun di rumah; 

3. Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui 

pembinaan kegiatan Intra Kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler, 

mengirimkan delegasi dalam setiap even perlombaan dan kegiatan yang 

diadakan baik di tingkat kota, propinsi maupun tingkat nasional;  

4. Menanamkan akidah Ahlus sunah wal jama’ah dengan maksimal dan 

mempraktekkannya di lingkungan Madrasah, baik kepada siswa, guru 

maupun seluruh karyawan /i Madrasah; 

5. Menanamkan semangat bekerja keras, beramal dan berdo’a kepada seluruh 

warga Madrasah. 

d. Sasaran dan Target 

Dalam rangka menuju Visi, Misi dan Tujuan Madrasah di atas, MTs 

Fatahillah memiliki sasaran dan target yang akan dicapai.  Sasaran dan 

target tersebut diantaranya adalah :  

1. a . kelas VII dan VIII dapat naik kelas 100 % secara normatif. 

b. kelas IX dapat lulus UM 100 % dengan nilai rata – rata 8.5. 

c. Kelas IX lulus UN 100 %, dengan nilai rata-rata 8.5. 

2. Perolehan juara lomba mata pelajaran : 

a. Dapat meraih juara I mapel UN tingkat Kota 

b. Dapat  masuk nominasi besar lomba mapel pada tingkat  

karisidenan dan propinsi. 

c. Minimal 40 % dari jumlah lulusan Peserta didik dapat  melanjutkan 

pendidikan disekolah favorit. 
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3. Pada akhir tahun pelajaran, Peserta didik kelas VII dapat hafal asmaul 

husna, Hafalan Surat-surat Pendek sampai surat Adh-Dhuha 

4. Peserta didik kelas VIII hafal surat yasin dan Surat-surat pendek sampai 

surat al-A’la 

5. peserta didik kelas IX hafal tahlil  dan Juz Amma 

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

7. Dalam jangka 1 tahun 100 % peserta didik melaksanakan sholat  wajib 

lima waktu  

8. Dalam jangka 1 tahun 100 % peserta didik  terbiasa untuk Sholat Dhuha 

dan fardlu berjama’ah 

9. Peserta didik memperoleh juara pada setiap event/lomba  olah raga 

ditingkat kecamatan/kabupaten/propinsi  

10. Peserta didik memperoleh juara pada setiap event/lomba  seni ditingkat 

kecamatan/kabupaten/propinsi 

11. Kreatifitas seni   peserta didik dapat ditampilkan  dalam acara HUT RI, 

Hari jadi Madrasah, perpisahan siswa kelas IX,  jambore pramuka dan 

even-even penting yang diadakan oleh madrasah. 

12. Pada saat kelas VIII  peserta didik sudah memiliki ketrampilan dalam 

menulis  article untuk majalah dinding 

13. Pada saat kelas IX  peserta didik berpartisipasi dibidang jurnalistik dalam 

mewujudkan majalah tahunan madrasah 

14. Tertanamnya nilai dan sikap untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan 

para remaja dalam hal penyalahgunaan narkoba dan seksualitas yang tidak 

benar dan HIV AID pada peserta didik 

15. Memiliki pendidik dan tutor sebaya dalam bidang KRR 

16. Memiliki tim pengelola KRR di Madrasah 

17. Memperoleh prestasi dan lomba KRR yang diselenggarakan ditingkat 

Kabupaten dan propinsi 

18. Peserta didik terbiasa berakhlakul karimah dilingkungan madrasah 

19. Dalam jangka 1 tahun seluruh peserta didik terbiasa menghargai dan 

menghormati kepada sesama warga madrasah 
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4. Profil Madrasah MTs  Fatahillah  

 

1. Nama Madrasah   :  MTs. FATAHILLAH 

2. Nama Yayasan Penyelenggara :  Yayasan Miftahul Huda Bringin 

3. Alamat Yayasan    :  Jl. Faletehan No. 9 

4. Nomor Statistik Madrasah  :  121233740029 

5. Nomor Pokok Sekolah Nasional :  20364837 

6. Jenjang Akreditasi   :  A 

7. Tahun Berdiri    :  1984 

8. Tahun Beroperasi   :  1984. 

9. Kepemilikan Tanah 

a. Status Tanah  :  Sertifikat Hak Milik  

b. Luas Tanah   :  500  m2 

10. Status Bangunan 

a. Izin Mendirikan Bangunan :  - 

b. Luas Bangunan Seluruhnya:  300 m2 

11. Data Siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

 

Tahun 

Pelajaran 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

L P Jml L P Jml L P Jml Siswa Rombel 

2017/2018 47 17 65 38 32 71 40 52 92 228 9 

2018/2019 40 24 64 40 38 78 43 33 76 218 8 

2019/2020 50 36 86 46 39 85 41 19 60 231 8 

2020/2021 33 33 66 50 41 91 46 39 85 243 8 

 

12. Ruang Kelas/Belajar   Kondisi Bangunan (Ruang)  

Uraian Jml  Jenis  Jml Kondisi 
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Ruang Kelas  9 
  Bangunan Baik Rusak 

Ruang lainnya  2 
 R. Kelas 9 9 0 

Jumlah ruang keseluruhan 11 
 R. Perpust 1 1 0 

  
 R. Lab. IPA 0 0 0 

   

Lab. 

Komputer 1 0 0 

   R. Bahasa 0 0 0 

   R. Kepala 1 1 0 

   R. Guru 1 1 0 

   R. Kantor 1 1 0 

   R. TU 1 1 0 

   R. UKS 1 1 0 

   R. OSIS 1 1 0 

   Gudang 1 1 0 

   WC Guru 1 1 1 

   WC Murid 8 6 2 

   Kantin 1 1 0 

13. Data Guru/Staff 

 

Jumlah Guru/Staff Jml  Nama Status 

Guru Tetap Yayasan (GTY) 11  Hj. Chabibah, S.Pd PNS 

Guru Tidak Tetap (GTT) 3  Nur Cholis S.Pd.I GTY 

Guru PNS DPK 1  Luluk M.A, S.Pd.I GTY 

Tenaga Kependidikan 2  Hj. Henny Mardiyati, S.Pd GTY 

Penjaga Sekolah 1  Imam Murtasih, S.HI GTY 

   Slamet Santoso, S.Si GTY 
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   KH. Abdul Hakim, S.Pd.I GTY 

   Tri Astuti, S.Pd GTY 

   Samsul Ma’arif, S.Pd.I GTY 

   Indah Pramesti, S.Pd GTY 

   Lilik Widosari, S.Pd GTT 

   Faizatun Ni’mah, S.Pd GTT 

   Andi Setyawan, S.Pd GTT 

   Fitri Ulya Dewi, S.Pd GTT 

   Zulfal Ibad, S.Pd GTT 

   Umi Chusnun PTY 

   Hanun Sakira PTTY 

   Kamari Penjaga 

   

14. Sumber Dana Operasional dan Perawatan : BOS dan Infaq Pendidikan 
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B. Hasil Penelitian  

Sejak merebaknya virus covid 19 di belahan dunia, tidak terkecuali 

juga di Indonesia,   Madrasah maupun Sekolah di seluruh Indonesia 

memberlakukan keputusan untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Hal itu juga dilakukan oleh MTs Fatahillah Semarang. Mengacu pada Surat 

Edaran Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan 

Covid-l9 pada Satuan Pendidikan, maka selama satu tahun terakhir kegiatan 

belajar mengajar baik formal atau informal yang setiap hari biasa dilakukan 

oleh guru dan peserta didik di madrasah, semuanya harus dilakukan dirumah. 

Dalam situasi seperti ini pemanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi 

informasi menjadi keharusan bagi sistem pembelajaran di Madrasah yang 

kebanyakan menggunakan  model pembelajaran daring atau online learning 

model (OLM).  

Ketika peneliti melakukan observasi di lapangan, Dalam 

perjalanannya, setelah dievaluasi oleh pihak Madrasah,  MTs Fatahillah tidak 

melakukan pembelajaran Daring murni, namun juga diselingi dengan  

menerapkan pembelajaran secara Luring (Tatap muka) selama satu minggu 

dalam satu bulan, pembelajaran Luring tersebut dilaksanakan  dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari aktifitas Daring dan Luring 

tersebut pelaksanaan pembelajaran  oleh guru bisa terlaksana secara lebih 

maksimal. 

Menurut kepala MTs Fatahillah pelaksanaan pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) selama pandemik merupakan sebuah tuntutan dimana Madrasah 

mengikuti anjuran pemerintah.  Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai 
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penyebaran Covid-19, sebagai gantinya kegiatan pembelajaran dilakukan 

secara online untuk semua  jenjang pendidikan. Yang disebut Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ). Dalam konteks pembelajaran melalui jaringan secara online, 

guru dan peserta didik dapat berhubungan dengan cepat dan langsung dengan 

teks, gambar, suara, data dan video.  

Pelaksanaan pembelajaran daring di MTs Fatahillah pada mata 

pelajaran PAI khususnya Fiqih menurut Kepala Madrasah Bu C tidak mengacu 

pada pedoman khusus selama pembelajaran Daring. Hanya saja dalam 

pembagian jadwal pembelajaran sedikit berbeda karena ada pengurangan jam 

pembelajaran. Selain itu guru juga dituntut untuk mengadakan pembelajaan 

lebih menarik, banyak mempelajari tehnologi dan berinovasi agar tidak 

membosankan bagi peserta didik.   

Dalam menghadapi pandemi seperti sekarang ini dimana  pembelajaran 

tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka,  Madrasah  melaksanakan 

pembelajaran secara daring yaitu guru berada  di Madrasah dan siswa berada di 

rumah. Dan dalam hal ini guru dan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh  

menggunakan bantuan media  aplikasi google classroom, WhatsAps group, 

Google Classroom, Zoom dan aplikasi lain yang mendukung sebagai alat 

komunikasi. Kepala MTs Fatahillah ibu C mengatakan bahwa:  

“ Pembelajaran siswa dilaksanakan di rumah masing- masing, dan untuk 

pihak sekolah sendiri melakukan koordinasi bersama bapak/ibu guru terkait 

pembelajaran online, Guru dituntut menyiapkan sarana prasarana seperti 

pemaksimalan jaringan internet di Madrasah, mendata siswa yang sudah 

mempunyai smartphone,dan juga mencari solusi apabila ada anak yang belum 

bisa terhubung dengan pembelajaran online”. (Wawancara dengan Ibu C 

tanggal 24 Mei 2021 pukul 10.00 di MTs fatahillah). 
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Menurut Ibu C, sudah menjadi program Madrasah bahwa pelaksanaan 

pembelajaran daring dilaksanakan setiap hari dengan posisi siswa berada di 

rumah dan guru yang mengajar berada di Madrasah. Guru setiap hari tetap 

berangkat ke Madrasah dan melaksanakan pembelajaran daring dari madrasah, 

namun peserta didik dianjurkan berada di rumah dan mengikuti pembelajaran 

dari rumah secara online. 

Dalam menerapkan metode praktek mandiri bagi peserta didik dalam 

pembelajaran daring, ada tiga tahapan yang harus dilaksanakan oleh guru Fiqih, 

yaitu 1) Tahap persiapan pembelajaran fiqih, 2) Taham implementasi metode 

praktik Mandiri pada pembelajaran fiqih dan 3) Tahap evaluasi terhadap hasil 

implementasi metode praktik mandiri pada pembelajaran fiqih di MTs Fatahillah 

Semarang. 

1. Persiapan Metode Praktek Mandiri Berbasis Daring pada Pembelajaran 

Fiqih di MTs Fatahillah Semarang 

 

 Pada tahappertama  persiapan yang dilakukan oleh guru fiqih menurut 

Bapak NC adalah menyiapkan semua bahan pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. Bahan tersebut meliputi materi pembelajaran dan media 

pembelajaran.  

 

Berkaitan materi pembelajaran biasanya akan dilihat sejauhmana materi 

tersebutseberapa  efektif bisa dipahami oleh siswa sehingga memerlukan kajian 

metode apa yang cocok diperlakukan kepada peserta didik. Misalnya materi Fiqih 

sholat berjama’ah maka paling efektif jika dilakukan dengan metode praktik, dan 
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karena sekarang pembelajaran dilakukan secara daring maka metode praktik yang 

bisa dilakukan oleh siswa adalah praktik mandiri di rumah. 

Dalam pembelajaran daring diperlukan perangkat-perangkat pendukung 

seperti Handpone dan paket data yang harus dimiliki oleh setiap siswa.Namun 

yang juga penting untuk disiapkan adalah materi praktik itu sendiri. Menurut Guru 

Mata Pelajaran Fiqih Pak NC, persiapan kegiatan pembelajaran biasanya 

dilakukan pada malam hari sebelum esoknya mengajar. Beliau mengatakan : 

“ …Biasanya persiapan mengajar dan memberi tugas akan dipersiapkan pada 

malam hari. Namun itu juga melihat materinya, kira-kira efektif tidak untuk 

dibuat tugas praktek untuk anak-anak. Sejauhmana anak mampu 

mempraktikkanya secara mandiri juga menjadi pertimbangan tersendiri. Terus 

kira-kira susah tidak anak mempersiapkan bahannya juga harus 

diperhatikan…“(wawancara pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 11.00 WIB di MTs 

Fatahillah) 

 

 Menurut Pak NC , Praktek mandiri pada pelajaran fiqih ada tiga macam, 

yaitu ada yang berupa praktek gerakan saja, ada yang praktik menghafalkan 

seperti materi Wirid dan do’a dan ada juga yang berupa gerakan juga hafalan 

bacaan sekaligus seperti materi shalat. Mengenai sumber materi, biasanya anak 

diarahkan untuk membuka buku paket, Buku lembar kerja Siswa (LKS) da nada 

juga sumber dari yang lain seperti youtube, website, block atau sumber tulisan 

yang mendukung lainnya.  

Menurut pak NC, setelah ditentukan materi praktik yang akan disampaikan 

pada anak, biasanya guru akan membuat lembar kerja (LK), dimana lembar kerja 

tersebut menyesuaikan jenis praktik dan materinya. Dalam hal ini pak NC 

menyampaikan : 

“ … Lembar kerja diperlukan untuk mengarahkan kepada siswa indikator 

penilaian yang harus dipenuhi oleh siswa. LK tersebut besoknya  akan 

disampaikan pada siswa lewat pembelajaran daring. Bila materi tugas ada 
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contohnya seperti video di youtube atau dalam bentuk gambar-gambar yang bisa 

dicari di internet, maka siswa biasanya akan dibagikan Link youtube untuk 

dilihat“ (wawancara pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 11.00 WIB di MTs 

Fatahillah) 

 

 

 Selain persiapan materi dan Lembar penilaian atau lembar kerja, guru mata 

pelajaran Fiqih, menurut pak NC juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran 

dan media pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang biasa disiapkan 

adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP diperlukan guru sebagai 

alat kontrol apa yang harus dilakukan oleh guru ketika menyampaikan 

pembelajaran. Namun yang perlu disiapkan disini oleh guru adalah RPP Daring 

yang hanya singkat satu lembar.Selain itu juga ada buku jurnal pembelajaran dan 

absensi yang sudah disiapkan oleh Madrasah. Guru yang memberikan materi 

harus mengisi daftar hadir dan jurnal pembelajaran  sebagai bukti telah melakukan 

pembelajaran daring.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan metode praktik mandiri 

pada pelajaran Fiqih antara lain : 

1. Mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 

2. Menjelaskan tujuan yang akan dicapai. 

3. Menjelaskan prosedur / langkah-langkah yang akan ditempuh dalam praktik 

mandiri . 

4. Membantu peserta didik untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan atau alat-

alat  yang diperlukan dalam praktik mandiri. 

Perencanaan pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang meliputi paling tidak 3 komponen, yaitu: tujuan 
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pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dalam perencanaan 

pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut: 

1.   Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru tidak sepenuhnya 

harus memaksakan penuntasan kurikulum, melainkan harus lebih fokus pada 

terpenuhinya materi inti dari pembelajaran itu sendiri. 

2.    Menyiapkan materi pembelajaran. Materi dapat difokuskan pada: 

a.  lingkup materi esensial yaitu materi inti misalnya Thaharah, shalat, zakat , 

shadaqah dan lain-lain. 

b.  pembiasaanharian seperti berdo’a, membaca asma’ul khusna, anjuran  

menghafalkan surat-surat pendek, anjuran shalat dhuha dan lain-lain. 

c.  mengingatkan untuk selalu berbudaya hidup sehat, dan menjaga protokol 

kesehatan dalam rangka penanggulangan covid-19 

d.   kegiatan edukatif yang menyenangkan; 

e.  penguatan karakter dan budaya. 

3.menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian  

pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya. 

4. menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, gambar, audio/video 

simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode 

pembelajaran yang digunakan.  

 Adapun persiapan yang harus disiapkan oleh peserta didik dalam 

mempersiapkan pembelajaran fiqih dengan metode praktik mandiri menurut 

pak NC adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan Handpone Android yang sudah terdapat kuota internet di 

dalamnya. 
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2. Membuka aplikasi WhatsApp dan Classroom  untuk memantau tugas 

atau materi yang diberikan khususnya berkaitan prkatik mandiri yang 

harus dikerjakan.  

3. Menyiapkan bahan-bahan praktik ibadah sesuai tema atau materi 

pembelajaran fiqih. 

4. Menyiapkan perangkat untuk membuat video atau gambar tentang materi 

yang ditugaskan. 

 

2. Implementasi Praktek Mandiri Berbasis Daring Pada Pembelajaran Fiqih di 

MTs Fatahillah Semarang 

 

Kegiatan implementasi praktik mandiri berbasis daring pada pembelajaran 

Fiqih diarahkan pada upaya guru maple Fiqih yaitu Bapak NC dalam mengisi 

kelas daring dan memberikan intruksi-intruksi yang mengarah pada praktek 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik. 

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak NC,  setelah 

mempersiapkan semua materi dan perangkat pembelajaran, langkah selanjutnya 

adalah guru mengisi kelas Daring sesuai jadwalnya di kelas. Dari sini guru 

membuka kelas dengan mengucapkan salam, mengajak siswa untuk berdo’a 

bersama dan membaca pembiasaan Asma’ul khusna,  mempersilahkan siswa 

untuk melakukan absensi di classroom dan  kemudian mengkonfirmasi kehadiran 

di group WhatsApps kelas. Setelah itu guru memberikan apersepsi atau 

pembukaan kelas dan memberikan gambaran materi yang akan disampaikan 

beserta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
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Lebih ringkasnya dalam pembelajaran daring dengan menggunakan 

aplikasi WhatsApp group,  pembelajaran biasanya dibuka dengan :  

a. Mengucapkan salam 

b. Membimbing berdo’a dan pembiasaan As’ma’ul khusna  

c. Melakukan apersepsi dengan menyapa, menanyakan kabar, mengingatkan 

unt5uk senantiasa menjaga protocol kesehatan dan budaya hidup sehat 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan tema dan materi  

Untuk pelaksanaan Praktek mandiri pada pelajaran Fiqih, menurut Bapak 

NC selaku guru pengampu Mapel Fiqih, guru  menyampaikan di dalam 

pembelajaran sesuai jadwal  secara daring. Media yang digunakan adalah lewat 

Google Classroom, WhatsApps dan aplikasi tatap muka seperti Zoom dan Google 

Meet.Penentuan metode yang digunakan bergantung pada materi yang 

disampaikan.Namun biasanya guru sering menggunakan WhatsApps sebagai 

pembuka dan mengecek kesiapan siswa serta mengabsennya. 

Setelah salam dan apersepsi tentang tujuan pembelajaran lewat Group 

WhatsApp kelas, Guru menyampaikan materi inti dengan berbagai metode yang 

digunakan dalam pembelajaran daring. Metode yang sering dipakai guru dalam 

pembelajaran fiqih secara daring  antara lain : Metode Project Based Learning dan 

Integrated Curriculum. Metode Project Based Learning adalah metode 

pembelajaran dimana siswa diberi tugas untuk mengerjakan suatu tugas baik 

secara pribadi maupun berkelompok.  Tugas tersebut bisa berupa mencari  

jawaban dari suatu masalah atau mengerjakan menyelesaiakan suatu 

permasalahan yang diberikan. 
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Sedangkan Integrated Curriculum adalah adalah metode pembelajarang 

secara daring dimana pembelajaran diadakan  secara tatap muka dengan metode 

video converence menggunakan aplikasi yang banyak digunakan seperti google 

meet, Zoom atau WhatsApp video converence.  

Menurut Bapak NC sebagai guru mapel Fiqih, Tugas yang sering 

diberikan dalam pelajaran fiqih banyak berkaitan dengan pelaksanaan praktik 

ibadah.  Diantaranya adalah  sebagai berikut : 

 

No Jenis Tugas Materi Kelas Isi Tugas 

1 Menghafalkan Thaharah VII 

 

 

Niat wudlu 

Do’a setelah wudlu 

Niat  tayammum 

Do’a harian seperti  

- Do’a masuk WC 

- Do’a keluar WC 

- niat mandi jinabat 

wirid dan do’a setelah 

shalat 

2 Menghafalkan dan 

mempraktikkan 

gerakan 

Shalat VII - Praktik gerakan  dan 

hafalan bacaan Shalat 

fardlu 

- Praktik gerakan dan 

hafalan bacaan shalat 

jama’ dan qashar 

- Praktik gerakan dan 

hafalan bacaan shalat 

sunah muakkad dan 

ghairu muakkad seperti 

shalat tahajud, shalat 

qabliyah ba’diyah. 

3 Menghafalkan dan 

mempraktikkan 

gerakan 

Sujud 

dalam 

Shalat 

VIII Praktik gerakan dan 

menghafalkan sujud 

syukur dan sujud tilawah 

4 Pengamatan  Qurban 

dan 

IX - Mengamati proses 

penyembelihan pada 
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aqiqah hewan qurban dan 

prosesi aqiqah 

- Mengamati di video 

tentang haji dan umrah 

- Mengamati terjadinya 

jual beli, Qirad, riba,  

Addain, Ariyah, upah 

dll. 

5 Menghafalkan , 

mempraktikkan 

gerakan, mengamati  

Perawatan 

jenazah 

IX a. Melakukan perawatan 

jenazah yang meliputi : 

- Memandikan 

- Mengkafani 

- Mensholatkan  

b. Mengamati prosesi 

penguburan jenazah 

 

 Adapun pelaksanaan metode praktik mandiri yang biasa dilakukan oleh 

guru Fiqih bapak NC  adalah sebagai berikut : 

1.  Praktik menghafal bacaan atau do’a 

Setelah guru mempersiapkan bahan sebelumnya, pada praktik 

menghafalkan bacaan atau do’a, guru memberikan materi menggunakan google 

classroom dan WhatsApps sebagai media komunikasi.Lewat classroom juga 

guru mengupload contoh-contoh video yang diambil dari berbagai sumber 

seperti youtube, Website, Block pembelajaran   dan gambar tentang macam 

bacaan serta kegunaannya.Setelah selesai, guru memperintahkan peserta didik 

untuk menghafalkan do’a atau bacaan.Kemudian peserta didik diberi tugas 

membuat video rekaman menghafalkan bacaan atau do’a. Tagihan tugas 

dilakukan melalui dua cara yaitu mengumpulkan video lewat classroom atau 

juga bisa secara online lewat video converence menggunakan aplikasi 

WhatApps atau Google Meet.  
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Dalam menagih tugas siswa, Menurut pak NC, guru terkadang  juga 

menelpon secara langsung kepada siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau 

tidak ikut pembelajaran. Hal ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut sudah 

berusaha membuat tugas yang diberikan. 

Tugas menghafalkan difokuskan pada bacaan-bacaan praktik ibadah 

seperti niat wudlu, niat shalat, bacaan shalat, wirid dan do’a – do’a setelah 

shalat. Ketika tugas tersebut disampaikan secara daring memang diperlukan 

contoh cara melafadzkan dengan benar, dan kemudian anak disuruh 

menirukannya baik secara bersama-sama atau satu persatu.  

Praktik mandiri dalam pelaksanaan tugas menghafal difokuskan pada 

bagaimana siswa dengan keterampilan dan kreatifitas masing-masing, 

membuat tugas pembelajaran baik menggunakan voice note atau video dengan 

isi menghafalkan materi yang ada. 

 

 

e. 2. Praktik gerakan dan bacaan Shalat 

Praktik gerakan dan bacaan shalat bertujuan untuk melihat sejauhmana 

gerakan dan bacaan shalat siswa sudah benar sesuai pedoman yang ada. 

Menurut pak NC, untuk memperoleh hasil praktik  gerakan dan bacaan shalat 

siswa diperlukan waktu yang agak lama, karena siswa harus mempelajari 

gerakan-gerakan yang benar sekaligus menghafalkan bacaannya. 

Dalam mempraktikkan gerakan dan bacaan Shalat  dalam pembelajaran 

daring, menurut pak NC, peserta didik diberikan contoh video pembelajaran 

yang diambilkan dari berbagai sumber. Siswa diberi tugas untuk  
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mempraktikkan gerakan  shalat di rumah masing-masing beserta 

menghafalkan bacaannya. Langkah selanjutnya kemudian direkam menjadi 

sebuah video praktik yang menarik dan hasilnya dikirimkan  kepada guru 

fiqih.   

Biasanya yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring adalah 

waktu pengerjaannya agak lama karena tidak adanya pengawasan secara 

langsung.Dalam mempraktikkan materi praktik ibadah seperti shalat, 

diperlukan keuletan dan kesabaran dari guru karena terkadang anak harus 

menghafalkan bacaan-bacaan yang tidak popular mereka kuasai seperti do’a 

qunut, tasyahut akhir, sujuq sahwi dan lain-lain. 

3. Praktik mandiri pengamatan 

Menurut Bapak NC Praktik pengamatan dilakukan untuk beberapa 

materi dalam Fiqih antara lain Materi Ibadah meliputi : (1) Penyembelihan 

meliputi Qurban dan Akikah, (2) Haji dan Umrah dan (3) Perawatan Jenazah. 

Selain itu ada materi Muammalah antara lain :  Jual Beli, Qirad, Riba, Gadai, 

Addain , Ariyah, Upah dll. Di dalam praktik mandiri pengamatan,  peserta d 

-  BV idik diarahkan untuk melihat atau meneliti berbagai proses yang 

dilakukan oleh masyarakat di sekeliling mereka atau yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Evaluasi Praktek Mandiri Berbasis Daring Pada Pembelajaran Daring di 

MTs Fatahillah Semarang 

 

 Praktik mandiri yang dilakukan oleh setiap siswa memerlukan evaluasi 

untuk dapat melihat sejauhmana ketercapaian materi bisa diserap dan dikuasai 
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oleh peserta didik secara maksimal. Biasanya guru akan melakukan evaluasi 

setelah memberikan tugas kepada siswa. Evaluasi sendiri meliputi evaluasi materi, 

evaluasi proses praktik dan evaluasi hasil atau output.  

 Berkaitan evaluasi metode Praktik Mandiri pada pembelajaran fiqih  , 

disini merupakan upaya guru mata pelajaran fiqih untuk mengevaluasi materi 

pembelajaran fiqih terutama pada aspek ketrampilan. Menurut Guru Mata 

Pelajaran Fiqih di MTs Fatahillah Bapak NC, Pelajaran Fiqih sendiri terdiri dari 

empat penilaian yaitu Penilaian Spiritual (K1), Penilaian Sosial (K2), Penilaian 

Pengetahuan (K3) dan Penilaian Keterampilan (K4). Penilaian Spiritual (K1) dan 

Penilaian Sosial (K2) biasanya dilakukan oleh guru dengan cara pengamatan 

perilaku siswa secara langsung maupun tidak langsung dilihat dari aspek 

spriritualitas (keaktifan peserta didik dalam kegiatan keagamaan) dan aspek social 

(melihat keaktifan dalam pergaulan dan interaksi bersama baik dengan guru 

maupun sesama peserta didik).  

Sedangkan untuk Penilaian Pengetahuan (K3) dan Penilaian Keterampilan 

( K4) dilakukan guru karena ada interaksi pembelajaran baik dilakukan secara 

Luring (tatap muka) maupun daring (jarak jauh). Untuk penilaian pengetahuan 

biasanya dilakukan guru dengan memberikan tugas harian dan nilai ulangan per  

bab materi pelajaran.   Untuk penilaian Keterampilan  meliputi tugas proyek, 

portofolio, dan unjuk kerja atau praktek. (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2021 

pukul 10.00 WIB di MTs Fatahillah). 

Menurut Pak NC, biasanya tugas praktik dalam bentuk hafalan, akan 

dievaluasi seberapa tingkat keberhasilan anak dalam menghafalkan. Misalnya 

anak ditagih hafalan do’a dan wirid setelah Shalat, dengan evaluasi yang 
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dilakukan  akan diketahui berapa prosentase hafalan anak terhadap materi do’a 

dan wirid setelah shalat.  

Berkaitan evaluasi praktik mandiri, pak NC mengatakan : 

“ Biasanya setelah menghafalkan, akan dievaluasi tingkat keberhasilan anak 

dalam menghafal. Materi apa saja yang sudah hafal dan materi yang belum. 

Untuk materi yang belum dihafalkan akan diberikan waktu lagi untuk 

menghafalkan, alias menyusul ketertinggalan “(wawancara pada tanggal 6 Mei 

2021 pukul 11.00 WIB di MTs Fatahillah) 

 

Menurut Ibu C selaku kepala Madrasah mengatakan : 

“ Untuk meningkatkan kualitas hasil dari suatu tugas, biasanya guru akan 

diperintahkan untuk melakukan evaluasi pembelajaran, mana pembelajaran yang 

sudah berhasil dan hasilnya memuaskan dan mana materi yang dirasa masih sulit 

bagi siswa. Dari situ bisa diambil tindakan untuk melakukan remedial dan 

pengayaan”. 

(wawancara pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 10.00 WIB di MTs Fatahillah) 

  

 Untuk evaluasi praktik mandiri berkaitan materi menghafalkan dan 

mempraktikkan gerakan, evaluasi difokuskan untuk melihat sejauhmana gerakan 

dan bacaan dalam video yang dikirimkan oleh siswa sudah benar atau belum. 

 Evaluasi proses pembelajaran juga sering dilakukan oleh guru fiqih Bapak 

NC dalam memberikan materi kepada siswa. Terkadang untuk melihat 

kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Selain itu karena pembelajaran Daring, banyak hal-hal teknis yang kadang harus 

dievaluasi misalnya Sejauhmana jaringan internet mendukung proses 

pembelajaran daring, ketersediaan kuota di HP siswa, berapa jumlah siswa yang 

aktif dalam pembelajaran dan berapa yang tidak aktif dan sebagainya. 

Evaluasi praktik Mandiri meliputi : 

No Jenis Evaluasi Hasil Evaluasi 

1 Evaluasi persiapan hal-hal teknis yang harus dipersiapkan 

seperti materi, perangkat pendukung 

seperti HP Android,  
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2 Evaluasi Proses Proses membuat video, dalam hal 

melafadzkan, mempraktikkan dll 

3 Evaluasi hasil Hasil melakukan praktik mandiri : 

output atau hasil dari tugas yang 

diberikan kepada siswa  

 

Menurut Pak NC, Faktor yang menjadi pendukung berjalannya 

pembelajaran daring sekaligus penerapan metode praktik mandiri dalam 

pembelajaran Fiqih adalah sebagi berikut : 

1. Adanya dukungan madrasah dalam memfasilitasi wifi untuk guru-guru guna 

menunjang proses pembelajaran daring selama guru berada di Madrasah. 

Fasilitas wifi yang diberikan oleh sekolah digunakan untuk membuat video 

pembelajaran dan memberikan video pembelajaran tersebut kepada siswa. 

Selain itu bantuan untuk guru membeli Paket data yang besar untuk 

digunakan di rumah juga sangat berpengaruh bagi keberhasilan guru 

melaksanakan pembelajaran secara daring.  

2. Madrasah memberikan kuota internet gratis setiap bulannya kepada siswa, seperti 

yang dipaparkan oleh beliau dalam wawancara, sebagai berikut:  

“Sekolah memfasilitasi guru dengan memberikan fasilitas wifi dan sekolah juga 

memfasilitasi siswa dengan memberikan kuota gratis setiap bulannya untuk 

menunjang proses pembelajaran daring tersebut. Pemberian kuota gratis untuk 

siswa tersebut baru terlaksana mulai bulan Agustus. Sekolah mendata provider 

jaringan yang digunakan oleh setiap siswa dan memberikan kuota gratis tersebut 

setiap bulannya“(wawancara pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 12.00 WIB di MTs 

Fatahillah) 

”. 

 

3. Kerjasama yang baik antara guru dalam menyelesaikan tugas dan berbagi 

informasi terutama bantuan transfer pengetahuan bagi guru-guru yang 

mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkan teknologi IT dalam 

pembelajaran.  
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4. Bantuan orang tua siswa yang telah membantu mendampingi dan 

mengarahkan tugas mandiri selama siswa mengerjakan di rumah. 

Adapun factor penghambat bagi berlangsungnya pembelajaran berbasis 

daring di MTs fatahillah adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya efektifitas dan efisiensi waktu dikarenakan orang tua siswa yang 

sibuk bekerja. Adapun faktor penghambat lainnya yaitu, terkendala dalam 

sinyal dan kuota internet. Sinyal yang tidak stabil serta terbatasnya kuota 

internet membuat guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring tersebut 

tidak berjalan dengan maksimal. Seperti yang dipaparkan oleh beliau, dalam 

wawancara sebagai berikut:  

“Ketika pembelajaran daring berlangsung dan menggunakan aplikasi google form 

dan google meet diperlukan kualitas jaringan yang kuat serta kuota internet yang 

memadai, karena saat menggunakan aplikasi tersebut cukup banyak menghabiskan 

kuota internet“(wawancara pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 12.00 WIB di MTs 

Fatahillah) 
”.  

 

2. Faktor penghambat lainnya dalam mengimplementasikan pembelajaran daring 

yaitu dari antusias siswa yang kurang. Jumlah siswa dalam mengikuti 

pembelajaran daring terkadang 80 % dan kadang Cuma  50 %, seperti yang 

dipaparkan oleh Bapak NC dalam wawancara sebagai berikut:  

“Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring tidak maksimal, kadang 

70 % kadang 80 % bahkan kadang Cuma 50 %.“(wawancara pada tanggal 6 Mei 

2021 pukul 12.00 WIB di MTs Fatahillah) 
 

 

3. Antusias siswa yang minim juga mempengaruhi siswa dalam memahami materi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran daring ini, seperti 

yang dipaparkan oleh beliau dalam wawancara, sebagai berikut:  

“ Tingkat serapan materi bagi siswa yang aktif kadang Cuma 60 %, apalagi yang 

tidak aktif. Ini menjadikan output pembelajaran tidak bisa dirasakan secara 
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maksimal“(wawancara pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 12.00 WIB di MTs 

Fatahillah) 
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BAB IV 

 

ANALISI HASIL PENELITIAN 

 

 

Metode praktik mandiri dalam pembelajaran Daring merupakan 

implementasi dari teori pembelajaran berbasis proyek yang dewasa ini sangat 

banyak dilakukan oleh guru dalam menyikapi kondisi Pandemi. Pembelajaran 

berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya, dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.  

Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) 

Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, (2) Adanya  

permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik, (3) Peserta didik 

mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan 

yang diajukan, (3) Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk 

mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan, (4) Proses 

evaluasi dijalankan secara kontinyu, (5) Peserta didik secara berkala melakukan 

refleksi atas aktifitas yang sudah dijalankan, (6) Produk akhir aktifitas belajar 

akan dievaluasi secara kualitatif, (6) Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap 

kesalahan dan perubahan. 

Dalam menjalankan metode praktik mandiri, guru mempunyai peranan 

ganda sebagai pengajar dan pendidik. Kedua peran tersebut bisa dilihat 

perbedaannya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tugas utama sebagai pendidik adalah 

membantu mendewasakan anak. Dewasa secara psikologis, sosial, dan moral. 
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Dewasa secara psikologis berarti individu telah bisa berdiri sendiri, tidak 

tergantung kepada orang lain, juga telah mampu bertanggung jawab atas segala 

perbuatannya, mampu bersikap objektif dan mandiri. Dewasa secara sosial berarti 

telah mampu menjalin hubungan sosial dan kerjasama dengan orang dewasa 

lainnya, telah mampu melakukan peran-peran sosial. Dewasa secara moral, yaitu 

telah memiliki seperangkat nilai yang ia akui kebenarannya, ia pegang teguh dan 

mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangannya. 

Praktik mandiri dalam pembelajaran daring merupakan penjabaran dari 

metode pembelajaran seperti Project Project Learning (PBL) yang harusnya 

menjadi kebiasaan bagi guru dan peserta didik di kelas. Paraktik mandiri  

memerlukan kebiasaan siswa dalam menerapkan kemandirian belajar.  Istilah 

“Kemandirian” menunjukkan adanya kepercayaan akankemampuan diri untuk 

menyelesaikan masalahnya tanpa bantuankhusus dari orang lain dan keengganan 

untuk dikontrol orang lain (Eti Nurhayati 2016 : 131).  Kemandirian biasanya 

ditandai dengan kemampuan menentukan nasibsendiri, kreatif dan inisiatif, 

mengatur tingkah laku, bertanggungjawab, mampu menahan diri, membuat 

keputusan-keputusan sendiri,serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh 

dari orang lain. (Desmita 2012 : 185). 

 Tugas guru dalam proses belajar mandiri ialah menjadifasilitator, yaitu 

menjadi orang yang siap memberikan bantuan kepadapeserta didik apabila 

diperlukan. Bentuknya terutama bantuan dalammenentukan tujuan belajar, 

memilih bahan dan media belajar, sertadalam memecahkan kesulitan yang tidak 

dapat dipecahkan pesertadidik sendiri. Jadi, dalam proses belajar yang 

menekankankemandirian, pembelajaran tidak berarti terlepas dari pihak 
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lain.Bahkan dalam ha-hal tertentu pembelajar dimungkinkan untuk meminta 

bantuan guru atau pihak lain yang dianggap dapatmembantu, tetapi tidak harus 

bergantung kepada mereka.Pembelajaran mandiri dapat menjadikan peserta didik 

berhasil.Dia menunjukkan bukti-bukti yang kuat tentang kemajuan pesertadidik. 

Pembelajaran mandiri bisa berhasil karena suatu yang alamibagi anak didik untuk 

bertindak secara mandiri, mangambil keputusansendiri, dan menghubungkan 

antara ide-ide baru dan situasi merekasendiri (Rusman 2011 : 356). 

Cara-cara menumbuh-kembangan kemandirian belajar juga tersirat dalam 

al-Quran, setidak-tidaknya ada enam poin tujuan kemandirian di dalam alqur’an, 

yaitu: 1) Mengenalkan peserta didik terhadap realitas (lingkungan) 2) Membangun 

kontruksi berpikir peserta didik 3) Membiarkan setiap inidividu yang akan 

menjadi peserta didik untuk menentukan materi/bidang mana yang akan dipelajari 

4) Membiarkan peserta didik memilih gaya belajar atau metodenya sendiri dalam 

menguasai materi (QS. [10] :101) 5) Peserta didik dilibatkan secara fisik dan 

emosional untuk terlibat dalam proses pembelajaran 6) Membuka dialog terbuka 

dalam setiap proses pembelajaran (QS. [16]:175). Cara-cara tersebut, sesuai 

dengan apa yang ada dalam konsep active learning, dimana peserta didik 

diarahkan untuk aktif mengikuti dan menentukan setiap proses pembelajaran yang 

ada. 

Selain itu pembelajaran dengan metode praktik mandiri yang diajarkan 

oleh siswa mempunyai tujuan khusus diantaranya : 

a. Membentuk anak agar kuat secara individu, sosial, dan profesional. Kita 

hendaknya takut meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah pada segala aspek, 
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dan sebaiknya kita harus mempersiapkan keluarga yang kuat dalam hal apa pun. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa’ ayat 9.  

يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهْم، فَْليَتَّقُوا هللاَ  َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ
 َوْليَقُولُوا قَْوًًل َسِديًدا

 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’/4 : 

9) 

 

b. Secara individu memiliki kompetensi berhubungan dengan kognitif, afektif, dan  

psikomotrik. Kuat secara sosial berarti mampu berinteraksi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kuat secara professional berarti mampu hidup mandiri dengan 

mengembangkan keahlian yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. 

Berkaitan dengan ayat ini, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ali 

bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas : Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-

laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberikan wasiat yang 

membahayakan ahli warisnya, maka Allah memerintahkan orang yang 

mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah serta membimbing dan 

mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris 

tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya pada ahli warisnya sendiri apabila 

ia takut mereka disia-siakan. Adapun maksud perintah bertakwa pada akhir ayat 

ini adalah di dalam memelihara harta anak-anak yatim. Maka kaitan ayat ini 

dengan tujuan pendidikan adalah kita disuruh mempersiapkan diri dan ahli waris 

kita, agar di kemudian hari tidak khawatir mereka akan lemah dari segi harta, ilmu 

dan sebagainya 
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A. Analisis Persiapan Praktik Mandiri Berbasis Daring pada Pembelajaran 

Fiqih di MTs Fatahillah Semarang 

 

Sebuah tugas pembelajaran memerlukan persiapan yang matang dalam 

pelaksanaannya agar memberikan kemudahan dalam menjalankannya. Oleh 

karena itu adalah penting sekali guru memperhatikan hal-hal teknis maupun non 

teknis di dalam pembelajaran. Tujuannya agar dapat terarah sesuai yang 

diinginkan oleh guru tersebut. 

Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajarannya 

berhasil. Salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan itu, adalah adanya 

perencanaan pembelajaran yang dibuat guru sebelumnya. Melalui perencanaan 

yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan dapat menghindarkan kegagalan 

pembelajaran. 

Pembelajaran sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa pasti akan 

menghadapi beberapa masalah pembelajaran. Hal tersebut akan berdampak pada 

kegagalan pembelajaran. Melalui perencanaan yang baik, setidaknya dapat 

mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan- permasalahan yang nantinya 

akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan 

pembelajaran tercapai. 

Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis 

Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara 

terarah dan terorganisir. Dengan demikian guru dapat menggunakan waktu secara 

efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal 

tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. 
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Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin 

dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai 

pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara 

menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Perencanaan 

pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan 

apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 

Hal- Hal yang mesti diperhatikan dalam melakukan tugas pembelajaran 

khususnya melaksanakan tugas mandiri kepada siswa adalah : 

a. mengenal dan memahami siswa dengan seksama. Tujuannya agar guru dapat 

menentukan dengan seksama bahan-bahan yang akan diberikan, menggunakan 

prosedur (strategi dan metode) mengajar yang serasi, serta mengadakan 

diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami siswa, membantu siswa 

mengatasi masalah pribadi dan sosial, memberikan bimbingan, menilai hasil 

belajar dan kemajuan belajar siswa, dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang 

bertalian dengan individu siswa. 

Tidak dapat disangkal bahwa siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda yang dapat dikelompokkan pada siswa berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. Siswa yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya 

ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian, dan 

keseriusan dalam mengikuti pelajaran, dan lain-lain. Sebaliknya, siswa yang 

tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya motivasi 

belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti pelajaran, termasuk 

menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan semacam itu 
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harus dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran serta 

menuntut perlakuan yang berbeda pula baik dalam penempatan atau 

pengelompokkan siswa maupun dalam perlakuan guru dalam menyesuaikan 

gaya belajar. Demikian juga halnya dengan tingkat pengetahuan siswa. siswa 

yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa 

standar, misalnya, akan mempengaruhi proses pembelajaran mereka 

dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki tentang hal itu bertalian 

dengan individu siswa. 

b. Menentukan media yang tepat dalam penerapan metode praktik mandiri  bagi 

siswa. Media pembelajaran yang banyak digunakan selama pembelajaran 

Daring pada masa pandemic diantaranya adalah perangkat keras seperti 

Handpone Android,  Laptop, Jaringan Internet baik menggunakan Wifi atau 

Paket Data. Beberapa aplikasi pendukung seperti Youtube untuk mencari atau 

melihat video pembelajara, Aplikasi Microsoft Powerpoint, Aplikasi 

pengolahan video seperti Kinemaster,  Windows Movie Maker, Adobe 

Premier Pro, Inshoot dan lain-lain. 

c. Melakukan perencanaan pembelajaran yang baik. Dalam persiapan 

pelaksanaan praktik mandiri, guru memerlukan Perencanaan pembelajaran 

yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. 

Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara 

rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala 

potensi dan sumber belajar yang ada.Melihat hal tersebut, guru sebagai 

subyek pendidikan dalam hal ini juga sabagai subyek pendidikan perlu 

memperbaharui perangkat pembelajaran yang sudah ada, karena perlu 
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disadari, dengan adanya covid-19 memaksa guru untuk mengubah rencana 

pembelajaran sebelumnya yang bersifat tatap muka menjadi pembelajaran 

jarak jauh. Hal ini sebenarnya sudah dipermudah dengan adanya perubahan 

perangkat yang mulanya berlembar-lembar, menjadi hanya satu lembar. Hal 

ini berdasar pada SK Menteri Kemendikbud No 14 Tahun 2019 tentang 

rancangan rencana pembelajaran. 

 Dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembelajaran Mapel Fiqih 

hendaknya diikuti oleh langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip didaktik, 

antara lain dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks dan dari konkrit ke 

abstrak. Pengorganisasian pembelajaran materi fiqih di sekolah cakupan materi 

pada setiap aspek dikembangkan pada suasana pembelajaran yang terpadu 

meliputi : 

a. Keimanan, yang medorong untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan 

tentang adanya Allah SWT sebagai sumber kehidupan dan menjadi landasan 

alam kehidupan 

b. Pengamalan, mengkondisikan untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil 

pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Pembiasaan, melakasnakan pembelajaran dengan pembiasaan yang baik dan 

sesuai dengan ajaran islam yang terkandung dalam Al Qur’an dan Hadits serta 

dicontohkan oleh para ulama. 

d. Rasional, usaha meningkatkan proses dan hasil pembelajaran fiqih dengan 

pendekatan yang mengfungsikan rasio sehingga lebih terkesan dalam jiwa 

Jama’ah. 
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e. Emosional adalah upaya menggugah perasaan dan rasa simpati dalam  

menghayati kandungan pelaksanaan ibadah sehingga lebih terkesan dalam 

jiwa. 

f. Fungsional adalah menyajikan materi pelajaran fiqih yang memberikan manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas. Dengan demikian siswa 

diharapkan mampu menerapkan dalam kehidupan.  

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa: 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

Dalam al-Qur?an QS. al-Hasyr (59) :18 

َّ اَّقَد َمْتَِّلغَد ٍۚ َََّوْلتَْنُظْرَّنَْفٌسَّم  ََّٰيٰٓاَيَُّهاَّال ِذْيَنَّٰاَمنُواَّات قُواَّّٰللاه َّّٰللاه ََّۗاِن  َوات قُواَّّٰللاه

 َخبِْيٌرَّۢبَِماَّتَْعَملُْونََّ

Terjemahnya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah  dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok ; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Qur’an dan terjema,  Kemenag RI : 2012) 

 

Dengan persiapan pembelajaran yang baik dan terarah, akan menjadikan 

proses praktek pembelajaran dengan berbagai strategi akan dapat berjalan secara 

maksimal, termasuk metode praktek mandiri untuk pembelajaran fiqih.Adapun 

rencana pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru adalah membuat persiapan 

lewat RPP, penyediaan bahan, alat dan media pembelajaran.  

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar 
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kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan bagi guru untuk 

melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar. Di dalam 

RPP berisi langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran 

berlangsung dengan baik. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun harus 

mengacu kepada karakteristik seperti usia, kemampuan dan kebutuhan setiap anak. 

Apabila rencana disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak, maka dapat 

dipastikan proses pembelajaran akan menarik minat anak dan membantu meningkatkan 

seluruh aspek perkembangannya. Media pembelajaran, bahan dan alat juga penting untuk 

disiapkan pada pembelajaran daring. Bahan pembelajaran berupa video, gambar dan 

media  lainnyajugabisa sangat membantu dalam pemahaman siswa.  

Tentu saja RPP yang disusun guru selama masa pandemi covid 19 dirancang 

sangat sederhana berbeda dengan RPP yang dirancang untuk situasi normal ketika siswa  

datang ke Satuan pendidikan. Rencana pembelajaran yang disusun guru akan membantu 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Rencana yang disusun oleh guru juga dapat 

memandu siswa dalam menyiapkan alat dan bahan  atau media pembelajaran  berkaitan 

dengan materi pembelajaran yaitu materi praktik ibadah pembelajaran fiqih.  

 

B. Analisis Implementasi  Praktik Mandiri Berbasis Daring pada Pembelajaran 

Fiqih di MTs Fatahillah Semarang 

 

Implementasi praktik mandiri merupakan dimulainya proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan praktik yang dilakukan oleh peserta didik. Praktik 

mandiri merupakan Proses pembelajaran terhadap keseluruhan kegiatan yang 

dirancang untuk membelajarkan peserta didik. Pada satuan pendidikan, proses 
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pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan 

bakat dan minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Setelah kita membuat RPP, kita dapat mulai menerapkan PJJ berdasarkan strategi 

pembelajaran yang telah kita tentukan. Untuk PJJ secara daring, kita dapat 

menggunakan metode Sinkronous atau Asinkronous. Untuk 

metode Sinkronous (interaksi dan komunikasi secara real-time/langsung), kita 

dapat menggunakan platform pembelajaran Zoom meeting, Google meet, Teams 

meeting, Stream Yard, Skype, WhatsApp dan seterusnya. Sedangkan untuk 

metode Asinkronous (tidak langsung), kita dapat menggunakan Email, 

Website/blog, forum diskusi online dan seterusnya. 

Dalam penerapannya, penggunaan salah satu platform tersebut di atas 

tetap harus dikombinasikan dengan komunikasi menggunakan WhatsApp (WA). 

Karena sering kali siswa tidak memperhatikan notifikasi yang diberikan oleh 

platform-platform tersebut, sehingga kita musti mengkomunikasikannya kembali 

melalui group WA. 

Untuk membangkitkan keaktifan siswa dalam mengikuti PJJ secara daring, 

kita dapat memberikan topik diskusi tentang permasalahan terkini yang relevan 

dengan materi yang sedang dipelajari. Kita dapat mengunggah gambar atau video 

yang dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya siswa diminta untuk 

mengomentari atau memberi pendapat tentang permasalahan tersebut dan guru 

memberi feedback terhadap pendapat siswa. Selain itu kalau materi yang 

diberikan berupa penugasan, misalnya mempraktikkan secara mandiri materi yang 

95 



 
 

ada misalnya untuk pelajaran Fiqih siswa dapat diberikan tugas praktik 

pelaksanaan ibadah secara mandiri.  Dengan demikian kita dapat memantau 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring dan pemahaman terhadap 

materi yang sedang dipelajari. 

 Melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, tentu proses pembelajaran 

berjalan tidak sebagaimana mestinya. Karena yang seharusnya berjalan dalam 

pembelajaran tidak terjadisecara menyeluruh. Tidak ada interaksi antara guru 

dengan siswa atau pun siswa dengan siswa yang lainnya. Proses pembelajaran 

yang terjadi akhirnya hanya melalui media elektronik, baik berupa chatting atau 

video conference, hal initentu menjadikan dampak yang kurang baik bagi 

berlangsungnya proses pembelajaran. Karena tidak secara langsung dapat bertatap 

muka (Nana Sudjana 2010 : 3). 

Namun Pembelajaran jarak jauh bukanlah sesuatu yang baru di dunia 

pendidikan. Proses. pembelajarannya biasanya dilakukan dengan mengirimkan 

berbagai materi pembelajaran dan informasi dalam bentuk cetakan, buku, CD-

ROM, atau video langsung ke alamat pembelajar. Selain itu yang dikirimkan 

secara langsung ke siswa adalah urusan administrasi pembelajaran dan 

manajemen pembelajaran. Sistem pembelajaran konvensional adalah para 

pembelajar dan pengajar bertemu pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sistem 

pembelajaran konvensional lalu berkembang menjadi pembelajaran jarak jauh 

(distance learning) (Munir 2009 : 18) .  

Pembelajaran jarak jauh mengalami kendala karena pelajarnya tersebar di 

wilayah yang berbeda-beda dan terkadang jangkauan internetnya juga tidak sama, 

sehingga sulit untuk mengumpulkan pembelajar pada satu waktu dan tempat 
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tertentu. Dalam pembelajaran jarak jauh materi pembelajaran tidak seharusnya 

disampaikan di kelas dalam suatu pertemuan, tetapi dapat diberikan secara 

langsung tanpa kehadiran para pembelajar dan pengajar. 

 Dengan adanya pandemic covid 19 merubah kebiasaan pembelajaran di 

Madrasah, yang biasanya secara Luring berubah dilaksanakan secara Daring. 

Pembelajaran Daring sebenarnya memiliki dampak positif maupun dampak 

negatif.  

Dampak positif dari pembelajaran daring antara lain : 

1. Pembelajaran daring membuat siswa lebih mandiri. Hal ini terjadi karena 

selama pembelajaran daring guruterkadang hanya memberikan materi 

dengan singkat melalui file atau link yang sudah disipkan di Classroom,  

sehingga mengharuskan peserta didik  untuk lebih mandiri dalam mencari 

penjelasan dari materi yang diberikan oleh guru, sehingga dilaksanakan 

pembelajaran daring menuntut peserta didik untuk lebih mandiri. 

2. Pembelajaran daring dinilai lebih parktis dan santai. Praktis karena dapat 

memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat dan lebih 

fleksibel berarti dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring 

menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi siswa yang berada di luar 

rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk belajar. 

3. Pembelajaran daring dinilai lebih praktis dan memudahkan dalam 

pengambilan nilai pengetahuan terutama bila memakai Google Form. Jika 

menggunakan Google Form, nilai bisa langsung diketahui sehingga siswa 

lebih tertarik dalam mengerjakan tugas. Selain itu siswa juga dimudahkan 
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dalam mengerjakannya. Siswa tinggal memilih pilihan jawaban yang 

dianggap benar dengan meng-klik pilihan jawaban yang dimaksud. 

4. Mengharuskan guru dan siswa jadi melek teknologi, karena pembelajaran 

daring banyak menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan seperti google 

form, google classroom, google Meet dan lain sebagainya (Anugrahana 

2020 : 282). 

Adapun dampak negatif dari pembelajaran daring yang banyak 

dijumpai di lapangan adalah : 

1. Tidak semua guru dapat menggunakan teknologi dan mengakses internet, 

mereka terkadang harus dibantu oleh  guru-guru muda yang mahir 

menggunakan teknologi, maka pembelajaran daring masih dapat berjalan 

sebagaimana adanya dengan memanfaatkan aplikasi seperti google 

classroom, whatsapp, ataupun zoom. Banyak guru yang belum terbiasa 

dengan proses pembelajaran jarak jauh karena selama ini selalu secara 

tatap muka, sehingga membutuhkan adaptasi dan juga persiapan yang 

matang, butuh waktu yang lebih panjang untuk persiapan, agar 

pembelajaran lebih efektif. 

2. Banyak yang harus disiapkan mulai dari perangkat keras  

sepertismartphonedan laptop atau computer. Selain itu juga harus dapat 

menjalankan berbagai aplikasi tambahan seperti Google Meet, Google 

Form, Google classroom dan lain-lain. Selain itu tidak lupa juga harus 

menambah biaya untuk internet. Namun, sebagai orang tua harus 

memenuhi semua itu agar anak tetap bisa belajar dengan efektif. 
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3. Pembelajaran daring sering membuat siswa malas mengerjakan tugas, 

karena kadang guru memberikan tugas banyak dan diberi waktu sedikit. 

Tugasnya harus dikirim online, disaat mau mengirim kuota internet habis 

atau smartphone dibawa orang tua saat ingin mengerjakan tugas. 

4. Pembelajaran daring cenderung membosankan karena guru dan peserta 

didik hanya menghadapi perangkat keras seperti Laptop dan Handpone, 

dan tidak bisa bertatap muka secara langsung sehingga pembelajaran jadi 

monoton dan  kurang berkembang,  

5. Pengawasan guru terhadap peserta didik berkurang sehingga tidak bisa 

mengikuti perkembangan mental spiritual peserta didik secara langsung. 

Kemampuan siswa akhirnya di generalisasi sama karena tidak bisa secara 

obyektif menilai kesehariannya. 

Pelaksanaan praktik mandiri pada pembelajaran Fiqih harus 

diperhatikan oleh guru pengampu, baik dari segi prosesnya maupun dari segi 

hasilnya. Sebab pelajaran fiqh merupakan mata pelajaran yang mengacu pada 

tujuan yang komprehensif, meliputi: aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Idealnya pembelajaran fiqh mampu mengkondisikan dalam perbuatan 

peribadatan (ibadah) anak didik sesuai dengan tuntutan dalam ajaran islam, 

yang penerapan programnya diarahkan pada fungsi kepribadian muslim yang 

beriman dan bertaqwa. Pelajarn fiqh mempunyai kedudukan sebagai mata 

pelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai agama dan fiqh juga 

berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari yang nantinya akan menentukan 

langkah selanjutnya dalam kehidupan peserta didik. 
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C. Analisis Evaluasi  Praktik Mandiri Berbasis Daring pada Pembelajaran 

Fiqih di MTs Fatahillah Semarang 

. 
5  

Secara prinsipil evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian yang 

bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan. Oleh karenaanya, kegiatan evaluasi harus dilaksanakan melalui 

perencanaan, pengumpulan informasi, pelaporan, dan penggunaan informasi 

tentang hasil belajar siswa. Kegiatan penilaian harus dilakukan sesuai dengan 

pedoman serta prinsip-prinsip umum yang harus ditaati. Maka seorang pendidik 

harus memperhatikan prinsip evaluasi. 

Penilaian atau asesmen menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap 

pelaksanaan pembelajaran karena melalui aktivitas penilaian kita dapat 

mengetahui sejauh mana efektifitas dan keberhasilan proses pembelajaran yang 

telah kita laksanakan. Kita dapat melakukan aktivitas penilaian dengan cara 

memberikan kuis interaktif baik melalui platform pembelajaran yang kita 

gunakan, misalnya dengan menggunakan Google Form, Microsoft Form (Quiz), 

Moodle Quiz, Quizziz dan seterusnya. Atau kita dapat melaksanakan penilaian 

dari portofolio, produk/karya siswa, rubrik penilaian atau jenis penilaian formatif 

lainnya. 

Gamifikasi atau penilaian dengan menggunakan sistem game / permaianan  dalam 

Pembelajaran juga dapat menjadi alternatif penilaian interaktif yang membuat 

siswa merasa lebih senang dan tertantang. Aktivitas ini juga dapat mengurangi 

kebosanan dan kejenuhan siswa dalam belajar secara daring. Salah satu kuis 

berbasis game yang dapat digunakan seperti Kahoot, Educandy, Proprofs atau 

game manual interaktif lainnya. Dengan menambahkan gamifikasi dalam 
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pembelajaran, kita dapat mengetahui keaktifan dan penguasaan siswa terhadap 

materi yang telah dipelajari. 

 Penilaian yang dilaksanakan berdasarkan kinerja siswa misalnya 

portofolio, penugasan  atau praktik pembelajaran secara mandiri, maka hasilnya 

bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi peserta didik dibandingkan tugas-tugas 

mengerjakan soal secara langsung atau online. Penugasan praktik secara mandiri 

hasilnya bisa mencerminkan kreatifitas dan obyektifitas siswa dalam memahami 

soal yang diberikan atau materi yang diajarkan.   

Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan telaksana dengan baik apabila 

pelaksanaannya senantiasa berpegang teguh pada tiga prinsip dasar berikut ini:  

1. Prinsip keseluruhan  

2. Prinsip kesinambungan  

3. Prinsip objektivitas.  

 

Keberadaan prinsip ini, bagi seorang guru mempunyai arti penting, karena 

dengan memahami prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi 

dirinya atau guru lain guna merealisasikan evaluasi dengan cara benar. Peran 

sekolah dan guru yang pokok adalah menyediakan dan memberikan fasilitas untuk 

memudahkan dan melancarkan cara belajar siswa. Guru harus dapat 

membangkikat kegiatan-kegiatan yang membantu peserta didik meningkatkan 

mutu dan hasil belajar karena evaluasi membantu guru untuk memperbaiki cara 

belajarnya. 

Evaluasi pembelajaran sebagai hasil belajar siswa dari materi yang 

disampaikan melalui media pembelajaran. Hasil evaluasi memang belum 
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sepenuhnya yang diinginkan guru. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang 

mempengaruhi siswa terlambat mengumpulkan ataupun tidak mengumpulkan 

tugas. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam proses evaluasi. Penugasan 

berupa soal, soal atau penugasan mencari jawaban, baik menggunakan pilihan 

ganda atau pun uraian. Hal ini juga memancing siswa untuk tetap belajar di 

rumah, secara tidak langsung mereka mencari jawaban dan belajar. Adapun soal 

uraian yeng bersifat argumen atau pendapat, berguna untuk mengembangkan 

proses berfikir siswa. Belajar untuk mengemukakan pendapatnya melalui gagasan 

atau argumennya dalam menyikapi sebuah persoalan. Guru memberikan 

penugasan melaui WA atau pun google form. Hal ini juga dimaksudkan agar 

siswa mudah dalam mengerjakan pertanyaan, dan juga guru mudah untuk 

mengkoreksi juga memberikan umpan balik kepada siswa terkait tugas yang 

duberikan. 

Mengevaluasi hasil kinerja siswa lewat pembelajaran secara mandiri 

seperti membuat video, menghafalkan materi seperti bacaan shalat dan materi 

fiqih lainnya, memerlukan ketelitian tersendiri. Guru harus mampu memilah hasil 

perkerjaan anak berdasarkan kriteria penilaian. Biasanya hasil hafalan siswa, 

termasuk bila praktik ibadah seperti shalat, gerakan dan bacaan shalat harus 

menjadi penilaian utama.  

Penilaian secara obyektif terhadap hasil tugas siswa diperlukan  untuk 

menjalankan evaluasi pembelajaran. Penilaian termasuk bagian dari evaluasi 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan yang 

penting salah satunya untuk mengetahui tercapai tidaknya proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. 
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Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti-

bukti evaluasi kemajuan belajar siswa(Evelin Siregar 2011:145), yaitusebagai 

berkut : 

1) Pernilaian Portofolio (portfolio) 

Merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang sistematis dalam satu 

periode. Kumpulan hasil kerja ini memperlihatkan prestasi dan keterampilan 

siswa. Hal penting yang menjadi ciri dari portofolio adalah hasil kerja tersebut 

harus diperbaharui sebagaimana prestasi dan keterampilan siswa mengalami 

perkembangan. 

2) Penilaian melalui unuk kerja (performance) 

Penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan 

penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan 

terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih 

otentik daripada tes tertulis, karena bentuk tugasnya lebih mencerminkan 

kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin banyak kesembapatan guru 

mengamati unjuk kerja siswa, semakin reliabel hasil penilaian tersebut. 

3. Penilaian melalui penugasan (project) 

Penilaian melalui proyekdilakukan terhadap suatu tugas atau penyelidikan 

yang dilakukan siswa secara individu atau kelompok untuk periode tertentu. 

Proyek juga dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahun 

siswa dalam bidang tertentu dan mengetahui kemampuan siswa dalam 

menginformasikan subyek tertentu secara jelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari pembahasan tentang praktik mandiri di bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan antara lain : 

a. Persiapan Metode Praktik Mandiri  

Secara rutin guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

ada, memilih materi dan bahan-bahan   yang diambil dari buku pedoman 

Fiqih dari video pembelajaran di Youtube, gambar-gambar dan informasi 

terkait  dan dari berbagai sumber. Kemudian guru mengirim ke Classroom 

beserta tugas yang harus dilakukan. 

b. Implementasi Praktik Mandiri  

Dengan bantuan media pembelajaran dan kerjasama antar guru 

dapat berjalan baik. Guru Mapel Fiqih membuka kelas lewat Grup 

WhatApps kelas 7,8,9. Kemudian mengarahkan siswa untuk melihat 

materi dan tugas di Classroom. Apabila diperlukan dalam tiga minggu 

sekali Guru Mapel Fiqih membuat jadwal untuk video conference lewat 

Google Meet atau Zoom. Untuk tugas praktik mandiri seperti menghafal, 

mempratikkan gerakan sekaligus menghafal dan praktik melakukan 

pengamatan disesuaikan dengan materi. Misalnya penyembelihan korban, 

maka siswa cukup melihat dan membuat resum sesuai dengan tugas yang 

harus dipenuhi. Praktik Seperti menghafal dan praktik ibadah, siswa 

terkadang membuat video untuk dikirimkan kepada guru mapel fiqih. 
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c. Tugas Evaluasi Praktik Mandiri biasa dilakukan setelah guru Mapel Fiqih 

memberikan tugas. Contoh bila siswa disuruh membuat video praktik 

ibadah, maka akan dievaluasi baik dari segi isi materi ataupun hasil dari 

tujuan pemberian tugas. Evaluasi diperlukan untuk melihat tingkat 

pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. 

B. Saran-saran 

Dari penelitian ini terlihat kebiasaan guru dan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Banyak hal positif dan negatif dari pelaksanaan 

pembelajaran Daring ini yang dijumpai di lapangan. Hal-hal positif 

diantaranya : 1) Menjadikan guru lebih mandiri, kreatif dan inovatif  2) 

Siswa juga dapat terbentuk kedisiplinan dan  kemandirian dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak negatif dilihat dari : 1) 

Ketergantungan berlebihann anak akan Handpone, 2) Keberadaan siswa 

tidak bisa dipantau secara langsung oleh guru sehingga belajar kurang 

maksimal. Dari keadaan di atas,   Peneliti menyarankan guru-guru 

pelaksana pembelanjaran daring di masa pandemic ini untuk senantiasa 

berinovasi, belajar berbagai macam tehnologi dan keterampilan dengan 

berbagai metode agar pembelajaran Daring ini bisa menarik bagi peserta 

didik dan tidak membosankan. Dari situ peserta didik akan banyak 

mengambil manfaat dari pembelajaran daring terutama dengan metode 

praktik mandiri di rumah agar mereka mampu menguasai materi seperti 

yang diharapkan. Semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi semua guru 

di Indonesia.Amin. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

“ Implementasi Praktik Mandiri Berbasis Daring pada Pembelajaran Fiqih 

di MTs Fatahillah Semarang “ 

 

DAFTAR PERTANYAAN  

1. Sejak kapan MTs Fatahillah berdiri ? 

2. Berapa jumlah siswa siswi yang ada di MTs Fatahillah ? 

3. Bagaimana sejarah berdirinya MTs Fatahillah ? 

4. Bagaimana Kebijakan Madrasah dalam menghadapi adanya Covid 19 terutama 

di bidang penbelajaran siswa ? 

5. Bagaimana system pembelajaran yang dilaksanakan pada suasana pandemic 

seperti sekarang ini ? 

Bagaimana madrasah mengatur proses pembelajaran Daring dan Luring di 

MTs Fatahillah ? 

6. Apa saja peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan system pembelajaran 

secara Daring ? 

7. Bagaimana setrategi yang diterapkan dalam pembelajaran Daring di Madrasah 

? 

8. Media apa saja yang biasa digunakan dalam system pembelajaran Daring di 

MTs Fatahillah 

9. Metode apa yang biasa dilaksanakan guru dalam system pembelajaran berbasis 

daring ? 

10. Bagaimana tahap persiapan pada penggunaan metode praktik mandiri berbasis 

Daring di MTs Fatahillah ? 

11. Mengapa Metode Praktik Mandiri diterapkan dalam pembelajaran Mapel Fiqih 

di MTs Fatahillah Semarang ? 

12. Apa saja alat-alat yang diperlukan pada persiapan metode praktik mandiri 

berbasis Daring pada Mata PelajaranFiqih di MTs Fatahillah ? 

13. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Praktik Mandiri berbasis Daring 

pada Pembelajaran Fiqih di MTs Fatahillah Semarang ? 

14. Bagaimana cara menentukan materi yang pada pembelajaran fiqih di MTs 

Fatahillah Semarang ? 

15. Bagaimana implementasi praktik secara mandiri yang siswa lakukan dalam 

pembelajaran fiqih di masa pandemi ini ? 

16. Materi apa saja yang biasanya guru tentukan untuk dilakukan praktik mandiri 

oleh siswa di rumah ? 



 
 

17. Kendala apa yang sering dialami guru pada proses pembelajaran fiqih terutama 

dalam menerapkan penugasan praktik mandiri kepada siswa ? 

18. Bagaimana proses evaluasi kegiatan praktik mandiri siswa pada pembelajaran 

fiqih secara daring ? 
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