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ABSTRAK  

Ahmad Syafiq Fuadi Saputra, (NIM: 110227). Analisis Tingkat Kesesuaian 

Antara Silabus dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqih di 

Mi Miftahul Ulum Keboromo Tayu Pati Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, 

Kudus: Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, 2017. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

proses pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih di MI Miftahul Ulum Keboromo 

Tayu Pati tahun pelajaran 2016/2017, 2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

penggunaan silabus pada mata pelajaran Fiqih di MI Miftahul Ulum Keboromo 

Tayu Pati tahun pelajaran 2016/2017, 3) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

tingkat kesesuaian anatar silabus pembelajaran pada mata pelajaran fiqih yang ada di 

MI Mifathul Ulum Keboromo Tayu Pati tahun pelajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif, dalam 

pengambilan data berupa wawancara kepada kepala madrasah, waka kurikulum, dan 

guru mata pelajaran Fiqih, serta pihak-pihak yang dibutuhkan. Selain itu juga 

melalui observasi langsung beserta dokumentasinya. Untuk menganalisis data 

menggunakan tahapan sebagai berikut: reduksi data, display data serta pengambilan 

keputusan dan verifikasi (kesimpulan). 

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pada proses pembelajaran Fiqih 

menggunakan beberapa media dan metode pengajaran yang bervariasi. Media pokok 

yang sering digunakan pada saat proses pembelajaran adalah buku fiqih terbitan 

Tiga Serangkai, Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Al-Qur‟an dan terjemahnya. 

Sedangkan metode yang digunakan meliputi metode ceramah, metode tanya jawab, 

metode penugasan dan metode praktik, dan lain sebagainya. (2) Penggunaan silabus 

pada mata pelajaran fiqih di MI Miftahul Ulum Keboromo Tayu Pati berpedoman 

pada Kurikulum yang sudah ditetapkan. Proses pembuatannya bekerja sama dalam 

forum kkg (kelompok kerja guru) kemudian dikembangkan oleh gurunya sendiri 

sesuai dengan kebutuhan pesera didik.         (3) Tingkat kesesuaian antara silabus 

dan pelaksanaan proses pembelajaran pada mata pelajaran fiqih di MI Miftahul 

Ulum Keboromo Tayu Pati tidak semuanya sama dengan apa yang telah 

direncanakan, ada juga pengembangan dengan cara menambahkan materi atau 

pengetahuan yang lainnya dan mengurangi materi yang sudah direncanakannya 

sesuai dengan kondisi waktu dan keadaan. 
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