
IMPLEMENTASI  METODE DISKUSI PADA PEMBELAJARAN FIKIH 

DI MADRASAH ALIYAH (MA) IBROHIMIYYAH BRUMBUNG 

MRANGGEN DEMAK 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1 

dalam Ilmu Tarbiyah 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

FAIZAH 

31501402045 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) 

SEMARANG 

2018 

 



  





MOTTO 

 

ِهَي اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْىِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِي 

 أَْحَسُه إِنَّ َربََّك هَُى أَْعلَُم بَِمْه َضلَّ َعْه َسبِيلِِه َوُهَى أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديهَ 

(٢١۵النحل:)  

Artinya:  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk” ( QS. An-Nahl: 125) (Indonesia, 2005). 

  



KATA PENGANTAR 

  

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang 

menciptakan alam semesta dan Yang Maha Agung atas kekuasaannya di muka 

bumi ini. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, 

hidayah serta inayah-Nya kepada penulis. Tidak lupa anugerah kenikmatan, 

kesehatan, serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi 

ini. Tanpa adanya Rahman dan Rahim serta kekuatan dari-Nya penulis tidak dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi kita 

Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang 

semoga kita semua tergolong umat Beliau diakhir zaman nanti Amin-amin ya 

robbal „alamin. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya 

kepada banyak orang yang terliabat membantu secara langsung maupun tidak 

langsung yang turut berjasa dalam pembuatan penelitian skripsi ini.Sehingga 

skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari mereka. Khususnya 

mereka: 

1. Kedua orangtua penulis bapak Kamsari almarhum dan ibu Suipah serta kedua 

orangtua yang telah mengakuiku sebagai anaknya bapak Maman Suryadi dan 

Ibu Mujiati dan tak lupa kepada bapak Maskuri dan Ibu Ahdiyah serta pak 

Fadhil dan pak Romadlon, mereka semua yang selalu 



mendo‟akan dan memberi dukungan baik itu secara materil maupun non 

materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib, selaku Dekan 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4.  Ibu Hidayatus Solikhah, S. Pd.I., M. Pd., M. Ed., selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk 

memberikan nasihat-nasihat dan motivasi serta memberi pengarahan kepada 

penulis dengan penuh rasa sabar, keuletan dan kerja kerasnya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd, selaku dosen wali selama penulis 

menimba ilmu di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 

tercinta ini. 

6. Bapak Toha Makhsun, S. Pd.I., M. Pd.I., selaku ketua jurusan Tarbiyah dan 

biro skripsi yang telah menyetujui judul penelitian penulis. 

7. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah yang telah 

memberikan sumbangsih ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan 

berkah dan bermanfaat bagi penulis. 

8. Bapak Romadlon, S.Pd.I., selaku guru pengampu Fikih di Madrasah Aliyah 

Ibrohimiyyah yang telah bersedia membantu untuk menyelesaikan penelitian 

sampai selesai. 



9. Kakak-kakakku Nur Khayati, Arifah, Maisyaroh, Faizatul Khomariyah, 

Purwanto dan lebih khususnya untuk mas Shoim Masyhudi serta adik-adikku 

Nana Khasanah, Masyitoh, dan Agus Salim yang telah mendo‟akan dan 

memberi motivasi yang tidak ada henti-hentinya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10.  Kawan-kawan jurusan Tarbiyah angkatan 2014 khususnya kelas A yang 

senasib dan seperjuangan dalam menempuh bangku perkuliahan. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dan jauh dari yang 

diharapkan serta masih banyak kekurangan ini dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kriktik dan saran komunikatif dari semua pihak guna menyempurnakan 

skripsi ini. 

Akhirnya, semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat 

bermanfaat.Amin Ya Robbal‟Alamin. 

 

Semarang, 14 September 2018 

 

Penulis 

 

 

 

 

FAIZAH 

31501402045 


