
PENGEMBANGAN RPP  

(STUDI ANALISIS  SCOPE, SEQUENCE DAN RELEVANCE PADA MATA 

PELAJARAN FIKIH DI MTs AL-ASYHAR KARANGAGUNG PALANG 

TUBAN) 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1) 

Dalam Ilmu Tarbiyah 

 

Di susun Oleh: 

CITRA AYU KISWANTO 

31501502197 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

2019 

  

  

  

  

  

  





  



 

  



  



MOTTO 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ْىُهْم َطآئِفَةٌ لِّ  يَتَفَقَُّهْىا فِْي الِّدْيِه َوِليُْىِرُزْوا َوماَ َكاَن اْلُمْىِمىُْىَن ِليَْىِفُسْوا َكآفَّةً فَلَْىالَ وَفََس ِمْه ُكّلِ فِْسقٍَة ّمِ

(211)قَْىَمُهْم اِذَا َزَجعُْىآ اِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحرَُزْوَن   

Artinya “ Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 

medang perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak 

pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 

menjaga dirinya” ( QS. At- Taubah: 122) (Syamil quran, 2010, hal. 206).  

  



KATA PENGANTAR 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan lancar. Shalawat 

dan salam tidak lupa peneliti kirimkan selalu kepada baginda tercinta Nabi 

Muhamad Saw, sahabat, keluarga dan semua umatnya. Amin. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat berbagai tantangan dan 

hambatan. Akan tetapi, dengan bantuan dan dukungan beberapa pihak tantangan 

itu bisa teratasi, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan judul “Pengembangan 

RPP (Studi Analisis  Scope, Sequence Dan Relevance Pada Mata Pelajaran Fikih 

di Mts Al-Asyhar Karangagung Palang Tuban)” yang diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Dengan terselesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Bapak Kiswanto 

dan Ibu Suwitin yang selalu memberikan do’a , dukungan dan 

kasih sayangnya yang tiada putus, serta atas cucuran keringat 

yang tiada berhenti mengalir untuk memberikan dukungan 

berupa materil, dan juga atas harapan yang disematkan di 



pundak peneliti, sehingga memberikan motivasi dan semangat 

peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT., Ph.D., selaku Rektor 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
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5. Bapak Ali Bowo Tjahjono, M. Pd selaku dosen pembimbing 

yang telah membimbing, mengarahkan, mencurahkan segenap 

pikiran, tenaga, waktu untuk penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan penelitian dengan baik 

6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA yang 

telah membekali berbagai Ilmu pengetahuan kepada penulis 

7. Kepala perpustakaan Universitas dan Fakultas Agama Islam 

UNISSULA beserta seluruh staf dan karyawan yang telah 

memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini 

8. Bapak Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang 

telah membantu dalam hal administrasi untuk keperluan 

penyelesaian skripsi 



9. Keluarga besar MTs Al-Asyhar Karangagung Palang Tuban 

yaitu bapak Achmat  Muchibin, S.H, S.Pdi selaku kepala 

sekola yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian, dan bapak Ahmad Rofiq, S.Pd.I, selaku 

guru mata pelajaran fikih serta staf TU yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi terselesaikannya 

skripsi ini 

10. Adik tersayang Shinta Putri Kiswanto yang telah memberikan 

semangat kepada penulis 

11. Abah KH. Imam Sya’roni beserta Ibu Nyai Hj. Khoiriyah 

Thomafy selaku pengasuh serta pembimbing pesantren as 

sa’adah yang telah membimbing penulis selama ini dan selalu 

penulistunggu- tunggu barokah do’annya 

12. Kepada para Ustadz di Pesantren As-sa’adah  Ustadz Nawawi, 

Ustadz Khotib, Ustadz zaenudin, Ustadz Amin, Ustadz Sukron 

Ma’mun terimakasih atas semua Ilmu yang telah diajarkan, 

semoga menjadi amal yang terus mengalir 

13. Sahabat-sahabatku Muhammad Yusuf, Dina Khoirunnazula, 

Neneng Istiqomah, Siti Sholehah, Anis Luthfiani, Erinda Esta, 

Rahmatul Ummah yang telah memberikan dukungan dan 

motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya 

skripsi ini 



14. Sahabat- sahabatku kamar Roudhoh dan kamar Hamidiyah 

yang senantiasa menemani disaat suka maupun duka 

15. Semua teman-teman kampus UNISSULA , khususnya Fakultas 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah angkatan 2015 

16. Semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis 

dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis tulis satu 

persatu . 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan dari semua 

pihak demi sempurnanya skripsi ini 

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti dan para pembaca Amin ya rabbal ‘alamin. 
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