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MOTTO 

 
 
 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت . َوِإَىل السَماِء َكْيَف رُِفَعْت . َوِإَىل اْجلَِباِل َكْيَف  أََفَال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ
  )٢٠- ١٧أ������: ( َوِإَىل اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت . .ُنِصَبْت 

     Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 
diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung 
bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan.(QS.Al-

Ghosiyah ayat 17-20). ∗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 720. 
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ABSTRAK 

Nur Yasin (NIM: 093911087). “ Implementasi Metode Plantet Questions 
Pada Pembelajaran Fiqih Materi Kurban di Kelas V MI Roudlatut Tholibin 
Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”. Skripsi. Semarang: Program 
strata I jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo 2009.  

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Proses belajar mengajar fiqih yang 
dilakukan dalam kelas merupakan aktivitas mentransformasikan ilmu 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan, disini dituntut peran dari seorang guru untuk 
menjadikan proses pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan 
bentuk keaktifan, kelas V MI Roudlatut Tholibin Bulakan Kecamatan Belik 
Kabupaten Pemalang mulai melakukan proses pembelajaran fiqih yang 
berorientasi pada pembelajaran aktif, salah satu metode yang mulai dilakukan 
adalah metode plantet questions (Pertanyaan rekayasa).  

Tujuan yang menjadi kajian peneliti, yaitu: 1) Untuk mengetahui 
bagaimana implementasi metode plantet questions pada pembelajaran fiqih di 
kelas V MI Roudlatut Tholibin Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. 
2) Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam menerapkan metode 
plantet questions pada pembelajaran fiqih di kelas V MI Roudlatut Tholibin 
Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan solusi yang dilakukan 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan 
fenomena atau karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara akurat 
setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan analisis analisis 
deskriptif kritis.  

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi metode plantet questions pada 
pembelajaran fiqih di kelas V MI Roudlatut Tholibin Bulakan Kecamatan Belik 
Kabupaten Pemalang dimulai menerangkan materi, melakukan tanya jawab 
membuat pertanyaan beserta isyarat, menyuruh siswa untuk membaca pertanyaan 
dan menjawab beserta memotivasi siswa membuat pertanyaan baru, proses 
diakhiri dengan memberikan soal dan penutup, proses ini dilakukan dengan 
melibatkan keaktifan siswa dan guru hanya sebagai motivator dalam 
pembelajaran. 2) Problematika yang dihadapi dalam yang dihadapi dalam 
menerapkan metode plantet questions pada pembelajaran fiqih di kelas V MI 
Roudlatut Tholibin Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berkaitan 
dengan metode plantet questions ini adalah metode yang baru sehingga 
membutuhkan kerja keras dari guru, kurangnya kemampuan siswa dalam bidang 
agama sehingga masih susah dalam mengimplementasikan metode ini, jam 
pelajaran yang terbatas dan kurangnya dukungan dari orang tua dalam 
peningkatan kemampuan belajar siswa 
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