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FTK UINSA Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo 
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NIM   :D31213059 

Pembimbing I & II :Drs. H. Achmad. Zaini, MA dan Dr. H. Moch. Tolchah,  
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Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana 

kegiatan belajar mengajar mahasiswa PPL FTK UINSA yang dilakukan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo? (2) Bagaimana hasil belajar fiqih peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo? (3) Apakah kegiatan belajar 

mengajar mahsiswa PPL FTK UINSA efektif dalam peningkatan hasil belajar 

fiqih  di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo? 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) yang telah penulis lakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Sidoarjo, kegiatan pembelajaran yang awalnya  dilakukan oleh guru mata 

pelajaran yang sudah profesional digantikan oleh mahasiswa PPL yang masih 

perlu banyak bimbingan dan latihan yang tentu saja menimbulkan berbagai reaksi 

dari siswa, baik perubahan minat belajar maupun hasil belajar. Kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa PPL yang sudah dibekali berbagai 

macam teori tentang model dan strategi pembelajaran yang inovatif  akan menjadi  

hal berbeda yang bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan dan perhitungan dengan 

menggunakan rumus “r” product moment, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan mahasiswa PPL FTK UINSA pada mata 

pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjotermasuk dalam 

kategoricukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data banyaknya peserta didik yang 

berpendapat bahwa pembelajaran yang dilakukan mahasiswa PPL FTK UINSA 

efektif  dan lebih inovatif dengan hasil prosentase responden sebesar 40 %. (2) 

Hasil belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo dikatakan 

meningkat. Hal ini berdasarkan analisa data yang diperoleh dari hasil belajar Fiqih 

siswa yang semula rata-ratanya 84,81 meningkat menjadi 90,53 dapat dilihat 

bahwa terdapat peningkatan rata-rata sebanyak 5,72. (3) Kegiatan belajar 

mahasiswa PPL FTK UINSA dinyatakan efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo. Hal ini terbukti diterimanya Ha 

dan ditolaknya Ho dengan nilai “r” sebesar 0,610 lebih besar dari “r” tabel.. 
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