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ABSTRAK 

 
Penelitian tentang “Implementasi 

Strategi Pembelajaran Life Skill Dalam 
Mata Pelajaran Fiqih, memiliki tujuan 
untuk meneliti sejauh mana implementasi 
strategi pembelajaran life skill dalam mata 
pelajaran Fiqih yang meliputi: pertama,  
implementasi strategi pembelajaran life 
skill dalam mata pelajaran Fiqih. Kedua, 
orientasi pembelajaran life skill dalam 
mata pelajaran Fiqih. 

Pendekatan penelitian yang dipilih 
adalah pendekatan kualitatif. Ciri khas 
pendekatan ini terletak pada tujuannya 
untuk mendeskripsikan suatu kasus 
dengan memahami makna dan gejala. 
Sedangkan pengumpulan datanya melalui 
metode kualitatif, dimana peneliti meng-
gunakan studi kepustakaan (library 
research) dengan mempelajari buku-buku 
yang relevan dengan pembahasan, dan 
pendapat para pakar yang ada kaitannya 
dengan permasalahan yang penulis 
bahas. 

Dari data tersebut dapat diperoleh 
upaya implementasi strategi pembe-
lajaran life skill dalam mata pelajaran 
Fiqih. 

Sehingga penelitian ini diharapkan 
dapat dikemukakan suatu pemikiran ten-
tang pembelajaran life skill dalam mata 
pelajaran Fiqih secara komprehensif dan 
efektif.  

 
Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Life 

Skill, Fiqih 
 

PENDAHULUAN 
 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 
disebutkan bahwa tujuan pendidikan 
nasional adalah mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Undang-
undang No 20 Thn 2003).  

Untuk mewujudkan hal tersebut di 
atas, maka dalam pengembangan pen-
didikan diperlukan adanya pendidikan life 
skill (Muhaimin, 2003). Dalam rangka 
peningkatan mutu pendidikan sekolah, 
perlu dilakukan pengembangan dan 
penyempurnaan kurikulum pada semua 
jenjang pendidikan yang mengintegrasi-
kan pendidikan berbasis masyarakat luas 
(Broad Based Education) berorientasikan 
pada kecakapan untuk hidup (life skill). 
Dengan titik berat pendidikan pada 
kecakapan hidup, diharapkan pendidikan 
benar-benar dapat meningkatkan taraf 
hidup dan martabat masyarakat dalam 
mengantisipasi tuntutan masa depan. 

Life skill pada mata pelajaran Fiqih 
ternyata tidak hanya berkonotasi ke-
cakapan vokasional sebagaimana sering 
dipahami banyak orang, yang melalui 
kecakapan tersebut diharapkan agar 
peserta didik siap pakai dan mampu 
bekerja untuk penghidupannya sehari-hari 
setelah menyelesaikan pendidikannya, 
tetapi lebih dari itu justeru kecakapan-
kecakapan untuk mau hidup dan berani 
menghadapi problema hidup atau ke-
hidupan itu sendiri. 

 
STRATEGI PEMBELAJARAN LIFE 

SKILL DALAM FIQIH 
 
1. Strategi Pembelajaran. 

Strategi mempunyai pengertian 
suatu garis-garis besar haluan untuk 
bertindak dalam usaha mencapai sasaran 
yang telah ditentukan (Djamarah, 2000). 

Hal ini berarti manusia belajar 
melalui interaksi dengan lingkungannya 
yang akan berlangsung seumur hidupnya, 
karena pada dasarnya manusia dicipta-
kan oleh Allah Swt. sebagai makhluk 
sosial yang tidak lepas dari lingkungan-
nya. Sebagai makhluk sosial, maka 
manusia mempunyai tanggung jawab 
sebagai khalifah Allah di bumi. Sebagai-
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mana firman Allah Swt. dalam surat Al-
Baqarah ayat 30 :  

 
للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة  وإذ قال ربك  

 
(Ingatlah) “Ketika Tuhanmu berfirman 
kepada Malaikat: sesungguhnya Aku 
akan menjadikan seorang khalifah di atas 
bumi (Adam)” 

Adanya empat unsur yang merupa-
kan konsep dasar strategi pembelajaran 
yang sangat penting dan harus dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran agar berhasil sesuai 
dengan yang diupayakan. 

Pertama, spesifikasi dan kualifikasi 
perubahan tingkah laku yang diinginkan 
sebagai hasil pembelajaran yang di-
laksanakan.  

Kedua, memilih cara pendekatan 
pembelajaran yang dianggap penting 
efektif dan efisien untuk mencapai 
sasaran.  

Ketiga, memilih dan menetapkan 
prosedur, metode, dan teknik pem-
belajaran yang dianggap paling tepat dan 
efektif. 

Keempat, menetapkan tolak ukur 
atau kriteria keberhasilan pembelajaran 
sehingga guru mempunyai pegangan 
yang dapat dijadikan alat untuk di-
laksanakanya.  

Pendekatan dalam strategi pem-
belajaran mata pelajaran Fiqih: 

1. Pendekatan ekspositori atau model 
informasi 
Pendekatan ini bertolak dari pan-

dangan bahwa tingkah laku kelas dan 
penyebaran pengetahuan dikontrol dan 
ditentukan oleh guru (Nana Sudjana, 
1989). Menurut pandangan ini, hakikat 
meng-ajar adalah menyampaikan ilmu 
penge-tahuan kepada siswa, siswa 
hanya sebagai obyek yang menerima 
materi dari seorang guru yang berposisi 
sebagai subyek dalam proses belajar 
mengajar (W. Gulo, 2002). Kegiatan 
belajar mengajar dalam pendekatan ini 
kurang optimal karena pembelajaran 
ber-orientasi pada guru atau teacher 
centered, sehingga siswa bersifat pasif.  
2. Pendekatan inquiry/discovery 

Inquiri yang dalam bahasa Inggris 
inquir berarti pertanyaan atau peme-
riksaan, dan penyelidikan. Menurut W. 
Gulo, pendekatan inkuiri berarti suatu 
rangkaian kegiatan belajar yang me-
libatkan cara maksimal seluruh kemam-

puan siswa untuk mencari dan menye-
lidiki secara sistematis, kritis, logis, 
analitis, sehingga mereka dapat me-
rumuskan sendiri penemuannya dengan 
penuh percaya diri. Nana Sudjana 
menambahi bahwa peran guru lebih 
banyak menempatkan diri sebagai pem-
bimbing dan fasilitator belajar. Dalam 
hal ini, siswa betul-betul dituntut untuk 
lebih aktif dan kreatif dalam pemecahan 
masalah. 

Metode yang digunakan oleh guru 
dalam pendekatan ini adalah diskusi 
dan pemberian tugas. Diskusi dilakukan 
antara lain untuk pemecahan masalah 
dengan cara berkelompok dan dengan 
bimbingan guru. Dengan demikian 
metode komunikasi yang digunakan 
dalam berinteraksi dengan siswa atau 
peserta didik bukan komunikasi satu 
arah, tetapi menggunakan komunikasi 
banyak arah. 

 
3. Pendekatan interaksi sosial  

Pendekatan interaksi sosial hampir 
memiliki kesamaan dengan pendekatan 
inquiry, yaitu menekankan adanya 
hubungan antara siswa yang satu 
dengan siswa yang lain.  

Metode yang digunakan dalam 
pendekatan ini antara lain, metode 
diskusi, kerja kelompok, pemberian 
tugas, problem solving, role playing, 
socio-drama dan metode lain yang 
menunjang berkembangnya hubungan 
siswa (Djamaluddin Darwis).  
4. Pendekatan tingkah laku 

(behavioral models) 
Pendekatan ini menekankan pada 

teori tingkah laku, sebagai aplikasi dari 
teori belajar behaviorisme, yang 
menyatakan bahwa perilaku manusia itu 
dikendalikan oleh stimulus dan respon 
yang diterimanya.  

 
2. Pembelajaran Life Skill Dalam Fiqih 

a. Aspek-aspek Life Skill. 
Secara garis besar, life skill 

dibagi menjadi dua, yaitu: (1) ke-
cakapan hidup generik (generic life 
skill), yang meliputi kecakapan hidup 
personal/personal skill, seperti ke-
cakapan dalam memahami atau 
mengenal diri/self awarennes skill dan 
kecakapan berfikir/thinking skill, serta 
kecakapan hidup sosial/social skill, 
seperti kecakapan berkomunikasi/ 
communication skill dan kecakapan 
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kerjasama/collaboration skill, dan (2) 
kecakapan hidup spesifik (specific life 
skill), yaitu kecakapan untuk meng-
hadapi pekerjaan atau keadaan ter-
tentu, yang meliputi kecakapan 
akademik (academic skill) atau ke-
cakapan intelektual, dan kecakapan 
vokasional (vocational skill) 
(Dekdiknas RI).  

Berikut ini penulis akan uraikan 
masing-masing kecakapan hidup 
tersebut. 
1) Kecakapan kesadaran diri (self 

awareness), yang meliputi ke-
sadaran sebagai hamba Tuhan, 
makhluk sosial dan makhluk 
lingkungan, serta menyadari dan 
mensyukuri kelebihan dan ke-
kurangan (potensi diri), sekaligus 
berusaha untuk mengembang-
kannya sebagai modal dalam 
meningkatkan dirinya; 

2) Kecakapan berfikir (thinking skill), 
yang meliputi kecakapan dalam 
menggali dan menemukan infor-
masi, mengolah informasi dan 
mengambil keputusan dengan 
cerdas, serta kecakapan me-
mecahkan permasalahan secara 
arif dan kreatif; 

3) Kecakapan sosial atau kecakap-
an antar personal (interpersonal 
skill), yang meliputi kecakapan 
dalam berkomunikasi dan ke-
cakapan dalam bekerjasama. 
Kecakapan komunikasi (commu-
nication skill) mencakup ke-
cakapan dalam mendengarkan, 
berbicara, membaca serta ke-
cakapan menulis pendapat/ 
gagasan. Sedangkan kecakapan 
kerjasama (collabioration skill) 
mencakup kecakapan sebagai 
teman kerja yang menyenangkan 
dan kecakapan sebagai pe-
mimpin yang simpatik (Depdiknas 
RI).   

4) Kecakapan akademik (academic 
skill ) merupakan pengembangan 
dari kecakapan berfikir rasional. 
Kecakapan akademik juga meng-
arah pada kegiatan yang bersifat 
akademik/keilmuan.  

5) Kecakapan vokasional (vocational 
skill) atau kecakapan kejuruan 
merupakan kecakapan yang di-
kaitkan dengan bidang pekerjaan 
tertentu yang terdapat di masya-

rakat. Kesemuanya tersebut me-
nyatu menjadi sebuah tindakan 
individu yang melibatkan aspek 
fisik, mental, emosional dan 
intelektual (Anwar, 2004). 
  

b. Karakteristik Materi Fiqih 
kurikulum Fiqih Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) secara nasional 
diorientasikan pada pemberian pen-
didikan kecakapan hidup  pada 
peserta didik yang ditandai dengan 
ciri-ciri, sebagai berikut:  
1) Lebih menitikberatkan pencapai-

an target kompetensi (attainment 
targets) dari pada penguasaan 
materi; 

2) Lebih mengakomodasikan ke-
ragaman kebutuhan dan sumber 
daya pendidikan yang tersedia; 

3) Memberikan kebebasan yang 
lebih luas kepada pelaksana pen-
didikan di lapangan untuk me-
ngembangkan dan melaksanakan 
program pembelajaran sesuai 
dengan kebutuhan (BSNP, 2007).  
Integrasi pendidikan kecakapan 

hidup dalam kurikulum Fiqih di sini 
bukanlah menempelkan sejumlah 
kecakapan hidup sebagai unsur baru, 
tetapi menjadikan kecakapan-
kecakapan tersebut sebagai kom-
petensi yang mendasari dan meng-
arahkan pengembangan kurikulum. 
Penerapannya pada madrasah se-
bagai sekolah umum yang berciri 
khas Islam memiliki kekhususan 
landasan ideologis-normatif Islam. 
Kekhasan tersebut antara lain adalah: 
1) Memberi porsi khusus dan 

menjadikan kecakapan spiritual 
sebagai bagian tersendiri dalam 
pengembangan personal skills. 

2) Menjadikan nilai dan norma 
ajaran Islam sebagai dasar yang 
memberi warna pada seluruh 
aspek kecakapan hidup yang 
dikembangkan. 

3) Untuk mewujudkan kekhasan per-
tama dan kedua dikembangkan 
budaya sekolah yang Islami. 
Penerapan pendidikan kecakap-

an hidup ini ada dalam kerangka ma-
najemen berbasis sekolah/madrasah 
(School Based Management), di 
bawah pengendalian langsung kepala 
madrasah, dikembangkan bersama 
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dengan steakholders terkait. Bentuk-
bentuk Life Skill Dalam Fiqih. 

Mata pelajaran Fiqih dalam 
Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 
adalah salah satu bagian mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang diarahkan untuk menyiapkan 
peserta didik untuk mengenal, me-
mahami, menghayati dan mengamal-
kan hukum Islam yang kemudian 
menjadi dasar pandangan hidupnya 
(way of life) melalui kegiatan bim-
bingan, pengajaran, latihan peng-
gunaan, pengamalan dan pembiasa-
an. 
c. Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Life Skill Dalam Fiqih 
Cakupan materi pada setiap 

aspek dikembangkan dengan men-
dasarkan pada prinsip-prinsip pem-
belajaran Fiqih secara terpadu, yang 
meliputi: 
1. Keimanan, yang mendorong pe-

serta didik untuk mengembang-
kan pemahaman dan keyakinan 
tentang adanya Allah Swt. se-
bagai sumber kehidupan. 

2. Pengamalan, mengkondisikan pe-
serta didik untuk mempraktekkan 
dan merasakan hasil-hasil peng-
amalan isi mata pelajaran Fiqih 
dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Pembiasaan, melaksanakan pem-
belajaran dengan membiasakan 
melakukan tata cara ibadah, 
bermasyarakat dan bernegara 
yang sesuai dengan materi pe-
lajaran Fiqih yang dicontohkan 
oleh para ulama. 

4. Rasional, usaha meningkatkan 
kualitas proses dan hasil pem-
belajaran Fiqih dengan pendekat-
an yang memfungsikan rasio 
peserta didik, sehingga isi dan 
nilai-nilai yang ditanamkan mudah 
dipahami dengan penalaran. 

5. Emosional, upaya menggugah 
perasaan (emosi) peserta didik 
dalam menghayati pelaksanaan 
ibadah sehingga lebih terkesan 
dalam jiwa peserta didik. 

6. Fungsional, menyajikan materi 
Fiqih yang memberikan manfaat 
nyata bagi peserta didik dalam 
kehidupan sehari-hari dalam arti 
luas. 

 
 

7. Keteladanan, yaitu pendidikan 
yang menempatkan dan me-
merankan guru serta komponen 
madrasah lainnya sebagai te-
ladan, sebagai cerminan dari 
individu yang mengamalkan ma-
teri pembelajaran Fiqih (BSNP, 
2007). 

 
PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN LIFE SKILL  
DALAM FIQIH 

 
Ada beberapa hal yang perlu men-

dapat pembahasan lebih lanjut kaitannya 
dengan penerapan strategi pembelajaran 
life skill dalam mata pelajaran Fiqih antara 
lain:   
1. Kualifikasi Perubahan Tingkah 

Laku 
Perubahan beberapa tingkah laku 

yang diharapkan terjadi pada diri peserta 
didik adalah berupa kemampuan-
kemampuan yang meliputi kecakapan 
secara intelektual, fisik dan psikis. Secara 
intelektual, siswa  diharapkan memiliki ke-
cakapan berfikir secara rasional terhadap 
konsep-konsep pengetahuan yang diberi-
kan dalam proses pembelajaran. 

kualifikasi perubahan tingkah laku 
dalam penerapan strategi pembelajaran 
life skill dalam mata pelajaran Fiqih pada  
tercermin dalam kemampuan-
kemampuan dasar umum yang meliputi : 

a.  Kemampuan membiasakan untuk 
mencari, menyerap, menyampai-
kan, dan menggunakan informasi 
tentang tata cara thaharah, pe-
laksanaan shalat serta mampu 
mengamalkannya dalam kehidup-
an sehari-hari. 

b. Kemampuan membiasakan untuk 
mencari, menyerap, menyampai-
kan, dan menggunakan informasi 
tentang sujud, żikir dan do’a, 
puasa, zakat, haji dan umrah, 
makanan minuman yang halal 
dan haram, qurban dan aqiqah 
serta mampu mengamalkannya. 

c. Kemampuan membiasakan untuk 
mencari, menyerap, menyampai-
kan dan menggunakan informasi 
tentang muamalah, muamalah 
selain jual beli, kewajiban ter-
hadap sesama, tata pergaulan 
remaja, jinayat, hudud dan sanksi 
hukumnya, kewajiban mematuhi 
undang-undang negara dan 
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syariat Islam, kewajiban me-
ngelola dan mengolah lingkungan 
untuk kesejahteraan sosial. 
 

2. Pendekatan Pembelajaran 
Ada beberapa pendekatan yang 

digunakan dalam strategi pembelajaran 
life skill dalam mata pelajaran Fiqih  
antara lain:  

a. Pendekatan Personal 
Pendekatan ini berawal dari 

kenyataan bahwa di dunia ini tidak 
ada dua orang yang persis sama 
kepribadiannya, baik dalam aspek 
fisik maupun psikisnya, bahkan 
dalam diri anak kembar pun masih 
ada beberapa perbedaan di antara 
keduanya.  

Hal ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran merupakan suasana 
yang demokratis. Pelaksanaan 
pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru senantiasa berorientasi pada 
siswa, guru akan memberikan 
pelayanan pada siswa secara 
individual. Berbagai kesulitan siswa 
akan menjadi perhatian guru, dan 
dengan senang hati guru akan terus 
membantu sehingga siswa dapat 
menyelesaikan berbagai kesulitan-
nya (Dede Rosyada, 2004).    

b. Pendekatan Sosial  
Prinsip ini dimaksudkan untuk 

pembentukan kepekaan sosial dan 
sikap kebersamaan dalam men-
capai suatu tujuan bersama. Belajar 
pada dasarnya adalah adanya 
perubahan positif, saling memberi 
dan menerima, saling menghargai 
pendapat orang lain, menyadari 
kelebihan dan kelemahan serta 
berusaha saling membantu untuk 
pencapaian tujuan. Dalam hal ini 
guru dapat memberikan semacam 
problematika atau persoalan untuk 
dipecahkan oleh  siswa secara 
bersama.  

c. Pendekatan Spiritual dan Psikologi 
Pendekatan ini digunakan 

karena pembelajaran life skill dalam 
Fiqih menjadikan prinsip keimanan 
atau keyakinan sebagai dasar 
utamanya. Hal ini bertujuan untuk 
mendorong peserta didik untuk 
mengembangkan pemahaman dan 
keyakinan tentang adanya Allah 
Swt., sebagai sumber kehidupan 
(BSNP, 2007).   

Dengan demikian dasar 
pembelajaran life skill dalam Fiqih 
berangkat dari suatu keyakinan dan 
tujuannya pun untuk menampakkan 
keyakinan itu dalam bentuk sikap 
hidup dan perilaku hidup yang 
berkualitas dan memberi manfaat 
terhadap kehidupan yang dikemas 
dalam rahmatan lil’ālamiin dan 
hidup dengan moralitas. 

d. Pendekatan Praktikal 
Penerapan dalam bentuk 

pengamalan teori-teori atau kaidah-
kaidah yang telah dipelajari. 
Harapan dari pengamalan akan 
dapat memberi manfaat langsung 
dari ilmu yang telah dikuasainya. 
Dengan pengamalan ini ilmu 
pengetahuan yang telah dikuasai 
akan lebih lebih terinternalisasi dan 
menjiwai serta tidak mudah lupa 
dan hilang. Sehingga peserta didik 
dapat menjalankan misinya sebagai 
khalifah di dunia dengan baik, guna 
memakmurkan alam semesta dan 
seisinya, sebagai realisasi bahwa 
Islam diturunkan ke bumi untuk 
rahmat seisi alam (Zamroni, 2007).   

  
3. Metode Pembelajaran  

Metode yang digunakan dalam 
penerapan strategi pembelajaran life skill 
dalam mata pelajaran Fiqih antara lain 
audio visual (alat peraga), demonstrasi, 
eksperimen, drill (latihan), tanya jawab 
dan ceramah. 

a. Metode audio visual ini bertujuan 
untuk merangsang segenap alat 
indra peserta didik untuk mengenal 
pelajaran sehingga mereka secara 
spontan dan aktif menggunakan 
sepenuhnya untuk belajar. Misalnya 
alat peraga bersuci (wudhu) dan 
shalat. 

b. Metode demonstrasi bertujuan 
untuk memperlihatkan proses se-
suatu agar siswa dapat melihat, 
memperhatikan dan mengamati 
dengan teliti dengan harapan siswa 
dapat melakukan percobaan-
percobaan sendiri. Misalnya bagai-
mana cara mempraktekkan 
gerakan-gerakan wudhu dan shalat 
yang benar, sedangkan siswa-
siswa yang lain melihat dan meng-
amatinya. 

c. Metode drill dilakukan untuk men-
capai suatu kecakapan atau ke-
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terampilan tertentu melakukan se-
suatu dengan cara melakukan 
latihan-latihan praktis yang 
berulang-ulang. Misalnya siswa 
akan dapat melaksanakan shalat 
secara tertib dan kontinu adalah 
karena terbiasa atau terlatih sejak 
dini. 

d. Metode tanya jawab ini bertujuan 
untuk menumbuhkan dan mendidik 
keberanian mental siswa untuk 
mengekspresikan sesuatu yang 
dirasakannya dan yang belum jelas 
atau yang belum diketahuinya.  

e. Metode ceramah bertujuan untuk 
membantu menerangkan hal-hal 
baru yang berkaitan dengan materi 
pelajaran, menyampaikan fakta 
tertentu dan menyimpulkan sesuatu 
dengan menggunakan bahasa ko-
munikasi yang baik agar peserta 
didik dapat mengerti konsep materi 
pelajaran. 

 
EFEKTIVITAS STRATEGI 

PEMBELAJARAN LIFE SKILL  
DALAM FIQIH 

 
a. Penanaman nilai-nilai dan kesadar-

an beribadah peserta didik kepada 
Allah Swt. sebagai pedoman men-
capai kebahagiaan hidup di dunia 
dan akhirat; 

b. Penanaman kebiasaan melaksana-
kan hukum Islam di kalangan 
peserta didik dengan ikhlas dan 
perilaku yang sesuai dengan per-
aturan yang berlaku di madrasah 
dan masyarakat; 

c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa 
tanggung jawab sosial di madrasah 
dan masyarakat;  

d. Pengembangan keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah Swt. serta 
akhlak mulia peserta didik se-
optimal mungkin, melanjutkan yang 
telah ditanamkan lebih dahulu 
dalam lingkungan keluarga;  

e. Pembangunan mental peserta didik 
terhadap lingkungan fisik dan sosial 
melalui ibadah dan muamalah;  

f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, 
kelemahan-kelemahan peserta 
didik dalam keyakinan dan pe-
laksanaan ibadah dalam kehidupan 
sehari-hari; 

g. Pembekalan peserta didik untuk 
mendalami Fiqih/hukum Islam pada 

jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 

 
Dengan pernyataaan lain dapat 

dikatakan bahwa tujuan pembelajaran life 
skill  telah mencakup ranah kognitif, 
afektif  dan kawasan psikomotorik.  

Metode yang dipergunakan dalam 
pembelajaran life skill  telah memper-
timbangkan aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Berfikir kritis dan kreatif.  
Berfikir kritis dan kreatif dapat 

membuat peserta didik mampu: 1) 
mengkaji berbagai masalah secara 
sistematik; 2) menghadapi tantang-
an secara terorganisir; 3) memfor-
mulasikan pertanyaan–pertanyaan 
inovatif dan; 4) mendesain solusi 
yang orisinal.  

Jika peserta didik terbiasa 
berfikir kritis dan kreatif, secara 
alami mereka dapat membangun 
argumentasi yang didasarkan pada 
fakta yang logis dan dapat diper-
caya, dan pada akhirnya peserta 
didik terbiasa: 1) membuat bangun-
an imajinatif antar sesuatu yang 
berbeda; 2) mencari berbagai ke-
mungkinan yang tak terduga; 3) 
berfikir dengan cara yang baru 
tentang berbagai permasalahan 
yang sudah lazim. 

b. Membangun hubungan yang ber-
makna 

Keterkaitan antara belajar 
dalam kehidupan seseorang dapat 
membuat belajar menjadi hidup. 
Suatu pelajaran akan bermakna 
apabila isi materi ajar tersebut 
berhubungan dengan pengalaman 
peserta didik. Makna tersebut dapat 
meningkatkan pengetahuan dan 
memperdalam pemahaman peserta 
didik dan memberi alasan untuk 
belajar lebih sunguh-sungguh. 

c. Melakukan pekerjaan yang 
signifikan 

Dalam konteks ini peserta 
didik melakukan pekerjaan yang 
memiliki  suatu tujuan yang jelas, 
dan kepedulian terhadap orang lain, 
di lain hal, peserta didik terlibat 
dalam membuat pilihan. Misalnya 
siswa mengkaji isu-isu yang 
kontroversial, meneliti persoalan-
persoalan penting, menyelesaikan 
suatu proyek, bertanya, menggali 
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informasi membuat kesimpulan dan 
sebagainya. 

d. Belajar sesuai dengan model/tipe 
belajarnya sendiri 

Proses pembelajaran yang 
melibatkan peserta didik belajar 
mandiri secara individual maupun 
kelompok dimaksudkan untuk 
menghubungkan pengetahuan 
akademik dengan konteks ke-
hidupan peserta didik agar mereka 
mempunyai kepedulian terhadap 
konteks kehidupan atau lingkungan-
nya. Peserta didik dapat menemu-
kan hal-hal baru yang menarik 
sesuai dengan kemajuan mereka 
menuju keunggulan akademik. 

e. Mengkondisikan kerja sama dalam 
pembelajaran 

Bekerja sama merupakan 
bagian penting dalam pembelajaran 
kontekstual, dan memainkan 
peranan penting dalam proses 
belajar mandiri. Metode ini dapat 
menghilangkan kelemahan presepsi 
intelektual yang diakibatkan oleh 
keterbatasan pengalaman dan 
sempitnya persepsi. Penerapan 
aspek ini dimungkinkan peserta 
didik: 1) menemukan kekuatan dan 
kelemahan dirinya dan orang lain; 
2) belajar untuk saling menghargai; 
dan 3) membangun kesepakatan 
bersama. Sedangkan bekerja da-
lam kelompok kecil memungkinkan 
anggota kelompok: 1) mampu 
mengatasi hambatan; 2) mampu 
bertindak secara mandiri dan 
bertanggung jawab; 3) menyadar-
kan diri kepada kemampuan ang-
gota tim; 4) saling mempercayai 
satu sama lainnya; 5) menge-
luarkan pendapat secara bebas; 
dan 6) membantu dalam mengambil 
keputusan bersama. 

f. Mencari kematangan pribadi secara 
terarah melalui bimbingan guru 

Guru diharapkan dapat me-
ngenali latar belakang kehidupan 
peserta didik, budaya dan ke-
percayaan peserta didik. Melalui 
bimbingan guru, peserta didik dapat 
tumbuh mencapai kematangan 
pribadi yang utuh. Untuk sampai 
pada kematangan pribadi tersebut 
guru dapat memberi teladan untuk  
saling menghormati, kasih sayang, 
saling menghargai, rajin, disiplin 

diri, kesesuian antara kata–kata 
dengan apa yang dilakukan. Jika 
bimbingan guru ini efektif, peserta 
didik akan mempunyai kepercayaan 
diri yang mantap, yang pada 
akhirnya peserta didik mengalami 
pertumbuhan kecerdasan dan 
ketrampilannya sesuai dengan 
standar akademik yang ditargetkan. 

 
Berdasarkan metode dan pen-

dekatan dalam pelaksanaan pem-
belajaran life skill dalam  mata pelajaran 
Fiqih yang digunakan di MTs maka terjadi 
proses pembiasaan life skill bagi siswa 
yang cukup baik, dan juga dapat  
menghasilkan kecakapan life skill bagi 
siswa cukup baik atau maksimal, di 
antaranya: a) Kesadaran spiritual, yakni 
keyakinannya kepada Allah Swt. dan 
kesadaran akan kelebihan dan ke-
lemahan diri;  b) Kecakapan berfikir 
rasional (thinking skill); c) Kecakapan 
komunikasi lisan (communication skill); c) 
Kecakapan komunikasi tulis (communi-
cation skill); dan d) Kecakapan  bekerja 
sama (sosial skill). 

Tentunya, pembelajaran life skill 
dalam Fiqih semuanya didasari oleh 
prinsip-prinsip keimanan, pengamalan, 
pembiasaan, rasional, emosional, fung-
sional dan keteladanan, sehingga tujuan 
yang dicapai pembelajaran Fiqih akan 
selaras dengan yang diharapkan, yakni 
dimilikinya kecakapan-kecakapan ter-
sebut oleh siswa serta bisa terealisasikan 
dalam kehidupan sehari-hari.    

 
PENUTUP 

 
Implementasi pelaksanaan strategi 

pembelajaran life skill dalam mata 
pelajaran Fiqih sebagai berikut : 

1. Strategi yang digunakan dalam 
pembelajaran life skill mata pe-
lajaran Fiqih yaitu pertama, pe-
rumusan tujuan pembelajaran yang 
berupa standar kompetensi dan 
kompetensi dasar; kedua, memilih 
metode yang variatif. Sedangkan 
metode yang digunakan dalam 
penerapan life skill di bidang Fiqih 
adalah audio visual, demonstrasi, 
eksperimen, drill (latihan), tanya 
jawab dan ceramah. Adapun pen-
dekatan yang digunakan adalah 
pendekatan ekspositori (informasi), 
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pendekatan inquiry atau discovery 
dan pendekatan interaksi sosial.  

2. Efektivitas strategi pembelajaran life 
skill dalam mata pelajaran Fiqih  
berjalan secara signifikan. Apabila 
dari segi kecakapan personal telah 
berjalan cukup baik. 
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