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ABSTRAK 
 

Hikam, Anas Ulil. 2022. Implementasi Pembelajaran Pemisah Kelas Dalam 
Meningkatkan Produktivitas Belajar Antara Siswa Laki-Laki Dan Siswi 
Perempuan Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas VIII Di Madrasah 
Tsanawiyah Pesantren Al-Amin - Mojokerto. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 
Malang. Pembimbing 1: Dr. Mohammad Afifulloh, S.Ag., M.Pd. 
Pembimbing 2: Dr. Fita Mustafida, M.PdI. 

Kata Kunci : Implementasi, Pemisah Kelas, Produktivitas Belajar  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. Oleh karenanya setiap penduduk negara berhak memperoleh 
pendidikan sesuai kemampuannya. . Permasalahan pendidikan di Indonesia pada 
saat ini adalah turunnya mutu pendidikan, penurunan pendidikan dan 
meningkatnya kenakalan remaja. Namun masalah yang sering terjadi pada siswa-
siswi di sekolah adalah malas belajar, tidak mengerjakan tugas, membolos 
sekolah, dan tentang pergaulan antara lawan jenis yang melampaui batas, bahkan 
perilaku berpacaran sudah menjadi hal yang wajar pada peserta didik saat ini. 
Perilaku penyimpangan dikarenakan memang intensitas bertemu antara lawan 
jenis yang memang realitanya sekolah di Indonesia mayoritas pembelajaran 
dilakukan bersama antara siswa laki-laki dan siswi perempuan. Pembelajaran 
yang dilakukan oleh pendidik hendaknya memberikan situasi dimana siswa dapat 
secara optimal mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-
masing dalam meningkatkan produktivitas belajar.  

Dari latar belakang penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 
1) Mendiskripsikan penerapan implementasi pembelajaran pemisah kelas antara 
siswa laki-laki dan siswa perempuan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Amin 
Mojokerto. 2) Mendeskripsikan implementasi pembelajaran pemisah kelas 
terhadap produktivitas siswa laki-laki dan siswi perempuan di Madrasah 
Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto. 3) Mendeskripsikan kelebihan dan 
kekurangan implementasi pembelajaran pemisah kelas antara siswa laki-laki dan 
siswa perempuan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto.  

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif 
deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 1) 
metode observasi, yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan 
pengamatan agar memperoleh data yang akurat, 2) metode wawancara, yaitu 
peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk 
mengumpulkan informasi bukan untuk merubah atau mempengaruhi 
narasumber/responden, 3) dokumentasi, yaitu penulis memperoleh data-data yang 
terkait dengan pemisah kelas baik berupa data tulisan atau gambar.  
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui 1) Implementasi pembelajaran 
pemisah kelas antara siswa laki-laki dan siswi perempuan dalam meningkatkan 
produktivitas belajar pada mata pelajaran fikih kelas VIII di MTs Pesantren Al-
Amin Mojokerto yaitu berdasarkan sosialisasi oleh kepala madrasah kepada setiap 
perwakilan yang bertugas dalam penerapan kebijakan yang terstruktur dan 
menyediakan alat-alat dalam mendukung diterapkanya pembelajaran pemisah 
kelas antara siswa laki-laki dan siswi perempuan. Penerapan pembelajaran 
pemisah kelas juga sudah disetujui oleh wali santri, dengan tujuan untuk 
mengendalikan peserta didik ketka bergaul dengan lawan jenis. 2) Implementasi 
pembelajaran pemisah kelas antara siswa laki-laki dan siswi perempuan dalam 
meningkatkan produktivtas belajar pada mata pelajaran fikih kelas VIII di MTs 
Pesantren Al-Amin Mojokerto yaitu tidak terlepas dari fasilitas yang ada di 
madrasah, adanya strategi, metode, model yang bervariasi akan diterapkan kepada 
peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran pemisah kelas antara siswa laki-
laki dan siswi perempuan oleh para dewan guru pada mata pelajaran fikih yang 
dapat menunjang semangat peserta didik dan dapat meningkatkan produktivitas 
belajar. 3) Kelebihan dan kekurangan pembelajaran pemisah kelas antara siswa 
laki-laki dan siswi perempuan dalam meningkatkan produktivitas belajar pada 
mata pelajaran fikih di MTs Pesantren Al-Amin Mojokerto yaitu : Kelebihan bagi 
peserta didik, antara lain : menjadi lebih konsentrasi, tidak malu untuk 
mengungkapkan pendapatnya, menjadi lebih leluasa dalam bergaul di kelas, 
adanya hubungan yang erat antara siswa laki-laki dan siswi perempuan dan 
Kekurangan bagi peserta didik, antara lain : motivasi belajar menjadi berkurang, 
daya saing berkurang, kelas laki-laki menjadi kurang kondusif, perempuan lebih 
cenderung bertingkah semena-mena seperti berteriak.  

Peneliti juga bermaksud untuk memberikan saran kepada beberapa pihak 
yang terkait, yaitu : 1) Bagi siswa, Siswa harus lebih aktif belajar mandiri untuk 
mencari materi pelajaran Fikih. Tidak hanya mengandalakan sumber buku yang 
telah disediakan madrasah. 2) Bagi setiap guru, Guru dapat meningkatkan inovasi 
dalam merancang rencana pembelajaran dan memilih metode pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga metode yang digunakan tidak 
monoton. 3) Bagi madrasah, Pihak madrasah dapat memfasilitasi peserta didik 
dengan menambah sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk siswa laki-laki 
dan siswi perempuan agar peserta didik tersebut tidak perlu berbaur ketika berada 
di luar kelas.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Oleh karenanya setiap penduduk negara berhak memperoleh 

pendidikan sesuai kemampuannya. Permasalahan pendidikan di Indonesia 

pada saat ini adalah turunnya mutu pendidikan, penurunan pendidikan dan 

meningkatnya kenakalan remaja. Namun masalah yang sering terjadi pada 

siswa-siswi di sekolah adalah malas belajar, tidak mengerjakan tugas, 

membolos sekolah, dan tentang pergaulan antara lawan jenis yang 

melampaui batas, bahkan perilaku berpacaran sudah menjadi hal yang 

wajar pada peserta didik saat ini. Mustafida mengatakan bahwa 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Mengingat 

pentingnya Pendidikan bagi kehidupan manusia. Islam sebagai agama 

yang rahmatan lil alamin. Memberikan perhatian serius terhadap 

perkembangan Pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia (Mustafida, 

2019).  

Perilaku penyimpangan dikarenakan memang intensitas bertemu 

antara lawan jenis yang memang realitanya sekolah di Indonesia mayoritas 

pembelajaran dilakukan bersama antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. Adapun setiap lembaga sekolah menjadikan lulusan peserta 

didiknya dengan lulusan yang berkualitas agar bias melanjutkan kejenjang 

perguruan tinggi. Banyak lembaga sekolah menggunakan model-model 
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dalam pembelajaran untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan 

produktivitas belajar peserta didik. (Ahmadi, 2015:1).  

Produktivitas merupakan suatu pendekatan interdisipliner untuk 

menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan 

cara yang produktif untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, 

dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi (Sinungan, 2008:17). Hal 

tersebut mennunjukkan adanya keyakinan bahwa seseorang dapat 

melakukan pekerjaan dengan lebih baik dari pada hari kemarin, dan hari 

esuk lebih baik dari hari ini. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pemahaman, pengetahuan, 

sikap dan tingkah laku, keterampilan serta daya reaksi. Oleh karena itu, 

guru sebagai pendidik di dalam kelas mempunyai tanggung jawab yang 

besar salah satunya dengan mencptakan suasan belajar yang aktif agar 

siswa senantiasa belajar dengan baik dan semangat.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah suatu proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam 

lingkungan belajar. Pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik 

hendaknya memberikan situasi dimana siswa dapat secara optimal 

mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing 

dalam meningkatkan produktivitas belajar. Dalam pembelajaran di 

sekolah, siswa sebagai peserta didik merupakan pribadi-pribadi yang unik 

dengan segala karakteristiknya. Dalam hal ini guru dituntut untuk berlaku 

secara adil atau merata dengan bagaimana beragamnya karakter-karakter 
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yang dimiliki oleh siswa, baik itu siswa laki-laki dan siswi perempuan agar 

tidak terjadi ketimpangan selama proses pembelajaran berlangsung 

(Mursidah, 2013: 4).   

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan dapat memotivasi 

siswa dalam proses belajar agar siswa tidak hanya belajar dalam kelas 

yang menoton sehingga perubahan kreativitas yang dilakukan pendidik 

mampu mempengaruhi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Maka 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran di 

sekolah harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, karena 

siswa laki-laki dan siswi perempuan memiliki karakteristik dan kebutuhan 

yang berbeda. 

Faktor keberhasilan proses pembelajaran banyak ditentukan oleh 

aktivitas belajar siswa dan model pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik dalam pembelajaran. Kemampuan belajar siswa dapat 

dipengaruhi oleh faktor genetik lingkungan yang sangat penting untuk 

membantu siswa dalam berfikir, mencipta, kreatif, dan kemampuan 

lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas belajar siswa ialah salah 

satunya adanya penerapan pembelajaran pemisah kelas antara siswa laki-

laki dan siswi perempuan.  

Dalam implementasi pembelajaran pemisah merupakan program 

dari manajemen peserta didik. Karena peserta didik ialah sebagai objek 

dan fokus dalam berjalannya suatu pembelajaran. Implementasi 

pembelajaran terpisah tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatur 

suatu kegiatan belajar agar berjalan dengan lancar. Dengan adannya 
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pemisah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan membuat mereka 

konsentrasi dalam proses belajar. Selain itu saran prasarana harus 

diperhatikan juga dalam penerapan pengajarannya, membutuhkan ruang 

kelas yang cukup banyak dari pada kelas yang dicampur. Biaya dan sarana 

prasarana sangat diperlukan karena tidak adanya sarana prasarana yang 

baik sekolah akan sulit melahirkan keluaran atau lulusan yang kompeten. 

Implementasi pembelajaran pemisah kelas tidak hanya berlaku di 

Indonesia bahkan diluar negeri menerapkan pembelajaran pemisah kelas 

antara siswa laki-laki dan siswi perempuan. Implementasi pembelajaran 

pemisah kelas ini menjadi proses pembelajaran fokus belajar lebih kuat 

agar membangun pendidik yang berprestasi dan lulusan yang unggul. 

Implementasi pembelajaran pemisah kelas ini juga mempunyai 

dampak yang baik dalam meningkatkan produktivitas belajar siswa. 

Dengan tujuan pembelajaran pemisah diterapkan karena dalam ajaran 

agama Islam yaitu untuk dapat menjaga pergaulan antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan. Sehingga jauh dari perbuatan zina. Mulai dari zina 

ringan sampai zina yang berat, seperti hadits dibawah ini : 

Allah berfirman:  

 َوَالتـَْقرَبـُْوا الزِّىن اِنَُّه َكاَن فَاِحَسًة قلى  َوَساَء َسِبْيًال      

 
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Al-Isra’: 

32). 

Selain itu dari segi pendidikan bertujuan untuk memberikan tempat 

bagi peserta didik untuk fokus dan konsentrasi dalam belajar. Dengan 
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adanya implementasi pembelajaran pemisah kelas ini juga mempermudah 

peran seorang guru untuk mengetahui kemampuan siswa-siswi tersebut. 

Kerjasama dalam kegiatan ini sangatlah penting agar bisa 

mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah demi mencapai kualitas 

pendidikan dan pembelajaran yang efektif.  

Sekolah yang paling berpotensi untuk menerapkan fenomena 

seperti di atas adalah sekolah yang memisahkan peserta didik berdasarkan 

jenis kelamin. Sehingga dapat kita temui bahwa siswa laki-laki akan 

bergabung bersama laki-laki dan siswi perempuan akan bergabung dengan 

sesama siswi perempuan. Salah satu sekolah yang menerapkan pemisahan 

kelas berdasarkan jenis kelamin ini adalah Madrasah Tsanawiyah 

Pesantren Al-Amin Mojokerto.  

Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto merupakan 

sekolah yang menerapkan pemisahan kelas antara siswa laki-laki dan siswi 

perempuan selama hampir 23 tahun sejak berdirinya pada tahun 2000. Hal 

ini dikarenakan lokasi sekolah yang berada di dalam ruang lingkup pondok 

pesantren. Pembelajaran pemisah kelas ini berlaku kepada peserta didik 

selama kegiatan di dalam sekolah dengan tujuan untuk mengendalikan 

peserta didik dalam proses pembelajaran, agar peserta didik lebih fokus 

selama proses pembelajaran berlangsung dan menjaga pergaulan antara 

laki-laki dan perempuan.   

Berdasarkan konteks penelitian diatas peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Pembelajaran Pemisah Antara 

Siswa Laki-laki dan Siswi Perempuan Dalam Meningkatkan Produktivitas 
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Belajar Pada Mata Pelajaran fiqih  di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

Al-Amin Mojokerto”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka 

fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Apa yang melatar belakangi penerapan pembelajaran pemisah kelas 

antara siswa laki-laki dan  siswi perempuan di Madrasah Tsanawiyah 

Pesantren Al-Amin Mojokerto ? 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran pemisah kelas terhadap 

produktivitas belajar siswa laki-laki dan siswi perempuan di Madrasah 

Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto?  

3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan implementasi pembelajaran 

pemisah kelas antara siswa laki-laki dan siswi perempuan di Madrasah 

Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan fokus penelitian di atas, peneliti ini bertujuan 

untuk:  

1. Latar belakang penerapan implementasi pembelajaran pemisah kelas 

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di Madrasah Tsanawiyah 

Pesantren Al-Amin Mojokerto.  

2. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran pemisah kelas terhadap 

produktivitas belajar siswa laki-laki dan siswi perempuan di Madrasah 

Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto.  
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3. Mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan implementasi 

pembelajaran pemisah kelas antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto. 

  

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis: 

1. Teoritis 

a. Memperoleh pengetahuan tentang implementasi sistem 

pembelajaran pemisah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan  

b. Sebagai masukan informasi bagi guru mengenai ketercapaian 

tujuan penerapan pembelajaran pemisah antara siswa laki-laki dan 

perempuan  pada kegiatan pembelajaran   

2. Praktis  

a. Bagi Lembaga Sekolah  

Hasil penelitian ini sebagai masukan, bahan dokumentasi historis, 

dan bahan dalam membuat keputusan berkenaan dengan 

pelaksanaan sistem pembelajaran pemisah antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan.  

b. Bagi Masyarakat  

Senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kualitas 

pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Amin Mojokerto 

khususnya.  

c. Bagi Universitas Islam Malang  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

bacaan dan masukan data sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

E. Definisi Operasional  

Definisi operasional berisi istilah-istilah yang berhubungan dengan 

konsep-konsep pokok yang terdapat didalam judul skripsi:  

1. Implementasi  

Sebuah tindakan atau penerapan suatu kegiatan yang sudah 

tersusun secara terperinci untuk mencapai tujuan berdasarkan acuan 

norma-norma tertentu.  

2. Pembelajaran  

Suatu konsep dari dua kegiatan yaitu belajar dan mengajar yang 

direncanakan untuk mencapai suatu tujuan atau penguasaan jumlah 

kompetensi dan indikatornya sebagai hasil belajar.  

3. Pemisah kelas  

Pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan adalah 

pengelompokkan kelas yang didasarkan atas perssamaan jenis kelamin 

atau gender.  

4. Produktivitas  

Salah satu permasalahan penting untuk diperhatikan karena 

permasalahan ini secara langsung dapat berpengaruh terhadap proses 

pengembangan dan peningkatan kemampuan siswa dan pemahaman 

belajar siswa.  
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  
 
1. Latar belakang penerapan pembelajaran pemisah kelas antara siswa 

laki-laki dan siswi perempuan di MTs Pesantren Al-Amin Mojokerto 

mulai diterapkan sejak berdirinya pesantren pada tahun 2000. 

Penerapan pembelajaran pemisah kelas bertujuan untuk menghindari 

kenakalan remaja seperti pacaran dan pelecehan. 

2. Implementasi pembelajaran pemisah kelas antara siswa laki-laki dan 

siswi perempuan dalam meningkatkan produktivtas belajar pada mata 

pelajaran fikih kelas VIII di Madrasah Tsanawiya Pesantren Al-Amin 

Mojokerto yaitu tidak terlepas dari fasilitas yang ada di madrasah, 

adanya strategi, metode, model yang bervariasi akan diterapkan kepada 

peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran pemisah kelas antara 

siswa laki-laki dan siswi perempuan oleh para dewan guru pada mata 

pelajaran fikih yang dapat menunjang semangat peserta didik dan 

dapat meningkatkan produktivitas belajar.  

3. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran pemisah kelas antara siswa 

laki-laki dan siswi perempuan dalam meningkatkan produktivitas 

belajar pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Pesantren 

Al-Amin Mojokerto yaitu Kelebihan, antara lain: menjadi lebih 

konsentrasi, tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya, menjadi 

lebih leluasa dalam bergaul di kelas, adanya hubungan yang erat antara 
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siswa laki-laki dan siswi perempuan dan kekurangan, antara lain: 

Pembelajaran pemisah kelas di MTs belum didukung dengan sarana 

dan prasarana yang memadai.  

B. Saran  
 
1. Siswa sebaiknya meminta kepada guru Fikih, metode dan model yang 

bervariasi dalam penerapan pembelajaran pemisah kelas antara siswa 

laki-laki dan siswi perempuan untuk menjelaskan materi-materi 

tertentu sesuai yang diharapkan siswa.  

2. Guru Guru harus lebih aktif untuk mengelola kelas agar peserta didik 

tidak jenuh dan bosan dalam proses pembelajaran, karena Fikih 

merupakan mata pelajaran yang memiliki area pemahaman yang 

kompleks  

3. Pihak madrasah agar dapat memfasilitasi peserta didik dengan 

menambah sarana dan prasarana dan kebijakan pembelajaran pemisah 

kelas antara siswa laki-laki dan siswi perempuan di MTs Pesantren Al-

Amin Mojokerto ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah umum 

yang lain dalam menerapkan pembelajaran pemisah kelas.  
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