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ABSTRAK

HUBUNGAN  PEMAHAMAN MATA PELAJARAN FIQIH DENGAN 
PRAKTEK IBADAH SHALAT WAJIB KELAS II MADRASAH IBTIDAIYAH 

NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017/2018.

Oleh :
PRASTIKA ASTARI

1311100169

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemahaman mata 
pelajaran fiqih dan praktek ibadah shalat wajib kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7
Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018. Mata pelajaran fiqih sangat penting 
khususnya pada materi ibadah shalat wajib, pada hakikatnya fiqih ini memiliki 
kedudukan yang tinggi dan paling utama karena fiqih ini sangat berperan penting 
untuk memperbaiki ibadah dan mengangkat derajat manusia yang lebih tinggi. 
Identifikasi masalah yang ditemukan yaitu kurangnya pemahaman pada mata 
pelajaran fiqih terhadap ibadah shalat wajib, kurangnya pemberian latihan – latihan 
keagamaan menyangkut ibadah seperti shalat, do’a, membaca Al-Quran atau 
membaca surat-surat pendek, dan kurangnya pembinaan yang maksimal dalam 
melaksanakan ibadah shalat wajib.

Penelitian ini dilaksanakan di  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar 
Lampung, yang dijadikan sample penelitian ini adalah siswa kelas IIA dengan jumlah 
25 siswa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 
data menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Metode tes soal digunakan untuk 
menangkap variable pemahaman mata pelajaran fiqih dan praktek digunakan untuk 
menangkap hasil praktek tersebut, observasi digunakan untuk memperkuat metode tes
dalam mengetahui jawaban siswa mengenai pemahaman mata pelajaran fiqih dan 
metode dokumentasi untuk memperoleh data-data. Uji validitas instrumen 
menggunakan korelasi Product Moment, dan uji reliablitas  menggunakan rumus 
Alpha Cronbach’s.

Metode yang digunakan adalah korelasi Product Moment dengan taraf 
signiikasi 5%.  Dari hasil pehitungan dengan menggunakan korelasi Product Moment
diperoleh 	adalah 0,757 sedangkan  	dengan taraf signifikan 5% untuk N 
= 25 dan df = N-2 = 25 – 2 = 23 adalah 0,396. Dengan demikian  	> 	atau 
0,431> 0,396, dengan demikian Ha diterima. Ini berarti bahwa terdapat korelasi yang 
signifikan antara pemahaman mata pelajaran fiqih dengan praktek ibadah shalat wajib
siswa kelas II MIN 7 Bandar Lampung.

Kata kunci : Pemahaman , Praktek Ibadah Sholat Wajib
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MOTTO

         

         

       

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”(Q.S. Al-Mujadillah : 11).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana menuju kepada pertumbuhan dan 

perkembangan bangsa, hal ini sesuai dengan Undang-undang RI No. 20 Th. 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB II Pasal 3 yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreaktif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1

Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. 

Pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang 

untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa 

atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi. Dengan 

demikian pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan 

                                                          
1 Abdul Aziz dan Syofnidah Ifrianti.. “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Karya Kecamatan 
Panca Jaya  Kabupaten Mesuji”. Jurnal Terampil: Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol. 2 No. 1, 
2015.
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anak-anak untuk memimpin perkembangan jasamani dan rohaninya ke arah 

kedewasaan.2

Islam sebagai agama rahmat memberi peluang kepada manusia untuk 

mengembangkan diri berdasarkan al-Quran dan hadis. Pengembangan diri 

berdasarkan wahyu merupakan cita-cita al-Quran. Pengembangan diri tersebut 

merupakan bagian dari wahyu ketuhanan. Dalam al-Quran terdapat perintah 

untuk mengubah diri, perintah untuk banyak membaca, perintah untuk berfikir. 

Perintah tersebut mengindikasikan bahwa manusia diajarkan untuk mampu 

menempa diri dan mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya. Perintah untuk 

berfikir, mengembangkan diri hanya tinggal konsep. Karena semua konsep 

tentang pengembangan diri, konsep dasar pendidikan Islam tidak digali dan 

dikembangkan untuk kemajuan pendidikan Islam.3

Pendidikan Agama Islam khususnya mata pelajaran Fiqih merupakan usaha 

yang cukup mapan terarah, lebih – lebih yang akan dituju kualitas manusia secara 

fisik dan psikis yang taat kepada aturan beribadah seorang muslim. Mata 

pelajaran Fiqih mempunyai kedudukan tinggi dan paling utama karena 

pendidikan Fiqih menjamin memperbaiki ibadah anak – anak dan mengangkat 

kederajat mereka yang tinggi, serta berbahagia dalam hidup dan kehidupannya, 

                                                          
2Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam Jilid 1

(Jakarta: Kalam Mulia, 2015).h. 111.
3Sukring,“Pendidikan Dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik”. Tadris : Jurnal 

Keguruan dan Ilmu Tarbiyah 1 (01), 2016.
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oleh karena itu pendidikan agama harus diberikan mulai sejak dini kepada anak –

anak. 

Pada jenjang pendidikan madrasah baik dari tingkat ibtida‟ sampai dengan 

madrasah aliyah, fiqih menjadi kurikulum wajib dalam mata pelajaran yang 

diajarkan. Hal ini bertujuan, ilmu fiqih mengajarkan tentang tata cara kehidupan 

sehari-hari baik kaitannya dengan kehidupan yang bersifat duniawi maupun yang 

berhubungan dengan Ubudiyah sang pencipta. Fungsi yang lain dari pelajaran 

fiqih adalah kedisiplinan, penjelasan dari maksud kalamullah serta keberhasilan 

menjalankan sesuatu, sehingga lembaga pendidikan perlu memberikan 

pembelajaran materi fiqih dengan motivasi belajar yang tinggi agar fungsi dan 

tujuan tersebut dapat tercapai.4

Mata pelajaran fiqih mempuyai kedudukan dan menjamin untuk 

memperbaiki dan mengangkat derajat manusia yang lebih tinggi, yaitu insan 

yang senantiasa patuh beribadah kepada Allah SWT dengan melalui proses 

kependidikan manusia akan dapat dimanusiakan sebagai hamba Tuhan yang 

mampu menanti ajaran agama-Nya dengan penyerahan diri secara total sesuai 

denganfirman Allah SWT sebagaiberikut:

ِ َربِّ قُلۡ  َّ ِ لَِمینَ إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمۡحیَاَي َوَمَماتِي  ُل ۖۥ َشِریَك لَھُ َال   ١٦٢ٱۡلَعٰ لَِك أُِمۡرُت َوأَنَ۠ا أَوَّ ١٦٣ٱۡلُمۡسلِِمینَ َوبَِذٰ

Artinya:“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu
bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku

                                                          
4 Moh. Anif Farizi, “Studi Analisis Kemampuan Psikomotorik Siswa Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Materi Praktek Ibadah Sholat di MI NU Sabilul Khoirot Jojo Mejobo Kudus Tahun Ajaran 
2012/2013.” (Skripsi Program S1 : STAIN Kudus, 2014).h. 5.
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adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada 
Allah)".(Q.S. Al – An’am, ayat 162 – 163).5

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Islam menuntut umatnya untuk 

beribadah dimana aktivitas ibadah itu dapat diperoleh bimbingannya melalui 

pelajaran fiqih. Setiap peserta didik yang telah mengikuti program – program 

pendidikan fiqih dituntut untuk dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

dalam kehidupan sehari – hari. 

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut 

pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan 

pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah yang 

menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang 

makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara 

pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Secara substansial mata pelajaran 

Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-

hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, 

makhluk lainnya ataupun lingkungannya. Maksud dari pembelajaran fiqih dalam 

                                                          
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Cipta  

Media,2013).h.150
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penelitian ini adalah proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas II MIN 7 

Bandar Lampung dengan pokok materi yang diajarkan yaitu sholat wajib.

Dalam hal ini diperlukan landasan teori yakni selain peserta didik belajar 

fiqih maka peserta didik harus diberian latihan – latihan keagamaan menyangkut 

ibadah seperti shalat, do’a, membaca Al-Qur’an atau membaca ayat – ayat atau 

surat – surat pendek), shalat berjama’ah di sekolah harus dibiasakan sejak dini 

sehingga lama kelamaan tumbuh senang melakukan ibadah tersebut.

Penulis mengadakan prasurvey di MIN 7 Bandar Lampung dan interview 

dengan guru mata pelajaran fiqih di peroleh keterangan bahwa mata pelajaran 

fiqih adalah bimbingan untuk memberikan bimbingan terhadap peserta didik 

agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan pelaksanaan syari’at Islam 

yang kemudian menjadi dasar pandangan dalam kehidupannya, keluarga, 

masyarakat dan lingkungannya. Di MIN 7 Bandar Lampung kelas II banyak 

peserta didik yang belum lancar dalam membaca bacaan shalat dan 

mempraktekkan gerakan shalat, meskipun tuntas namun nilai mereka cukup 

banyak setara dengan nilai KKM.6

Berdasarkan hasil interview dari guru mata pelajaran fiqih, maka peneliti

ingin mengetahui hubungan antara pemahaman mata pelajaran fiqih dengan

praktek ibadah shalat wajib kelas II di MIN 7 Bandar Lampung.

                                                          
6Siti Hajar, Guru Fiqih Kelas II, 21 Januari 2017
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Berdasarkan data yang diambil di MIN 7 Bandar Lampung Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran fiqih adalah 60. Di MIN 7 

Bandar Lampung terdapat dua kelas pada kelas II, yaitu Kelas II A dan Kelas II 

B. Peneliti memilih kelas II A karena pada kelas II A nilai hasil belajar dengan 

praktek ibadah shalat lebih rendah disbanding kelas II B.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kelas II A MIN 7 Bandar Lampung 

terdapat 25 siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nilai Ulangan Harian MIN 7 Bandar Lampung Kelas II A

Jumlah Siswa
KKM

Nilai 
Tertinggi

Nilai 
TerendahTuntas Belum 

Tuntas
19 6 60 65 50

Mata pelajaran fiqih menjadi suatu bimbingan untuk mengetahui syari’at 

Islam dan pembelajaran merupakan hasil belajar peserta didik dalam 

mempelajari fiqih akan sangat berpengaruh pada pemahaman shalat bagi diri 

peserta didik. Selanjutnya dalam kaitannya pembelajaran peserta didik tentang 

shalat wajib secara tidak langsung akan dapat mempengaruhinya.

Namun kenyataannya pemahaman ibadah shalat wajib dikategorikan cukup 

dalam memberikan pengaruh terhadap peserta didik, oleh karena itu supaya 
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peserta didik sadar dan terbiasa melakukan shalat wajib diperlukan pembinaan 

yang maksimal dalam melaksanakan shalat wajib tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman mata pelajaran 

fiqih khususnya pada materi ibadah shalat wajib di MIN 7 Bandar Lampung 

Kelas II perlu diberikan latihan – latihan dan pembinaan yang maksimal dalam 

melaksanakan praktek ibadah shalat wajib. Pada hakikatnya fiqih ini memiliki 

kedudukan yang tinggi dan paling utama karena fiqih ini sangat berperan penting 

untuk memperbaiki ibadah dan mengangkat derajat manusia yang lebih tinggi. 

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah yang 

muncul adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap shalat wajib.

2. Kurangnya pemberian latihan-latihan keagamaan menyangkut ibadah seperti 

shalat, do’a, membaca Al-Quran atau membaca surat-surat pendek, dan 

shalat berjama’ah.

3. Kurangnya pembinaan yang maksimal dalam melaksanakan praktek ibadah

shalat wajib.

C. Batasan Masalah

Bersdasarkan identifiksi masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian 

ini pada masalah hubungan pemahaman mata pelajaran fiqih dalam praktek

ibadah shalat wajib peserta didik kelas II A Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar 

Lampung. Pemahaman yang akan diteliti adalah pemahaman kognitif. 
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu “Adakah hubungan yang positif antara pemahaman mata pelajaran 

fiqih dengan praktek ibadah shalat wajib peserta didik Kelas II A Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan yang positif antara pemahaman mata pelajaran fiqih dengan 

praktek ibadah shalat wajib peserta didik Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 

Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

dalam dunia pendidikan. Dengan ditemukannya korelasi pemahaman materi 

shalat dengan praktik pelaksanaan ibadah shalal siswa, sedikit banyak 

menyadarkan siswa akan pentingnya memahami shalat terhadap pelaksanaan 

shalatnya, dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh semua pihak dalam 

dunia pendidikan dan khususnya lagi pada mata pelajaran Fiqh, ushul fiqh, 

ilmu fiqh.
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat 

kepada pihak – pihak berikut ini:

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran positif dalam rangka 

menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang berat dalam memberikan 

bimbingan khususnya dalam hal pelaksanaan ibadah shalat dalam 

kehidupan sehari – hari. 

b. Bagi Mahasiswa

Hasil peneliatian ini sedikit banyak menyadarkan siswa akan

pentingnya memahami shalat meningkatkan motivasi mereka terhadap 

mata pelajaran Fiqh.

c. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi untuk terus  

melaksanakan ibadah shalat wajib baik di sekolah maupun di rumah.

d. Bagi Pengajar

Hasil penelitian ini diharapkan guru mata pelajaran Fiqh selalu

membangkitkan motivasi siswa terhadap mata pelajaran Fiqh.

e. Bagi Peneliti Lain

Hasil pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan

penunjang dalam pengembangan pengelahuan islam yang berkaitan

dengan topik tersebut.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

1. Pengertian Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

a. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan

bagi pengembangan potensi yang ada atau penyelesaian masalah-masalah 

yang dihadapinya.1 Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. 

Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti 

dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan 

cara memahami. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan 

caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.2

Indikator pemahaman menurut Kenneth D. Moore yang 

menunjukkan pemahaman konsep antara lain:

a. Menyatakan ulang sebuah konsep

b. Mengklasifikasi objek - objek menurut sifat - sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya)

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep

                                                          
1Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu (Yogyakrta: PustakaPelajar, 2014).h.12.
2Hamzah B. Uno,  Satria Koni, Assessment Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).h.61
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d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, anak dikatakan paham apabila dapat 

menyebutkan, membedakan, memberi contoh, serta dapat menggunakan 

suatu konsep untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Pemahaman terhadap suatu konsep dapat berkembang baik jika 

terlebih dahulu disajikan konsep yang paling umum sebagai jembatan 

antar informasi baru dengan informasi yang telah ada pada struktur 

kognitif siswa. Penyajian konsep yang umum perlu dilakukan sebelum 

penjelasan yang lebih rumit mengenai konsep yang baru agar terdapat 

keterkaitan antara informasi yang telah ada dengan informasi yang baru 

diterima pada struktur kognitif siswa.

Menurut Ngalim Purwanto pemahaman adalah tingkatan kemampuan 

yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi 

serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara 

verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta ditanyakan, 

maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, 

menyajikan, mengatur, menginterprestasikan, menjelaskan, 

mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan 
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mengambil keputusan.  Pendapat tersebut dilengkapi oleh Wina Sanjaya, 

menurutnya pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta akan tetapi 

berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, 

atau kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu konsep.

Di dalam ranah kognitif menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kemampuan yang dicapai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat 

dikatakan bahwa pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari sekedar 

pengetahuan.

Dari pendapat diatas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, 

yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat menerjemahkan, 

menafsirkan, menggambarkan, mendiskusikan, menjelaskan, 

mendefinisikan, menunjukkan, memilih dan menyatakan. Indikator tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas dari 

pengetahuan.

Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang 

dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa

menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari, sedangkan dengan

pemahaman seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, 

tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu 

yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

Di sini pemahaman yang diteliti pemahaman kognitif, yakni 

apabila siswa mampu menyebutkan, membedakan, memberi contoh, serta 
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dapat menggunakan suatu konsep untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya maka siswa tersebut dikatakan paham.

b. Tingkatan atau Indikator Pemahaman

Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan 

itu bertahap dan berjenjang, mulai yang sangat operasional dan konkrit 

yakni tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan 

kurikuler, tujuan nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. 

Persepsi guru atau persepsi anak didik mengenai sasaran akhir kegiatan 

belajar mengajar akan memengaruhi persepsi mereka terhadap sasaran 

antara sasaran kegiatan. 

Sasaran itu harus diteriemahkan kedalam ciri-cin perilaku 

kepribadian yang didambakan secara khusus dalam proses belajar 

mengajar guru berperan sebagai pengajar, pembimbing, perantara 

sekolah dengan masyarakat, administrator dan lain-lain. Untuk itu wajar 

bila guru memahami dengan segenap aspek pribadi siswa seperti:

1) Kecerdasan bakat khusus

2) Prestasi sejak permulaan sekolah

3) Perkembangan jasmani dan kesehatan

4) Kecenderungan emosi dan karaktemya

5) Sikap dan minat belajar

6) Cita-cita

7) Kebiasaan belajar dan bekera
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8) Hoby dan penggunaan waktu senggang dan

9) Sifat-sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik3

Pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori, antara lain 

sebagai berikut:

- Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan 

dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika.

- Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan 

bagian – bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dan bukan yang pokok. 

- Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman 

ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat 

di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau 

dapat memperluas presepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun 

masalahnya.4

c. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pemahaman

Tingkah laku individu merupakan perwujudan dan dorongan 

untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan ini 

                                                          
3Wahyu Susanto, “Korelasi Pemahaman Materi Sholat Dengan Kemampuan Pelaksanaan 

Praktik Ibadah Sholat Siswa/Siswi Kelas V MI M’arif Setono Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015.” 
Skripsi Program S1: STAIN Ponorogo,2015.h.14.

4Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2013).h.24.
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merupakan inti kodrat manusia. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa kegiatan sekolah pada pnnsipnya juga merupakan manifestasi 

pemenuhan kebutuhan kebutuhan individu tersebut. Oleh sebab itu, 

seorang guru perlu mengenal dan memahami tingkat kebutuhan peserta 

didiknya, sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhankebutuhan 

mereka melalui berbagai aktivitas kependidikan, termasuk aktivitas 

pembelajaran Disamping itu dengan mengenal kebutuhan - kebutuhan 

siswa, guru dapat memberikan pelajaran setepat mungkin, sesuai 

kebutuhan peserta didiknya. Adapun faktor-faktor yang momen 

pemahaman sekaligus keberhasilan belajar nswa ditingau dari segi 

komponen pendidikan adalah sebagai benkut:

1) Tujuan

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar, sedikit banyaknya

penumusan juga turuan akan mempenganuhi kegiatan pengajaran

yang dilakukan oleh guru sekaligus akan mempengaruhi kegiatan 

belajar anak didik.

2) Guru

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada siswa di sckolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesionalnya Dalam satu kelas siswa 

satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi pula dalam 
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keberhasilan belajar. Dalam keadaan yang demikian ini seorang guru 

dituntut untuk memberikan suatu pendekatan belajar yang sesuai 

keadaan siswa sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.

3) Siswa 

Siswa adalah orang yang sengaja datang kesekolah Maksudnya 

adalah siswa diuni tidak terbatas oleh usia muda, usia tua, atau lanjut 

usia siswa yang kumpul disekolah mempunyai bermacam-macam 

karakteristik kepribadian, schingga daya serap (pemahaman) siswa 

yang didapat juga berbeda-beda dalam setiap bahan pelajaran yang 

diberikan oleh guru, karena itu dikenalah adanya tingkat keberhasilan 

atau tingkat maksimal, optimal, minimal atau kurang untuk setiap 

bahan dengan di kuasai anak didik. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa siswa adalah unsur manusiawi yang mempengaruhi kegiatan 

mengajar sekaligus hasil belajar yaitu pemahaman siswa.

4) Kegiatan Pengajaran

Kegiatan pengajaran adalah proses teradinya interaksi antara 

guru dengan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar, Kegiatan 

belajar meliputi bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar 

yang sehat. strategi belajar yang digunakan pendekatan-pendekatan, 

metode dan media pembelajaran serta evaluasi pengajaran. Dimana 
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hal-hal tersebut Jika dipilih dan digunakan secara tepat, maka akan 

memengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar.

5) Bahan dan Alat Evaluasi

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam 

kurikulum hal yang sudah dipelajari siswa dalam rangka ulangan 

(evaluasi). Alat evaluasi meliputi cara cara dalam menyajikan bahan 

evaluasi diantaranya adalah: benar salah (true fals), pilihan ganda 

(multiple choice), menjodohkan (matching), melengkapi 

(completion), dan essay. 

Penguasaan secara penuh pemahaman siswa tergantung pula

pada bahan evaluasi yang dibenkan puru kepada siswa Hal ini berarti 

jika siswa mampu mengory akan menjawab bahan evaluasi dengan 

baik, maka siswa dapat dikatakan paham terhadap materi yang 

diberikan waktu lalu. 

6) Suasana Evaluasi (Suasana Belajar) 

Keadaan kelas yang tenang, aman, disiplin adalah juga 

mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman materi (soal) uan berarti 

pula mempengaruhi terhadap jawaban yang diberikan siswa.

Jadi tingkat pemahaman siswa tinggi, maka keberhasilan 

proses belajar mengajarpun akan tercapai. Tentunya masih banyak 

faktor unsur-unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar 

mengajar di kelas. 
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Adapun faktor-faktor yang menyebabkan antara lain sebagai 

berikut:

a) Faktor Internal

- Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi keadaan panca indra yang 

sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau 

perkembangan yang tidak sempurna.

- Faktor pikologis meliputi keintelektualan (kecerdasan) minat 

bakat, danpotensi prestasi yang dimiliki.

- Faktor kematangan fisik atau psikis.

b) Faktor Eksternal

- Faktor sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan kelompok, lingkungan msyarakat. 

- Faktor lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah, fasilitas 

sekolah.

- Faktor budaya, meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan 

teknologi dan kesenian.

d. Tolak Ukur dalam Mengetahui Pemahaman 

Dalam proses pembelajaran guru harus menunjukkan kemampuan 

secara maksimal dan penuh percaya diri dihadapan siswanya. Secara 

terus menerus guruharus mengembangkan konsep diri siswa positif, 

menyadarkan akan kelebihan dan yang siswa kekurangan yang 

dimilikinya. 
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Tolak ukur pemahaman siswa sangat dipengarhi oleh kemampuan 

intelektualnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Syamsu dan 

Sugandhi Nani mengemukakan bahwa untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual atau ketrampilan berfikir siswa, yaitu tentang 

"core thinking skills antara lain sebagai berikut:

1) Mengasah ketajaman panca indra untuk menerima masukan informasi 

dari luar (informasi gathering).

2) Mengarahkan persepsi dan perhatian (focusingi untuk menjaring 

informasi.

3) Mengevaluasi, melakukan penilaian (evaluation)

4) Mengabtraksi, restrukturasi, membuat ringkasan (intergating).

5) Menyimpulkan, menduga, elaborasi (generating).

6) Mengidentifikasi ciri penting (analizing)

7) Mengurutkan membedakan, mengelompokkan (organizing)

8) Mengingat (remembering)5

2. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih

Dalam terminologi Al-Qur’an dan As-Sunnah, fiqih adalah 

pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan 

realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu 

tertentu. Akan tetapi dalam terminologi ulama, istilah fiqih secara khusus 

                                                          
5Wahyu Susanto, Op.Cit. h. 15 – 20.
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diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum – hukum Islam.6

Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syari’at Islam yang secara khusus 

membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan 

manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia 

dengan Tuhannya.7

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fiqih 

adalah ilmu yang membahas dan menerangkan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan peribadatan manusia kepada Allah SWT. 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pendidikan 

khususnya pelajaran fiqih dapat dilihat dari indikator – indikator yang di 

ekspresikan peserta didik. Adapun indikator yang dapat menjadi tolak ukur 

sebagai berikut: 

a. Memahami pengertian shalat

b. Mengetahui hukum shalat

c. Mengetahui rukun shalat

d. Memahami tata cara shalat

e. Memahami syarat sah shalat

Adapun masing – masing poin di atas tentu saja disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan dan pertumbuhan peserta didik pada tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah (MI).

                                                          
6Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebeni. Fiqih Ibadah (Bandung: CV. Pustaka Setia,2015).h.11
7FIKIH” (On-line) tersedia di: https:/id.m.wikipedia.org/wiki/Fikih.diakses pada 29 Januari 

2017 pukul 09:25 WIB



21

3. Dasar dan Tujuan Mata Pelajaran Fiqih 

Mempelajari mata pelajaran fiqih diperlukan dasar religius yaitu 

dasar peribadatan dari agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan 

Al-Hadits dimana setiap umat Islam diwajibkan untuk memepelajari Agama 

Islam termasuk dalam bidang fiqihnya supaya dapat memahami perintah 

Allah dan apa yang dilarang-Nya serta dalam menyampaikan sesama umat-

Nya. 

Pembelajaran fiqih bagi peserta didik khususnya memang harus 

dipupuk supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu berusaha untuk 

memiliki pemahaman Syari’at Islam itu serta terdorong pula untuk 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya melalui 

belajar dan menetapkan ajaran Agama Islam dengan baik. 

Adapun tujuan mempelajari mata pelajaran fiqih antara lain:

1. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik 

yang menyangkut aspek ibadah untuk dijadikan pedoman hidup dalam 

kehidupan pribadi dan sosial. 

2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 

dan baik, sebagagi perwujudan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran 

agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah, dengan diri 
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manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun 

lingkungannya.8

4. Kurikulum Mata Pelajaran Fiqih Kelas II MIN 7 Bandar Lampung

Kurikulum berasal dari bahasa latin yaitu “cuciculum”semula berarti 

“a running course, or race cource, especially a chariot race cource” dan 

dalam bahasa perancis “courier” yang berarti “to run” (berlari).   Kemudian 

istilah itu dipergunakan untuk sejumlah “cource” atau mata pelajaran yang 

harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Smith memandang 

bahwa kurikulum sebagai “a sequence of potencial experience of 

disciplining children and youth in group ways of thinking acting” yaitu 

penekanannya pada aspek sosial, yakni mendidik anak menjadi anggota 

masyarakat. Dari uraian diatas telah jelas bahwa kurikulum adalah sejumlah 

mata pelajaran yang harus dicapai/diselesaikan oleh peserta didik untuk 

mendapatkan ijazah.9

Kurikulum yang dipakai pada mata pelajaran Fiqih kelas II di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung yakni menggunakan 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 yang terdapat Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang harus dicapai. Materi yang dipelajari adalah tentang 

ibadah shalat yang membahas tentang pengertian shalat, syarat wajib shalat, 

                                                          
8Mata Pelajaran Fiqih” (On-line) tersedia di: http://blogeulum.blogspot.com/2013/02/mata-

pelajaran-fiqih.html. diakses pada tanggal 29 Januari 2017 pukul 09:36 WIB
9Ema Amalia dan Ibrahim, “Efektivitas Pembelajaran Fiqih Dengan Menggunakan Metode 

Demonstrasi di MIN Desa Pangagage-Muba”. JIP: Jurnal Ilmiah PGMI, Vol. 3 No. 1, hal. 101.
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syarat sah sahalat, rukun shalat, sunnah shalat, dan hal-hal yang 

membatalkan shalat.10

B. Ibadah Sholat Wajib 

1. Pengertian Ibadah Shalat Wajib

Banyak pemikiran para ulama yang menjelaskan tentang arti Ibadah. 

Kata ibadah diambil dari Bahasa Arab, yakni  "ةدابع"  yang berarti “Berbakti, 

berkhidmat, tunduk, patuh, mengesakan dan merendahkan diri”. Kata ibadah 

juga diartikan ta’at, artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, 

artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan yang 

dikehendaki oleh Allah SWT. Selanjutnya Amir Syarifuddin menjelaskan 

arti ibadah adalah “Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang 

didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Pengertian lain menegaskan “Segala usaha lahir dan batin sesuai 

dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagian dan keselarasan 

hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap 

alam semesta”. Dari paparan yang telah dikemukakan, dapat dipahami 

bahwa melaksanakan ibadah harus menyatukan semua dimensi agama, baik 

itu tauhid kepada Allah, akhlak kepada Allah, kedalaman cinta kepada Allah, 

                                                          
10Perangkat Pembelajaran. RPP K-13 Mata Pelajaran Fiqih Kelas II.
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amaliah-amaliah yang dikerjakan karena Allah, niat yang tulus, ikhlas, dan 

pengharapan yang disampaikan (doa) hanya kepada Allah semata.11

Shalat menurut bahasa arab ialah “do’a”, sedangkan menurut istilah 

shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan 

yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.12

Ahli hakikat mendefinisikan shalat sebagai berharap hati (jiwa) 

kepada Allah SWT yang menimbulkan rasa takut kepada-Nya, serta 

menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan-Nya, kesempurnaan dan 

kekuasaan-Nya, sedangkan ahli makrifah memaknai shalat sebagai berharap 

kepada Allah SWT dengan sepenuh-penuhnya jiwa dan khusyuk di hadapan-

Nya, ikhlas bagi-Nya serta menghadirkan-Nya dalam hati dengan berzikir, 

berdoa dan memuji.

Berdasarkan pada pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa shalat 

merupakan sikap berharap hati (jiwa) kepada Allah SWT, menimbulkan rasa 

takut, menumbuhkan rasa kebesaran dan kekuasaan-Nya dengan khusyuk 

dan ikhlas di dalam seluruh ucapan dan perbuatan, yang dimulai dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam.

2. Tujuan Ibadah Shalat

Shalat merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki 

peringkat kedua dalam rukun Islam, yaitu setelah umat Islam bersyahadat 

                                                          
11Rahmmad Jamil, “Peranan Pembelajaran Modelling dalam Meningkatkan Keterampilan 

Beribadah Siswa di MAN 3 Medan”. Jurnal Ansiru Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hal. 116.
12Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM (Bandung: Sinar Baru Algensindo Cet.65, 2014).h. 53.
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menyatakan diri bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa yang 

hanya kepada-Nya umat Islam menyembah dan meminta pertolongan, serta 

bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT.13

Ibadah shalat memiliki tujuan dalam mendirikannya, tujuan-tujuan 

tersebut antara lain:

a. Memenuhi kewajiban manusia kepada Allah SWT, sebab Allah 

menciptakan manusia di dunia ini hanya diperintahkan untuk 

menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti 

tertuang dalam firman Allah:

نسَ وَ ٱۡلِجنَّ َخلَۡقُت َوَما ٥٦إِالَّ لِیَۡعبُُدوِن ٱۡإلِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku” (Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56).

b. Mendekatkan diri dan mencari ridho Allah SWT.

c. Ketaqwaan hati yang mencegahnya dari maksiat dan dorongannya untuk 

melaksanakan perintah-Nya.

d. Agar kita melihat pengawasan Allah, membuat orang merasa takut dan 

malu dalam perbuatan maksiat dan dosa.

e. Mengisi ganjaran pahala yang berlipat ganda yang senantiasa Allah 

janjikan kepada orang – orang mukmin yang beribadah kepadanya. 

Sebagaimana firman Allah: 

ن َذَكٍر أَۡو أُنثَٰى َوھَُو ُمۡؤِمٞن فَلَنُۡحیِیَنَّھُ َمۡن  لِٗحا مِّ َولَنَۡجِزیَنَّھُۡم أَۡجَرھُم بِأَۡحَسِن َما َحیَٰوٗة طَیِّبَةۖٗ ۥَعِمَل َصٰ

    ٩٧َكانُوْا یَۡعَملُوَن 

Artinya: “Barang siapa yang melakukan amal sholeh, baik laki – laki 

atau perempuan dalam keadaan beriman, maka benar – benar 

akan kami berikan kebebasan yang baik dan benar – benar 

                                                          
13Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani.Op.Cit.h. 181.
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akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An –

Nahl ayat 97)

f. Mengharapkan ampunan dan surganya Allah, sebagaimana firman Allah:

بُِّكۡم َوَجنٍَّة َعرۡ  ن رَّ تُ ُضھَا َوَساِرُعٓوْا إِلَٰى َمۡغفَِرٖة مِّ َوٰ َمٰ ٱلَِّذینَ   ١٣٣أُِعدَّۡت لِۡلُمتَّقِیَن ٱۡألَۡرضُ وَ ٱلسَّ

ٓاءِ یُنفِقُوَن فِي  ٓاءِ وَ ٱلسَّرَّ رَّ ِظِمینَ وَ ٱلضَّ ُ وَ ٱلنَّاسِۗ َعِن ٱۡلَعافِینَ وَ ٱۡلَغۡیظَ ٱۡلَكٰ َّ ١٣٤ٱۡلُمۡحِسنِینَ یُِحبُّ ٱ

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari tuhan-Mu dan 

kepada surga yang luasnya selauas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang – orang yang bertaqwa, yaitu orang –

orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang 

maupun sempit, dan orang –o rang yang menahan amarahnya 

dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah semesta orang –

orang yang melakukan kebajikan.” (Q.S. Al-Imran ayat 133 –

134).

g. Menyerahkan urusan Allah kepada Allah SWT (tawakal).14

3. Dasar Hukum Ibadah Shalat Wajib 

Ibadah shalat wajib merupakan fardu’ain atau kewajiban bagi setiap 

orang yang sudah baligh dan beragama Islam serta berakal sehat. Shalat 

wajib (fardhu) yang diwajibkan Allah SWT dalam sehari semalam ada lima 

kali dan shalat-shalat tersebut dikerjakan pada waktu-waktu tertentu 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam sehari semalam, yaitu Subuh, 

Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.15

                                                          
14Tujuan Ibadah (On-line) tersedia di: https:/hanifibnufajar.blogspot.com/2013/03/tujuan-

ibadah.html. diakses pada 25 Mei 2018 pukul 09.30 WIB.
15Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM (Bandung: Sinar Baru Algensindo Cet. 65, 2014).h. 61.
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Demikian pula, dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 78 sebagai 
berikut: 

لَٰوةَ َ◌قِمِ أ   ٧٨َكاَن َمۡشھُوٗدا ٱۡلفَۡجرِ إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلفَۡجرِۖ َوقُۡرَءاَن ٱلَّۡیلِ إِلَٰى َغَسِق ٱلشَّۡمسِ لُِدلُوِك ٱلصَّ
Artinya: “Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai 

gelapnya malam dan (laksanakanlah pula shalat) subuh. Sungguh, shalat 

subuh itu disaksikan oleh (malaikat).” (Q.S. Al-Isra’ ayat 78)

Jadi dengan istilah lain bahwa wajib adalah adanya keharusan untuk 

melaksanakannya dan berdosa jika ditinggalkan. Kewajiban menjalankan 

ibadah shalat adalah dari firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut:45 

yang berbunyi:

بِ ٱلۡ َمآ أُوِحَي إِلَۡیَك ِمَن ٱۡتلُ  لَٰوةَۖ َوأَقِِم ِكتَٰ لَٰوةَ إِنَّ ٱلصَّ ِ َولَِذۡكُر ٱۡلُمنَكرِۗ وَ ٱۡلفَۡحَشآءِ تَۡنھَٰى َعِن ٱلصَّ َّ ُ أَۡكبَُرۗ وَ ٱ َّ ٱ
٤٥یَۡعلَُم َما تَۡصنَُعوَن 

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab 
(Al-Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadah-ibadah lain). Dan Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-‘Ankabuut:45).16

Berdasarkan ayat tersebut diatas maka jelaslah bahwa shalat lima 

waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Orang yang tidak memenuhi syarat maka shalatnya 

tidak sah.

                                                          
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Cipta 

Media,2013).h.401
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4. Syarat – Syarat Sholat

Para ulama membagi syarat menjadi dua macam. Pertama syarat wajib 

dan yang kedua syarat rah. arat wajib adalah syarat yang menyebabkan 

seseorang wajib melaksanakan shalat. Sedangkan syarat sah adalah syarat 

yang menjadikan shalat seseorang diterima secara syara' disamping adanya 

knitena lain seperti rukun. Secara lebih terinci dibawah ini dikemukakan 

syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a) Syarat Wajib

Syarat wajib sholat sebagai berikut: 

1) Islam: shalat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun 

perempuan, dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non muslim 

orang kafir tidak dituntut melaksanakan shalat namun mereka meneria 

hukuman di akhirat. Dalilnya firman Allah SWT:

النَّارِ  َوفِي أَْعَمالُھُمْ  َحبِطَتْ  ئِكَ  أُولَٰ ۚ◌بِاْلُكْفرِ  ْنفُِسِھمْ  أَ  َشاِھِدینَ  ٰ َعلَ  ِ هللاَّ َمَساِجدَ  ا یَْعُمُروأَنْ  لِْلُمْشِرِكینَ 

َكانَ  َما َخالُِدونَ  ھُمْ 

Artinya: 

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-

mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. 

Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di 

dalam neraka.” (QS. At-Taubah ayat 17).
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Dan sholat tidak akan diterima bagi selain seorang muslim 

yang dalilnya firman Allah SWT sebagai berikut: 

اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  ةِ  اْآلِخَرفِي َوھُوَ  ِمْنھُ  یُْقبَلَ  فَلَنْ  ِدینًا ْسَالمِ  اْإلِ َغْیرَ  یَْبتَغِ  َوَمنْ 

Artinya: 

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat 

termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Imraan ayat 85)

2) Baligh anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban shalat. walaupun 

anak-anak tidak diwajibkan shalat, namun mereka tetap disuruh dalam 

rangka untuk membiasakan apabila dia sudah baligh.

3) Berakal: orang gila, orang kurang akal (ma’tuh) dan sejenisnya seperti 

penyakit sawan dayuno yang sedang kambuh tidak diwajibkan 

shalatkarena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban 

(taklif).

b) Syarat – syarat Sah Sholat

Adapun syarat sah sholat adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui waktu skalat Shalat tidak sah bila seseorang yang 

melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan

persangkaan yang berat bahwa waktu telah masuk, sekalipun temyata 

dia shalat dalam waktunya.
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2) Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Penyucian hadas kecil dengan 

wudhu' dan penyucian hadas besar dengan mandi.

3) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. Untuk keabsahan 

shalat disyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang 

tidak dimaanan, demikian menunut pendapat Jumhur ulama'.

4) Menutup aurat. Seseorang yang shalat disyaratkan menutup aurat, 

baik sendiri dalam keadaan terang maupun sendiri dalam keadaan 

gelap.

5) Menghadap kiblat. Ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat

merupakan syarat sah shalat.

6) Niat. Golongan hanafiyah dan hanabilah memandang niat sebagai 

syarat shalat, demikian juga pendapat yang lebih kuat dari kalangan 

malikiyah.

Jadi untuk mencapai sahnya shalat yang dikerjakan, seseorang harus 

memenuhi syarat di atas maka jika tertinggal salah satunya berarti batalah 

shalatnya. 

5. Rukun Sholat

Selain syarat-syarat shalat, terdapat juga rukun shalat yang wajib 

dipenuhi oleh orang yang menjalankan ibadah shalat, jika salah satu rukun 

shalat itu ditinggalkan maka shalatnya menjadi gugur. 
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Adapun rukun sholat tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Niat. Rasulullah SAW berkata, “Sesungguhnya segala amal-perbuatan 

itu tergantung pada niatnya...” (Riwayat Bukhari dan yang lainnya).

b) Takbiratul ikhram.

Rasulullah SAW berkata, “Kunci shalat itu bersuci, 

pengharamnya adalah takbiratul ihram, dan penghalalnya adalah 

salam.” (Riwayat Syafi’i, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan 

Turmudzi).

Kadangkala Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam mengangkat 

kedua tangannya bersamaan dengan takbir.

Bahwasannya ‘Abdullah bin ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma berkata : 

“Aku melihat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam memulai shalat dengan 

takbir. Maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika (bersamaan) 

takbir setinggi kedua pundaknya” (HR. Al-Bukhari no. 705).

Kadangkala beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam mengangkat 

tangan sebelum takbir.

Bahwasannya Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma berkata : “Adalah 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam apabila berdiri untuk shalat, 

maka beliau mengangkat kedua tangannya setinggi kedua pundaknya, 

kemudian beliau bertakbir” (HR. Muslim no. 390).
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Kadangkala beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam mengangkat 

tangan setelah takbir.

Dari Abu Qilabah : “Bahwasannya ia melihat Malik bin Al-Huwairits 

apabila ia melakukan shalat, maka ia bertakbir kemudian mengangkat 

kedua tangannya. Dan apabila ia hendak rukuk, maka ia mengangkat 

kedua tangannya. Apabila ia mengangkat kepalanya dari rukuk (i’tidal), 

maka ia mengangkat kedua tangannya. Ia mengatakan bahwasannya 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melakukan demikian (dalam 

shalat)” (HR. Al-Bukhari no. 704 dan Muslim no. 391).

Beliau shallalaahu ‘alaihi wasallam mengangkat tangan sejajar 

kedua pundaknya (berdasarkan hadits di atas). Kadangkala, beliau 

mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. 

Dari Malik bin Al-Huwairits : “Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wasallam apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya 

hingga sejajar dengan kedua telinganya” (HR. Muslim no. 391).

c) Berdiri tegak bagi yang kuasa ketika shalat fardhu. Boleh sambil duduk 

atau berbaring bagi yang sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda,

“Shalatlah sambil berdiri, apabila tidak mampu maka sambil duduk dan 

apabila tidak mampu maka lakukanlah sambi berbaring.” (Riwayat 

Bukhari).
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Seluruh ulama sepakat (ijma’) bahwa orang yang sehat lagi mampu 

wajib melakukan shalat fardlu sambil berdiri, baik sendiri maupun 

menjadi imam. 

Bila ia sedang naik pesawat, kapal, atau kendaraan lain yang tidak 

mungkin baginya untuk turun (ke tanah/darat) sewaktu-waktu, maka ia 

tetap wajib shalat sambil berdiri jika mampu. Namun jika tidak mampu, 

maka boleh baginya shalat sambil duduk.

Boleh mengerjakan shalat sunnah sambil duduk tanpa alasan 

apapun, akan tetapi ia hanya mendapatkan pahal setengah dari orang yang 

berdiri. ‘Imran bin Hushain pernah bertanya kepada Rasulullah 

shallalaahu ‘alaihi wasallam tentang orang yang shalat sambil duduk. 

Beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab :

“Barangsiapa yang shalat dengan berdiri, maka hal itu lebih baik. Orang 

yang mengerjakan shalat sambil duduk mendapatkan setengah pahala 

orang yang mengerjakannya sambil berdiri. Orang yang mengerjakan 

shalat sambil berbaring mendapatkan setengah pahala orang yang 

mengerjakannya sambil duduk” [HR. Bukhari no. 1064].

Namun jika ia melakukan shalat sambil duduk atau berbaring 

karena udzur (sakit atau yang lainnya), maka ia tetap mendapatkan pahala 

sebagaimana orang berdiri (tidak kurang). Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 

wasallam bersabda :
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“Barangsiapa yang jatuh sakit atau melakukan perjalanan jauh, 

maka dicatatkan pahala baginya pahala seperti yang biasa ia 

dilakukannya ketika bermukim atau sehat” (HR. Al-Bukhari no. 2834).

d) Membaca Iftitah/Istiftah

Hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama (dan ini adalah 

pendapat yang rajih/kuat).  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam

bersabda :

“Sesungguhnya shalat seseorang tidaklah sempurna kecuali bila dia 

wudlu pada anggota tubuh yang terkena air wudlu, kemudian 

mengucapkan takbir, memuji Allah jalla wa ‘azza dan 

mengagungkannya, serta membaca Al-Qur’an yang mudah baginya”

(HR. Abu Dawud no. 857; shahih).

e) Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Rasulullah SAW 

berkata, “Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.”

(Riwayat jama’ah ahli hadits).

f) Rukuk.

Setelah membaca ayat Al-Qur’an, hendaknya ia berhenti sejenak 

sebelum memulai gerakan untuk rukuk, sebagaimana riwayat Samurah 

bin Jundub radliyallaahu ‘anhu. Lama berhenti ini sekitar satu nafas.
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- Mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk. 

Dari Wail bin Hujr radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Ketika 

beliau hendak rukuk, maka beliau melakukan hal yang serupa (yaitu 

mengangkat kedua tangannya)” (HR. Abu Dawud no. 726; shahih).

- Meletakkan kedua tangannya di lututnya dengan menguatkan 

pegangan dan merenggangkan jari-jemarinya. Posisi tangan agak 

dijauhkan dan sedikit dibengkokkan di kedua siku.

Dari Wail bin Hujr radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Ketika 

beliau hendak rukuk, maka beliau melakukan hal yang serupa (yaitu 

mengangkat kedua tangannya, kemudian meletakkan kedua tangannya 

pada lututnya”

Berkata Abu Humaid As-Sa’idy radliyallaahu ‘anhu : “Dan 

apabila beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam rukuk, maka beliau 

menguatkan kedua tangannya pada kedua lututnya” (HR. Al-Bukhari 

no. 794).

Abu Humaid radliyallaahu ‘anhu berkata : “Kemudian beliau 

shallallaahu ‘alaihi wasallam rukuk dan beliau meletakkan kedua 

tangannya pada kedua lututnya, seakan-akan beliau memegang erat 

kedua lututnya tersebut. Beliau membengkokkan dan menjauhkan 

kedua tangannya di samping badannya” (HR. Abu Dawud no. 734, 

At-Tirmidzi no. 260 dan Ibnu Khuzaimah no. 589; shahih).
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Dari Wail radliyallaahu ‘anhu : “Bahwasannya Nabi 

shallallaahu ‘alaihi wasallam apabila rukuk, maka beliau

merenggangkan jari-jemarinya” (HR. Al-Hakim no. 814; shahih).

Ruku’ ditetapkan secara ijma’ tentang kefardhuannya. Allah SWT 

berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan bersujudlah...”

(Q.S. Al-Hajj/22: 77).

Dalam melakukan ruku’ dan sujud secara mutlak difardhukan 

(menjadi rukun) adanya tumaninah dalam melakukannya. Rasulullah 

SAW berkata: 

“Seburuk-buruknya orang yang mencuri adalah yang mencuri bagian 

dari shalatnya.” Para shahabat bertanya, “ya Rasul, bagaimana 

seseorang dapat mencuri sesuatu dari shalatnya?” Rasulullah s.a.w. 

berkata: “yaitu yang tidak menyempurnakan ruku’ dan tidak pula dengan 

sujudnya.” Atau (dalam riwayat lain) beliau berkata: “yaitu orang yang 

tidak sampai lurus tulang punggungnya pada saat ruku’ dan sujud.”

(Riwayat Ahmad, Thabrani, Ibnu Huzaimah dan Hakim dengan sanad 

baik).

g) I’tidal.

Pengertian i’tidal mengacu pada sifat berdiri antara ruku’ dan sujud 

yang diharuskan sampai tegak (i’tidal) sebagai wujud tumaninah dalam 

shalat. 
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Demikian tergambar dari apa yang dikatakan Rasulullah:

“Kemudian bangkitlah (dari ruku’) sampai tegak berdiri.” (Muttafaq 

Alaih).

Dalam riwayat lain disebutkan:

“Allah tidak akan melihat (sebagai amal ibadah) pada shalat seseorang 

yang tidak menegakkan tulang punggungnya pada saat (berdiri) di 

antara ruku’ dan sujud.” (Riwayat Ahmad)

h) Sujud dua kali.

Dalil tentang kefardhuan/rukun sujud telah disebutkan pada bagian 

ruku’ di atas, dan disebutkan pula bagaimana sifat duduk dalam hal 

tumaninahnya:

“... kemudian sujudlah sampai tumaninah sujudnya, kemudian 

bangkitlah sampai tumaninah duduknya, kemudian sujud (yang kedua) 

sampai tumaninah sujudnya.” (Muttafaq Alaih)

i) Duduk antara dua sujud. Rasulullah SAW berkata : 

“... maka bilamana kamu mengangkat kepalamu dari sujud terakhir 

dan duduk sebatas (bacaan) tasyahud, maka shalatmu telah sempurna.”

(Muttafaq Alaih). 

Yang menunjukkan kefardhuan duduk tasyahud (sebagai rukun) 

diantaranya riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: “... 

sebelum difardhukan tasyahud atas kami, kami mengatakan salam kepada 

Allah sebelum kepada makhluk-makhluk-Nya, salam kepada Jibril dan 
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Mikail. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, “janganlah mengatakan 

assalaamu ‘alallaah (salam kepada Allah), tetapi katakanlah attahiyyaatu 

lillaah.” (Riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Daruquthni dan Baihaqi).

j) Duduk tasyahud akhir.

Secara umum, apa yang dilakukan pada tasyahud awal juga 

dilakukan pada tasyahud akhir. Hanya saja dalam tasyahud akhir, posisi 

duduk adalah tawaruk.

Dari Abu Huamid As-Sa’idi radliyallaahu ’anhu : ”Dan apabila 

beliau shallallaahu ’alaihi wasallam duduk pada raka’at terakhir, maka 

beliau menjorokkan (telapak) kaki kirinya, menegakkan (telapak) kaki 

kanan, dan duduk di atas pantatnya” (HR. Al-Bukhari no. 794).

k) Membaca tasyahud akhir,

l) Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir.

Dalilnya adalah hadits Fudholah bin ‘Ubaid Al Anshoriy. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendengar seseorang 

yang berdo’a dalam shalatnya tanpa menyanjung Allah dan bershalawat 

kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau mengatakan, 

“Begitu cepatnya ini.” 

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendo’akan orang 

tadi, lalu berkata padanya dan lainnya,
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“Jika salah seorang di antara kalian hendak shalat, maka mulailah 

dengan menyanjung dan memuji Allah, lalu bershalawatlah kepada Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berdo’a setelah itu semau kalian.”

m) Membaca salam.

Dasar kefardhuan/rukun salam telah disebutkan pada rukun 

takbiratul ihram. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun/fardhu salam 

adalah yang pertama dan yang kedua adalah mustahab.

Model salam ada empat:

1) Salam ke kanan “Assalamu ‘alaikum wa rohmatullah”, salam ke kiri 

“Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah”.

2) Salam ke kanan “Assalamu ‘alaikum wa rohmatullah wa barokatuh”, 

salam ke kiri “Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah”.

3) Salam ke kanan “Assalamu ‘alaikum wa rohmatullah”, salam ke kiri 

“Assalamu ‘alaikum”.

4) Salam sekali ke kanan “Assalamu’laikum”

n) Tertib: berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut.17

Rukun shalat tersebut merupakan ketetapan yang telah diperincikan di 

dalam syari’at Islam dimana pelaksanaannya sudah diperincikan tidak boleh 

menyimpang dari tuntunan syari’at tersebut. 

                                                          
17Ibid. h. 34
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6. Hal yang membatalkan Sholat

Hal – hal yang dapat mengakibatkan sholat seseorang itu menjadi batal 

antara lain: 

a) Hadats, baik disengaja maupun tidak, kecuali bagi orang-orang yang 

selalu mengeluarkan hadats.

b) Terkena najis yang tidak dima fu, kecuali apabila najis tersebut dibuang 

seketika dengan praktik-praktik yang tidak dianggap membawa najis.

c) Terbukanya aurat, apabila auratnya terbuka karena hembusan angin, 

maka dapat membatalkan shalat apabila tidak ditutup dengan seketika, 

atau ditutup dengan seketika namun kejadian tersebut terjadi berulang 

kali sehingga untuk menutupnya memerlukan gerakan-gerakan yang 

banyak, sedangkan apabila terbukanya bukan karena angin, semisil 

disingkap oleh anak kecil, maka shalatnya dihukumi batal.

d) Mengucap kata-kata yang terdiri dari satu huruf yang dapat dimengerti 

atau dua huruf meskipun tidak dapat dimengerti dan dilakukan secara 

sengaja. padahal ia tahu bahwa hal tersebut diharamkan di dalam shalat, 

kecuali apabila berupa dzikir atau do'a.

e) Segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan dilakukan secara

sengaja, seperti memasukkan jari ke dalam mulut hingga masuk ke

bagian dalam.
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f) Makan atau minun yang dilakukan dengan disengaja apabila dilakukan 

karena lupa atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang, maka 

tidak membatalkan shalatbila makanan yang dikonsumsi banyak.

g) Melakukan gerakan-gerakan yang bukan merupakan gerakangerakan

shalat yang menurut pandangan umum dianggap banyak dan berurutan, 

seperti melangkah tiga kali secara bersambung, atau satu kali namun 

dianggap keterlaluan, seperti meloncat, memukul dengan keras.

7. Sunah Sholat 

Dalam mengenakan sholat ada dua macam sunah sholat antara lain:

a) Sunnah Ab’adh

Sunnah Ab’adh adalah perkara yang disunahkan dalam shalat, 

dan apabila meninggalkannya (baik disengaja maupun tidak), sunah 

melakukan sujud sahwi, untuk mengganti kekurangan tersebut. 

Dinamakan ab’adh (sebagian), karena apabila meninggalkannya, sangat 

dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi, jadi hampir sama dengan 

fardhu shalat, apabila senganja ditinggalkan dapat membatalkan shalat, 

walaupun ketika meninggalkan fardhu shalat tidak wajib diganti dengan 

sujud sahwi. Adapun yang termasuk sunnah Ab’adh adalah:

1) Tasyahhud Awal. 

2) Duduk pada saat tasyahhud awal. 

3) Kunut yang tetap, seperti kunut shalat Subuh dan kunut shalat witir 

pada setengan terakhir bulan Ramadhan. Bukan seperti kunut 
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naazilah, karena kunut naazilah tersebut disunahkan apabila ada 

musibah saja, selain itu tidak disunahkan. 

4) Berdiri pada saat kunut. 

5) Membaca shalawat setelah tasyahhud awal. 

6) Membaca shalawat setelah kunut. 

7) Membaca shalawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahhud akhir. 

8) Membaca shalawat kepada keluarga Nabi setelah kunut

b) Sunnah Ha’iat

Sunnah Ha’iat adalah perkara yang disunahkan dalam shalat, dan 

apabila meninggalkannya tidak disunahkan melakukan sujud sahwi.

Adapun yang termasuk sunnah Ha’iat antara lain:

1) Mengangkat kedua tangan ketika takbirotul ihrom. Ketika 

melakukan takbirotul ihrom disunnahkan mengangkat kedua tangan 

sekira-kiranya setara dengan kedua paha tangan. Takbirotul ihrom 

tanpa mengangkat tangan masih diperbolehkan asalkan niat dan 

membaca lafadz takbirotul ihrom (allahu akbar). 

2) Membaca doa iftitah.

3) Membaca ta’awudz (‘audzubillahi minasy syaitonorrojim)setelah 

membaca doa iftitah, sebelum mambaca basmallah 

4) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri 

5) Membaca “amin” dan ayat dalam Al-Qur’an setelah membaca 

fatihah 
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6) Membaca fatihah dan ayat sesudahnya dengan suara keras pada 

sholat magrib, isya’, dan subuh 

7) Membaca fatihah dan ayat sesudahnya dengan suara pelan pada 

sholat dhuhur dan ashar 

8) Mengangkat tangan ketika ruku’ dan i’tidal (bangun dari ruku’) 

9) Membaca takbir ketika ruku’, i’tidal, sujud, duduk diantara dua 

sujud, dan bangun dari sujud. 

10) Membaca lafadz “sami’allahu liman hamidah” ketika bangun dari 

ruku’ 

11) Membaca kalimat-kalimat atau doa yang dibaca ketika ruku’, 

i’tidal, sujud, dan duduk diantara dua sujud 

12) Duduk istirahat, yakni duduk sejenak ketika bangun dari roka’at 

pertama dan ketiga 

13) Meletakkan dan membeberkan kedua tangan diatas paha kaki ketika 

duduk diantara dua sujud 

14) Membeberkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan ketika 

takhiyat (tasyahhud) 

15) Mengacungkan jari telunjuk ketika membaca syahadat dalam 

takhiyat atau tasyahhud 

16) Duduk iftiros, yakni duduk dengan cara menduduki telapak luar 

kaki kiri dan memancatkan jari kaki kanan pada lantai seperti pada 
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duduk diantara dua sujud, duduk istirahat, dan duduk pada takhiyat 

awal 

17) Duduk tawarruk, yakni duduk dengan cara memasukkan kaki kiri 

kebawah kaki kanan yang sedang memancat seperti duduk pada 

takhiyat akhir 

18) Salam kedua, yakni menolehkan kepala ke arah kiri dengan 

membaca salam.

8. Nama – Nama Shalat Wajib dan Waktu Pelaksanaannya

Shalat fardhu diwajibkan Allah dalam sehari semalam ada lima kali. 

Shalat – shalat tersebut dikerjakan pada waktu – waktu tertentu sebagaimana 

yang telah ditentukan dalam sehari semalam, yaitu Subuh, Dzuhur, Ashar, 

Maghrib dan Isya. 

Adapun nama-nama shalat fardhu beserta niatnya antara lain sebagai 

berikut:

a. Shalat Dzuhur

Waktu shalat dzuhur dimulai dari tergelincirnya matahari di 

tengah – tengah langit yang berlangsung sampai dengan bayangan 

sesuatu sama panjang dengan bayangan saatnya tergelincirnya matahari.

Shalat dzhuhur adalah shalat yang dilaksanakan pada saat tergelincirnya 

matahari. Adapun jumlah rakaat shalat zhuhur adalah 4 (empat) rakaat, 
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dengan memelankan bacaannya dan dengan duduk tasyahhud dua kali 

duduk tasyahhud. Niat sholat dzuhur sebagai berikut:

تََعالَى للِھَمأُْمْوًما اََداءً  اْلقِْبلَةِ  ُمْستَْقبِلَ  َرَكَعاتٍ  ِراَْربََعالظُّھْ  فَْرضَ  اَُصلّى

“Ushollii fardhodl dhuhri arba'a raka'aatim mustaqbilal qiblati adaa-

an ma'muuman lillaahi ta'aala”

Artinya:” Aku berniat shalat fardu Dhuhur empat raka'at menghadap 

kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala”.

b. Shalat Ashar

Waktunya bermula dari bayangan suatu benda telah sama panjang 

dengan benda itu sendiri, yaitu setelah matahari tergelincir yang 

berlangsung sampai dengan terbenamnya matahari. Jumlah rakaat shalat 

asyar sama seperti shalat dzuhur yakni 4 (empat) rakaat, dengan 

memelankan bacaannya dan dengan duduk tasyahhud dua kali duduk 

tasyahhud.Niat sholat ashar sebagai berikut:

تََعالَى للِھَمأُْمْوًما اءً  اََداْلقِْبلَةِ  ُمْستَْقبِلَ  َرَكَعاتٍ  اْلَعْصِراَْربَعَ  فَْرضَ  اَُصلّى

“Ushollii fardhol 'ashri arba'a raka'aatim mustaqbilal qiblati adaa-an 
ma'muuman lillaahi ta'aala.”

Artinya : “Aku berniat shalat fardu 'Ashar empat raka'at menghadap 

kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala.”
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c. Shalat Magrib

Waktunya dimulai sejak terbenan matahari, yaitu ketika

sedikitpun dari bulatnya tidak tampak lagi baik dari tanah datar maupun

dari gunung. Waktu magrib berlanjut sampai lenyapnya mega merah.

Ada 3 (tiga) raka'at dalam shalat maghrib, dengan mengeraskan 

bacaannya pada dua raka'at yang pertama dan memelankan bacaannya 

pada raka'at ke tiga atau raka'at terakhir, serta duduk tasyahud pada 

raka'at yang kedua dan ketiga. 

Niat sholat maghrib sebagai berikut :

 ِ◌ تََعالَى للِھَمأُْمْوًما اََداءً  اْلقِْبلَةِ  ُمْستَْقبِلَ  َرَكَعاتٍ  ثَالَثَ  اْلَمْغِربِ  فَْرضَ  اَُصلّى

“Ushollii fardhol maghribi tsalaatsa raka'aatim mustaqbilal qiblati 
adaa-an ma'muuman lillaahi ta'aala.”

Artinya:“Aku berniat shalat fardu Maghrib tiga raka'at menghadap 

kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala.”

d. Shalat Isya

Dimulai dengan berakhirnya waktu magrib yaitu dengan

lenyapnya mega merah dan berlanjut sampai terbit pajar yang kedua.

Sama seperti shalat dzuhur dan asyar, yakni jumlah raka'atnya ada 4 namun 

berbeda bacaannya. Jika dalam shalat dzuhur dan asyar memelankan 

bacaannya, maka pada shalat isya harus mengeraskan bacaannya pada 

kedua raka'at yang pertama dan memelankan bacaannya pada kedua 
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raka'at yang lain (dua raka'at terakhir), serta duduk tasyahud dua kali 

disetiap dua rakaat. Niat sholat isya’ sebagai berikut:

 ِ◌ تََعالَى لِھلَمأُْمْوًما اََداءً  اْلقِْبلَةِ  ُمْستَْقبِلَ  َرَكَعاتٍ  اَْربَعَ  اْلِعَشاءِ  فَْرضَ  اَُصلّى

“Ushollii fardhol 'isyaa'i arba'a raka'aatim mustaqbilal qiblati adaa-an 
ma'muuman lillaahi ta'aala.”

Artinya : “Aku berniat shalat fardu 'Isya empat raka'at menghadap 

kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala”

e. Shalat Subuh

Waktunya mulai sejak terbit pajar yang kedua dan berlanjut 

sampai terbit matahari.18 Shalat subuh merupakan shalat yang jumlah 

raka'atnya paling sedikit yaitu hanya ada 2 (dua) raka'at dalam shalat 

subuh, dengan mengeraskan bacaannya dikedua raka'at tersebut dan 

duduk tasyahhud satu kali pada raka'at terakhir. Niat sholat subuh 

sebagai berikut:

 ِ◌ تََعالَى للِھَمأُْمْوًما اََداءً  اْلقِْبلَةِ  ُمْستَْقبِلَ  َرْكَعتَْینِ  ْبحِ  الصُّ فَْرضَ  اَُصلّى

“Ushollii fardhosh shubhi rok'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an 
ma'muuman lillaahi ta'aala.”

Artinya: “Aku berniat shalat fardu Shubuh dua raka'at menghadap 
kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala.”

                                                          
18Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, Fiqih Ibadah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).h. 

193-196.
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Shalat memiliki waktu-waktu tertentu untuk harus melaksanakannya. 

Hal ini sebagaimana firman Alllah SWT:

لَٰوةَ قََضۡیتُُم فَإَِذا َ ٱۡذُكُرواْ فَ ٱلصَّ َّ ٗما َوقُُعوٗدا َوَعلَٰى ُجنُوبُِكۡمۚ فَإَِذا ٱ لَٰوةَۚ فَأَقِیُموْا ٱۡطَمۡأنَنتُمۡ قِیَٰ إِنَّ ٱلصَّ
لَٰوةَ  ۡوقُوٗتا ٱۡلُمۡؤِمنِینَ َكانَۡت َعلَى ٱلصَّ ٗبا مَّ   ١٠٣ِكتَٰ

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan 
waktunya bagi orang-orang yang beriman.” (An-Nisaa’:103)19

Rasulullah SAW memberi kabar gembira bagi orang – orang yang 

shalat seperti shalat beliau, bahwasannya ia mendapatkan janji (jaminan) 

dari Allah, bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam Surga, beliau 

bersabda:

ھُنَّ لَِوْقتِِھنَّ َوأَتَمَّ ُرُكوَعھُنَّ خَ  ُ تََعالَى َمْن أَْحَسَن ُوُضوَءھُنَّ َوَصالَّ َوُخُشوَعھُنَّ ْمُس َصلََواٍت اْفتََرَضھُنَّ هللاَّ

ِ َعھٌْد إِْن َشا ِ َعْھٌد أَْن یَْغفَِر لَھُ َوَمْن لَْم یَْفَعْل فَلَْیَس لَھُ َعلَى هللاَّ َء َغفَرَكاَن لَھُ َعلَى هللاَّ

بَھُ  لَھُ َوإِْن َشاَء َعذَّ

Artinya: “Lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah, barang siapa 

yang melakukan wudhu’ dengan sempurna dan shalat pada 

waktunya, lalu ia menyempurnakan ruku’, sujud, dan 

khusyuknya, maka ia mendapatkan janji dari Allah, yaitu Allah 

akan mengampuninya. Barang siapa yang tidak mengerjakan hal 

ini, maka ia tidak mendapat janji dari Allah, apabila Allah 

menghendaki, maka ia akan diampuni, dan jika Allah 

menghendaki, maka Allah akan mengadzabnya.” (Al-Bukhori 

dan Muslim dalam Shahih Abu Daud No.451, 1276).20

                                                          
19Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Cipta 

Media,2013).h.95
20 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sifat Shalat Nabi Menurut Sunnah yang 

Shahih (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014).h.44
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Dengan demikian shalat wajib adalah shalat yang dikerjakan sehari-

hari yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam. Shalat wajib 

juga merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dan telah ditetapkan di 

dalam Al-Qur’an dan Al-Qur’an telah mengisyaratkan waktu-waktu shalat.

Islam mendidik pemeluk – pemeluknya bergaul, bermasyarakat, dan 

menjalin erat silahturahmi persaudaraan antara muslim. Dari penjelasan-

penjelasan diatas menurut Al-Qur’an dan Hadits dapat dibentuk menjadi 

suatu indicator shalat yang baik, yaitu wudhu yang sempurna, shalat tepat 

pada waktunya, mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, shalat 

berjama’ah, khusyuk dalam shalatnya dan menyempurnakan rukun-rukun 

shalat.

9. Keutamaan / Hikmah Ibadah Shalat Wajib

Shalat dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, 

terlihat dari pernyataan yang terdapat pada Al-Qur’an dan Sunah:

a. Shalat sebagai tiang agama.

b. Shalat kewajiban umat Islam yang ditetapkan secara langsung melalui 

peristiwa Isra’ Mi’raj.

c. Shalat merupakan kewajiban umat Islam yang pertama akan dihidab di 

akhirat.

d. Shalat merupakan amalan paling utamadiantara amalan – amalan lain 

dalam Islam.
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e. Perbedaan antara muslim dengan kafir terletak pada shalatnya.21

Shalat seharusnya dikerjakan dengan sempurna baik rukun maupun 

sunnah-sunnahnya dan orang yang mengerjakannya sudah merealisasikan 

adab dhahir dan batinnya, salah satu adab dhahir shalat adalah 

mengerjakannya dengan organ tubuh secara sempurna, sementara adab 

batinnya adalah kekhusyu’an.

Dalam pembagian waktu shalat meyakini adanya hikmah yang 

terkandung di dalamnya, antara lain:

1) Shalat subuh dikerjakan waktu fajar, agar manusia terbangun dari 

tidurnya.

2) Shalat Dzuhur dilaksanakan di siang hari agar manusia ingat akan 

Tuhan-Nya saat sedang asyik-asyiknya bekerja.

3) Shalat Ashar dilaksanakan sore karena manusia semakin sibuk dengan 

urusan dunianya. Maka, Allah SWT memintanya untuk mendirikan 

shalat.

4) Ketika waktu Maghrib menjelang, maka mulailah matahari terbenam 

menandakan waktu siang telah berakhir dan malam akan segera 

menjelang.

5) Shalat Isya’ manusia diminta melakukan refleksi diri tentang apa yang 

telah dilakukannya seharian.
                                                          

21Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani.Op.Cit.h.182-186.
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Dari perbedaan waktu shalat itu, jelas sekali bila Allah selalu 

mengingatkan kita sebagai hambanya agar menyembah Tuhan yang telah 

menciptakannya yang telah ditetapkan waktu-waktunya. 

Menurut KH. Muhammad Rusli Amin, MA telah menjelaskan bahwa 

diantara hikamah shalat adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pengahpus dosa-dosa manusia.

2) Dijaga oleh malaikat dari hal-hal yang munkar.

3) Dimohonkan ampunan dan rahmat Allah oleh para malaikat.

4) Membangun kekuatan moral.

5) Menghilangkan keluh kesah.

6) Sebagai sarana meraih pertolongan Allah SWT.

7) Keselamatan dari azab Allah.

8) Menjadi pewaris surga firdaus.

Begitu banyaknya hikmah yang didapatkan oleh setiap muslim yang 

melaksanakan ibadah shalat, tentunya akan menjadikan muslim tersebut 

semakin baik dan khusu’ dalam mengerjakan shalat, terutama shalat yang 

lima waktu.

10. Praktek Ibadah Shalat Wajib

Praktek adalah pelaksanaan secara nyata yang ada dalam teori. Praktek 

ibadah shalat adalah pelaksanaan atau mengerjakan shalat sesuai dengan 



52

rukunnya yg berawal dari niat hingga tertib dalam mengerjakannya. Untuk 

mengetahui praktek (bacaan dan gerakan) ibadah shalat siswa dapat dilihat 

dari indikator yaitu sebagai berikut:

a) Siswa mampu melafazkan seluruh niat shalat fardhu dengan benar dan

mampu melakukan gerakan takbiratul ihram serta melafazkan bacaannya 

dengan benar.

b) Siswa mampu melafazkan bacaan do’a iftitah dengan benar.

c) Siswa mampu melafazkan surat Al-Fatihah dengan benar.

d) Siswa mampu melafazkan bacaan surat pendek dengan benar.

e) Siswa mampu melakukan gerakan rukuk dan melafazkan bacaannya

dengan benar.

f) Siswa mampu melakukan gerakan i’tidal dan melafazkan bacaannya

dengan benar.

g) Siswa mampu melakukan gerakan sujud dan melafazkan bacaannya

dengan dengan benar.22

C. Hubungan Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih dengan Praktek Ibadah 

Shalat Wajib

Shalat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat wajib (fardhu) yang 

harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim ada lima waktu, yaitu Subuh, 

                                                          
22Perangkat Pembelajaran RPP-13 Mata Pelajaran Fiqih Kelas II MI
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Dzuhur, Ashar, Mghrib dan Isya’. Bagi umat muslim yang meninggalkan shalat 

wajib berarti berdosa, bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai kafir. 

Mempelajari mata pelajaran fiqih diperlukan dasar religius yaitu dasar 

peribadatan dari agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits 

dimana setiap umat Islam diwajibkan untuk memepelajari Agama Islam termasuk 

dalam bidang fiqihnya supaya dapat memahami perintah Allah dan apa yang 

dilarang-Nya serta dalam menyampaikan sesama umat-Nya. 

Jadi, dalam pembelajaran fiqih bagi peserta didik khususnya memang 

harus dipupuk supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu berusaha untuk 

memiliki pemahaman Syari’at Islam itu serta terdorong pula untuk mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari khususnya ibadah shalat wajib, karena pada 

dasarnya melalui belajar dan menetapkan ajaran Agama Islam dengan baik.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. MISNIARTI, pada tahun 2011 yang berjudul “Korelasi Pemahaman Mata 

Pelajaran Fiqih Dengan Pelaksanaan Ibadah Shalat Wajib Peserta Didik 

Madrasah Tsanawiyah Diniyyah Putri Lampung”. Berdasarkan pengolahan 

data dan analisis data yang penulis lakukan terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemahaman mata pelajaran fiqih dengan pelakasanaan 

ibadah shalat wajib peserta didik MTs Diniyyah Putri Lampung yaitu sebesar 

0,772 dan nilai korelasi ini kuat atau tinggi dengan taraf signifikan 5% 

dengan hasil perhitungan 0,772 > 0,404 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman mata pelajaran fiqih 

dengan pelakasanaan ibadah shalat wajib peserta didik.23

2. FADILATURROHMAH, pada tahun 2013 yang berjudul “Korelasi Antara 

Prestasi Belajar Dengan Pengamalan Ibadah Shalat Siswa Kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung”. Dari hasil penelitian dan 

analisis data yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara prestasi belajar fiqih dengan pengamalan 

ibadah shalat pada peserta didik Kelas VII MTs N 2 Bandar Lampung dapat 

diperoleh koefisien korelasi 0,714 pada taraf signifikan 5% diperoleh r table 

0,213 dan pada taraf signifikan 1% diperoleh r table 0,278 bila dimasukkan 

ke dalam interpretasi “r” berada pada 0.70 - 0.90 yang menunjukkan taraf 

korelasi yang kuat atau tinggi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa hipotesis alternative (ha) diterima ataun disetujui, sedangkan hipotesis 

nihilnya (ho) ditolak, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara 

prestasi mata pelajaran fiqih dengan pengamalan ibadah shalat wajib peserta 

didik MTsN 2 Bandar Lampung.24

3. ULFATUNNIKMAH NURHAYATI, pada tahun 2017 “Korelasi 

Pembelajaran Fiqih di Sekolah dengan Ibadah Sholat Wajib Siswa di Rumah 

Pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Bakalan Rayung Jombang”. Jika dilihat 

                                                          
23 Misniarti, “Korelasi Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Dengan Pelaksanaan Ibadah 

Shalat Wajib” (Skripsi Program S1 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri, Lampung, 2011).
24 Fadilaturrohmah, “Korelasi Antara Prestasi Belajar Dengan Pengamalan Ibadah Shalat” ( 

Skripsi Program S1 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri, Lampung, 2013).



55

dengan df= 61 berarti taraf signifikan 1% = 0,254 dan pada taraf signifikasi 

5% = 0,330. Berarti r0 > rt baik pada taraf signifikasi 1% maupun 5%. 

Sebagai konsekuensinya maka Ha diterima dan H0 ditolak. Sedangkan dari 

nilai rxy yang diperoleh sebesar = 0,810 maka selanjutnya dikonsultasikan 

pada tabel interpretasi. Nilai rxy = 0,810 yang berkisar antara 0,800 sampai 

dengan 1,00 dengan demikian dapat diperoleh bahwa korelasi antara 

pembelajaran fiqih di sekolah dengan sholat wajib siswa di rumah tergolong 

sangat tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara korelasi pembelajaran fiqih di sekolah 

dengan ibadah sholat wajib siswa dirumah.25

4. SUTRISNO, pada tahun 2017 yang berjudul “Hubungan Antara Prestasi 

Belajar Bidang Studi Fiqih Dengan Ketaatan Menjalankan Ibadah Sholat 

Fardhu Siswa Madrasah Tsanawiyah (Mts) Mafatihul Huda Kecamatan 

Depok Kabupaten Cirebon” Berdasarkan hasil penelitian maka dapt 

disimpulkan Prestasi belajar siswa pada bidang studi Fikih MTs Mafatihul 

Huda Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon memiliki nilai rata-rata sebesar 

81,7. Ketaatan siswa dalam menjalankan ibadah sholat fardhu memiliki nilai 

rata-rata 3,1, dan Hubungan antara prestasi belajar bidang studi fiqih dengan 

                                                          
25Ulfatunnikmah Nurhayati, “Korelasi Pembelajaran Fiqih di Sekolah dengan Ibadah Sholat 

Wajib Siswa di Rumah Pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Bakalan Rayung  Jombang”, (Thesis 
Program S2 Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).
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ketaatan menjalankan ibadah sholat sebesar 4,08 %. yang berarti memang 

terdapat korelasi, akan tetapi itu lemah atau rendah.26

5. ROSIDAWATI, pada tahun 2015 “Peningkatan Kemampuan Melakukan 

Gerakan Shalat Melalui Praktik Langsung Pada Anak Usia 5-6 Tahun”. Hasil 

peneltian menunjukkan Praktik langsung dapat meningkatkan kemampuan 

melakukan gerakan shalat pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-Kanak 

Raudhatul Jannah Pontianak yaitu sebesar 32,23% hasil tersebut diperoleh dari rata-

rata siklus I dikurangi rata siklus II (42,7775=32,23%).27

E. Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, samapai terbukti melalui data yang terkumpul.28

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang 

dimaksud hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari masalah yang ada

dalam penelitian, penulis harus membuktikan kebenaraan dari dugaan itu

dilapangan atau tempat penelitian.

                                                          
26Sutrisno, “Hubungan Antara Prestasi Belajar Bidang Studi Fiqih Dengan Ketaatan 

Menjalankan Ibadah Sholat Fardhu Siswa Madrasah Tsanawiyah (Mts) Mafatihul Huda Kecamatan 
Depok Kabupaten Cirebon”. Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 2, No. 2, 
Desember 2017, hal. 68. 

27 Rosidawati, Peningkatan Kemampuan Melakukan Gerakan Shalat Melalui Praktik 
Langsung Pada Anak Usia 5-6 Tahun, (Thesis Program S2 Prodi PG. PAUD FKIP Universitas 
Tanjungpura Pontianak, 2015).

28Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Cet.15 (Jakarta:Rineka Cipta, 2013).h. 110.
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Adapun rumusan hipotesis yang penulis ajukan yaitu :

1. Hipotesis Alternatif (Ha) yaitu: ada hubungan yang positif antara 

pemahaman mata pelajaran fiqih dengan praktek ibadah shalat wajib peserta 

didik Kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung.

2. Hipotesis Nol (Ho) yaitu: tidak ada hubungan yang positif antara pemahaman 

mata pelajaran fiqih dengan praktek ibadah shalat wajib peserta didik Kelas 

II di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (fieled reseach) yaitu penelitian yang 

prosesnya bertujuan untuk mengetahui hubungan pemahaman mata pelajaran 

fiqih dengan praktek ibadah shalat wajib kelas II MIN 7 Bandar Lampung. 

Adapun peneliti menggunakan metode observasi, dan interviu dalam pemahaman 

mata pelajaran fiqih terhadap ibadah shalat wajib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi/hubungan, korelasi ini

bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan apabila ada seberapa eratnya

hubungan itu. Dengan demikian penelitian korelasi itu penelitian yang dilakukan

untuk mencari hubungan dari dua variable tersebut yang kemudian akan dapat

diketahui tingkat keeratannya melalui data yang diperoleh.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua anggota dari suatu kelompok orang, kejadian, 

atau objek – objek yang ditentukan dalam suatu penelitian.1 Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdin dari atas: objekatau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

                                                          
1Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015).h.39.
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang. 

tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek subjek yang dipelajan, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek objek itu. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas II di MIN 7 

Bandar Lampung yang berjumlah 25 siswa.

Tabel 2

Jumlah Populasi

No Kelas Jumlahsiswa Jumlahkeseluruhan
Laki-laki Perempuan

1 II 14 11 25
Sumber : Data dokumentasi perserta didik Min 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi sebagai contoh yang diambil

dengan menggunakan cara-cara tertentu. Tujuan penelitian mengambil sampel

ialah memperoleh keterangan mengenai objek yang penulis teliti, dengan jalan

hanya mengamati sebagian saja dari populasi. Jadi yang dimaksud dengan 

sampel disini adalah sebagian subjek dari populasi yang diambil dalam

penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti”. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan

sample adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik

populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sample 



60

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jadi peneliti

menggambil keseluruhan sampel kelas II A.

Tabel 3
Data Sample perserta didik Min 7 Bandar Lampung

No Kelas JumlahPersertaDidik No absen terpilih Jumlah 
sampel

1 IIA 25 1 sampai 25 25
Sumber : Data dokumentasi persertadidik Min 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan beberapa

metode pengumpulan data. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknikatau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang letak 

geografis dan struktur organisasi pendidikan di MIN 7 Bandar Lampung. 

2. Metode Tes

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk 

suatu tugas yang harus dikerjakan anak atau sekelompok anak sehingga 

menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut 
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yang kemudian dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak 

lain atau standar yang telah ditetapkan.2 (jurnal terampil uswatun hasanah)

Metode tes dalam penelitian ini menggunakan 2 tes yaitu, test tulis dan 

praktek. Tes tulis digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan

peserta didik mengenai pemahaman mata pelajaran fiqih. Bentuk tes ini

diberikan kepada peserta didik dan bentuk tes yang dipakai yaitu multiple 

choice (pilihan ganda).

Variabel pemahaman mata pelajaran fiqih diukur dengan indikator 

yang sesuai dengan RPP Mata Pelajaran Fiqih Kelas II yaitu mendefinisikan 

pengertian shalat fardhu, menunjukkan gerakan shalat, melafalkan bacaan 

shalat fardhu, menafsirkan hikmah shalat, dan menyatakan rukun dan syarat 

sahnya shalat.

Tabel 4

Kisi – Kisi Soal Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

No Indikator Pertanyaan
1 Mendefinisikan Pengertian 

Sholat Fardhu
1, 2, 3, 4, 11.

2 Menunjukkan gerakan 
shalat

6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 24.

3 Melafalkan bacaan shalat 
fardhu

10, 12, 13, 25.

4 Menafsirkan hikmah shalat 14, 15, 23.
5 Menyatakan rukun dan 5, 21, 22.

                                                          
2Uswatun Hasanah, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan 

Metode PQRST (Preview, Question, Read, Summarize, Test)Peserta Didik Kelas V Di Mi Ismaria Al-
Qur’aniyah Islamiyah Raja Basa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. Al – Tdzkiyyah : 
Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8 No. 1, 2017.
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syarat sahnya shalat

Praktek atau unjuk kerja digunakan untuk menilai krgiatan peserta 

didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian 

yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan 

pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan criteria yang ditetapkan. 

Untuk mengamati penilaian unjuk kerja peserta didik dapat 

menggunakan alat atau instrumen lembar dengan skala penilaian (rating 

scale). Skala penilaian (rating scale) memungkinkan penilai memberi nilai 

tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian nilai 

secara kontinum dimana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian 

terentang dari tidak sempurna hingga sangat sempurna.

Berikut aspek-aspek yang dinilai dalam praktek shalat adalah sebagai 

berikut:

Tabel 5
Aspek Penilaian Praktek Shalat Wajib

No Aspek yang
di nilai

Hasil Penilaian
Sangat Baik

(4)
Baik    
(3)

Cukup 
(2)

Kurang
(1)

1 Niat
2 Takbiratul Ihram
3 Rukuk
4 Sujud
5 Duduk diantara 
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dua sujud
6 Tahiyat Awal
7 Tahiyat Akhir
8 Salam
9 Surat Al-Fatihah
10 Surat-Surat Pendek
11 Bacaan Rukuk
12 Bacaan I’tidal 
13 Bacaan Sujud
14 Bacaan Tahiyat
15 Bacaan Salam

Keterangan Penilaian: 

Gerakan Shalat

1. Skor 4 : Jika gerakan shalat sesuai dengan panduan shalat dan tepat.
2. Skor 3 : Jika gerakan shalat sesuai dengan panduan shalat dan cukup tepat.
3. Skor 2 : Jika gerakan shalat sesuai dengan panduan shalat dan kurang tepat.
4. Skor 1 : Jika gerakan shalat kurang sesuai dengan panduan shalat dan kurang

  tepat.

Pelafalan atau bacaan shalat:

1. Skor 4 : Jika pelafalan atau bacaan shalat fasih, lancar dan lengkap.

2. Skor 3 : Jika pelafalan atau bacaan shalat lancar dan lengkap, namun kurang 
  fasih.

3. Skor 2 : Jika pelafalan atau bacaan shalat kurang lancar dan kurang fasih, 
  namun lengkap. 

4. Skor 1 : Jika pelafalan atau bacaan shalat kurang fasih, kurang lancar, dan 
  kurang lengkap.

3. Dokumentasi 

Dokumentasi (Documentary) adalah merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen -

dokumen, baik dokumen tertulis. gambar, maupun elektronik. Teknik ini 



64

digunakan untuk memperoleh data tentang visi, misi, tujuan sekolah, 

keadaan guru dan siswa, dan sarana dan prasarana.

D. Teknik Instrumen Penilaian

1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidatan – kevalidatan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaiknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variable yang di teliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas

instrument menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang

dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.3 Untuk mengetahui validitas 

instrumen, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut.

pbi

Keterangan:

rpbi = KoefisienValiditas Item
M p =Nilai rata-rata yang menjawab benar
M t = Rata-rata total nilai
SD t = Standar Deviasi dari skor total

                                                          
3Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian,cet 15(Jakarta:Rineka Cipta.2013).h.211
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p = Proporsi peserta didik yang menjawab benar
q = Proporsi peserta didik yang menjawab salah.

2. Uji Reliabilitas

Releabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan

bersifat tendendius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban

tertentu.

Pengertian umum menyatakan bahwa instrument penelitian harus 

reliable. Dengan pengertian ini sebenarnya kita dapat salah arah (mis 

leading). Yang diusahkan dapat dipercaya datanya, bukan semata-mata

instrumennya. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, peneliti 

menggunakan rumus KR.20 (Kuder Richardson) sebagai berikut.

r11= ( )
∑ 	

Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen
K = Jumlah item dalam instrumen
Pi = Total peserta didik yang menjawab benar
Qi = 1 – pi

= Varians skor total.
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E. Teknik Analisis Data

1. Uji Korelasi

Penelitian ini adalah penelitian korelasi, yang bertujuan untuk

menentukan ada tidaknya atau besar kecilnya hubungan antara kedua 

variable. Karena itu untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan

teknik dengan menggunakan rumus Product Moment dari Person sebagai

berikut : 

rxy = 
	∑ (∑ )(∑ )

{ ∑ (∑ )}{ ∑ (∑ )	}
Keterangan:

rxy : Korelasi antara variabel X dengan variabel Y

∑ X : Jumlah seluruh skor x

∑ Y : Jumlah seluruh skor y

∑xy : Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y

N : Jumlah Responden4

                                                          
4Ibid.318
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Tabel 6

Interpretasi Korelasi Product Moment

Besarnya “r” Product Moment Interpretasi
0,00 – 0,199 Antara variabel X dan Y memang 

terdapat korelasi akan tetapi korelasi 
sangat rendah

0,20 – 0,399 Antara variabel X dan Y terdapat 
korelasi yang lemah atau rendah

0,40 – 0,599 Antara variabel X dan Y terdapat 
korelasi yang sedang

0,60 – 0,799 Antara variabel X dan Y terdapat 
korelasi yang kuat atau tinggi

0,80 – 1, 000 Antara variabel X dan Y terdapat 
korelasi yang sangat kuat

Setelah ini hasilnya dicocokkan dengan tabel nilai koefisien korelasi 

“r” product moment baik pada taraf signifikan 5% maupun taraf 1%, 

kemudian dibuat kesimpulan apakah terdapat korelasi positif yang signifikan 

atau tidak.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Tahapan Penelitian

1. Persiapan

Dalam tahap ini, sebelum peneliti melaksanakan penelitian terlebih 

dahulu peneliti melaksanakan observasi dan wawancara di MIN 7 Bandar 

Lampung.

2. Perizinan

Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian dengan mengajukan 

surat permohonan peneliti di MIN 7 Bandar Lampung

3. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, peneliti memberikan materi terlebih dahulu setelah 

selesai dilanjutkan hari berikutnya untuk memberikan soal tes mata pelajaran 

fiqih tentang ibadah sholat di kelas II MIN 7 Bandar Lampung setelah itu 

dilanjutkan dengan melakukan praktek ibadah sholat wajib.

4. Pasca Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap akhir, pada tahap ini dilaksanakan 

penglohan data yang diperoleh melalui skala yang meliputi, pengumpulan 

data, penyerdehanaan data, serta pendeskripsian data dengan menggunakan 

rumus-rumus yang telah ditentukan.
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B. Hasil Uji Analisis Data 

1. Uji Validasi

Untuk mengetahui data soal pada mata pelajaran fiqih tersebut 

berdistribusi valid atau tidak maka dilakukan uji validitas dengan 

menggunakan SPSS v.24 for windows

Tabel 7
Hasil Uji Coba Validasi Soal Mata Pelajaran Fiqih Tentang 

Ibadah Sholat Wajib

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance 

if Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted

soal1 15,07 22,961 ,443 ,798

soal2 15,17 22,626 ,464 ,797

soal3 15,43 24,806 -,017 ,819

soal4 15,20 26,234 -,299 ,831

soal5 15,03 22,792 ,421 ,799

soal6 15,13 22,326 ,551 ,793

soal7 15,13 22,257 ,568 ,792

soal8 15,23 22,461 ,479 ,796

soal9 15,07 22,961 ,443 ,798

soal10 15,23 22,323 ,510 ,794

soal11 15,20 25,269 -,109 ,823

soal12 15,13 22,120 ,601 ,791

soal13 15,17 21,868 ,641 ,788

soal14 15,17 22,351 ,527 ,794

soal15 15,03 22,792 ,518 ,796

soal16 15,13 22,395 ,535 ,794

soal17 15,13 22,602 ,486 ,796

soal18 15,23 22,392 ,494 ,795

soal19 15,13 22,878 ,421 ,799

soal20 15,30 26,217 -,289 ,832
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soal21 15,53 24,602 ,033 ,816

soal22 15,57 24,737 ,007 ,817

soal23 15,10 22,645 ,496 ,796

soal24 15,37 22,585 ,441 ,798

soal25 15,10 22,714 ,479 ,797

Soal dikatakan valid apabila nilai pada kolom Conected Item Total 
Correlation>0,444

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa data berdistribusi valid yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probalitasnya yaitu nilai Conected Item Total 

Correlation >0,444 maka data dinyatakan valid. Berdasarkan data diatas diketahui 

soal-soal yang valid yaitu no 1, 2, 5,6,7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 21, 

23, 24, dan 25.

2. Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui data soal pada mata pelajaran fiqih tersebut 

berdistribusi valid atau tidak maka dilakukan uji validitas dengan 

menggunakan SPSS v.24 for windows

Tabel 8

Hasil Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,809 25

Dikatakan Reliabel apabila r11> 0,70

Berdasarkan hasi pengujian reliabilitas di atas, diketahui angka

Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0,809. Jadi soal tersebut (0.809) lebih besar dari 
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nilai minimal Cronbach’s Alpha >0,7. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

instrumen peneliti yang digunakan untuk mengukur variable pelayanan dapat 

dikatakan reliabel atau handal.

3. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui hubungan pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap 

praktek ibadah sholat wajib maka dilakukan uji korelasi dengan 

menggunakan SPSS v.24 for windows

Tabel 9

Hasil Uji Statistik Korelasi Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Terhadap 

Praktek Ibadah Sholat Wajib Kelas II A MIN 7 Bandar Lampung

Correlations

soal fiqih praktek sholat

soal fiqih Pearson Correlation 1 ,431**

Sig. (2-tailed) ,000

N 25 25

praktek sholat Pearson Correlation ,431** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 25 25

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan positif 

antara pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap praktek ibadah sholat wajib 

MIN 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”. Dasar pengambilan 

keputusan menggunakan koefisien korelasi (rxy). Jika koefisien korelasi 

bernilai positif maka dapat dilihat adanya hubungan yang positif antara 
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variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan untuk menguji signifikansi 

adalah dengan membandingkan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel pada taraf 

signifikansi 5%. Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel maka hubungan 

tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai rhitung kurang dari nilai rtabel maka 

hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka 

digunakan analisis korelasi Product Moment dari Karl Pearson.

Tabel 10
Nilai Koefisien Korelasi “r” Product

Moment dari person untuk berbagi df.

Df( Degress 
of freedom) atau : db 

( derajat bebas

Banyak variable yang dikorelasikan : 2
harga “ r” pada taraf signifikansi

5% 1%
21 0,413 0,526

22 0,404 0,515

23 0,396 0,505

24 0,388 0,496

25 0,381 0,487

26 0,374 0,478

27 0,367 0,470

28 0,361 0,463

29 0,355 0,456

30 0,349 0,449

35 0,325 0,418

40 0,304 0,393

45 0,288 0,372
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Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukan dengan analisis data dan 

dari pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa Terdapat hubungan yang 

positif antara pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap praktek ibadah sholat 

wajib MIN 7 Bandar Lampung, dengan perhitungan koefisien korelasi (rhitung) 

yang diperoleh nilai sebesar 0,431, kemudian nilai tersebut dibandingkan 

dengan pada taraf signifikan 5% untuk N = 25 dan df = N – 2 = 25 – 2 = 

23 diperoleh angka 0,396 dan terlihat bahwa ℎ lebih besar daripada 

atau 0,431 > 0,396, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima.

Hasil analisis korelasi product moment menunjukkan Terdapat 

hubungan posistif dan signifikan pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap 

praktek ibadah sholat wajib  Kelas II MIN 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018.

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara 

pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap praktek ibadah sholat wajib kelas II

MIN 7 Bandar Lampung. Jumlah sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 25

orang .Dari sampel tersebut diperoleh data hasil pengisian soal mata pelajaran 

fiqih tentang ibadah sholat wajib dan praktek ibadah sholat wajib siswa yang 

telah didistribusikan ke dalam tabel distribusi hingga dapat diolah menggunakan 
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perhitungan statistik dan kemudian dihitung nilai koefisien korelasi bivariat 

product moment (r) dengan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0,396.

1. Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih kelas II MIN 7 Bandar Lampung 

Data hasil penelitian terdiri dari satu variable bebas yaitu variable 

Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih (X) dan variable terikat variable Praktek 

Ibadah Sholat Wajib (Y). Pada bagian ini akan di deskripsikan dari data 

masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

median, modus, dan standar deviasi. Selain itu juga disajikan table distribusi

frekuensi dan diagram batang dari distribusi frekuensi masing-masing

variabel. Berikut ini rincian hasil pengolahan data yang telah dilakukan

dengan bantuan aplikasi computer program SPSS versi24.0 for Windows.

a. Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Kelas II MIN 7 Bandar Lampung

Tabel 11
Distribusi Frekuensi Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

Siswa kelas II MIN 7 BandarLampung.

Interval Skor Kriteria Jumlah Presentase%
Sangat tinggi 90-100 1 4%

Tinggi 80-89 17 68%

Sedang 70-79 5 20%

Rendah 60-69 2 8%

Sangat rendah 50-59 0 0%

Jumlah 25 100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pemahaman mata pelajaran 

fiqih siswa kelas II MIN 7 Bandar Lampung, kriteria sangat tinggi 1 siswa (4%), 
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kriteria tinggi 17 siswa (68%), kriteria sedang 5 siswa (20%), kriteria rendah 2

siswa (8%), krietria sangat rendah 0 siswa (0%). Dalam hasil penelitian tersebut 

peneliti melihat dari tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan bahwa 

pemahaman mata pelajaran fiqih baik. 

Pemahaman pada mata pelajaran fiqih ini sangat penting diberikan mulai 

sejak dini kepada anak-anak, karena mata pelajaran fiqih ini memiliki kedudukan 

dan menjamin memperbaiki dan mengangkat derajat manusia yang lebih tinggi, 

yaitu insan yang senantiasa patuh beribadah kepada Allah SWT dengan melalui 

proses kependidikan manusia akan dapat dimanusiakan sebagai hamba Tuhan 

yang mampu menaati ajaran agama-Nya dengan penyerahan diri secara total.

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman mata pelajaran fiqih dapat mempengaruhi praktek ibadah sholat wajib

pada siswa. Siswa kelas II MIN 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 

memiliki tingkat pemahaman yang baik. Hal ini telah terbukti dari soal yang 

diberikan kepada siswa tentang materi ibadah sholat wajib mendapatkan hasil yang 

baik. 
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2. Praktek Ibadah Sholat Wajib Kelas II MIN 7 Bandar Lampung 

a. Hasil Praktek Ibadah Sholat Wajib 

Tabel 12
Distribusi Frekuensi Praktek Ibadah Sholat Wajib

Siswa kelas II MIN 7 Bandar Lampung

Interval Skor Kteria Jumlah Presentase%

Sangat tinggi 90-100 0 0%

Tinggi 80-89 3 12%

Sedang 70-79 7 28%

Rendah 60-69 10 40%

Sangat rendah 50-59 5 20%

Jumlah 25 100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa praktek ibadah sholat wajib 

siswa kelas II MIN 7 Bandar Lampung, kriteria sangat tinggi 0 siswa (0%), 

kriteria tinggi 3 siswa (12%), kriteria sedang 7 siswa (28%), kriteria rendah 10

siswa (40%), kriteria sangat rendah 5 siswa (20%). Dalam hasil penelitian 

tersebut peneliti melihat dari tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan 

bahwa praktek ibadah sholat wajib cukup baik.
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Berdasarkan penjelasan yang telah diurauikan dapat disimpulkan hasil 

praktek ibadah sholat bertujuan untuk lebih memahami mata pelajaran fiqih. 

Siswa kelas II MIN 7 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 memiliki 

tingkat hasil praktek ibadah sholat yang cukup baik dengan kategori rendah. 

Oleh karena itu untuk memiliki hasil praktek ibadah sholat yang baik harus 

disertai pemahaman mata pelajaran fiqih yang cukup baik dari dalam siswa 

maupun dari luar atau lingkungan sekolah. 

3. Hubungan Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Dengan Praktek Ibadah 

Sholat Wajib

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi product 

moment ( ) yaitu sebesar 0,431 dan setelah dikategorikan berdasarkan tabel 

distribusi interpretasi, maka hubungan pemahaman mata pelajaran fiqih 

dengan praktek ibadah shalat wajib siswa kelas II MIN 7 Bandar Lampung 

termasuk dalam rentang 0,40 – 0,599 sehingga dikategorikan “sedang.” 

Kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kelas II MIN 

7 Bandar Lampung. Penelitian ini diawali dengan observasi peneliti terhadap 

pembelajaran fiqih di kelas II . Observasi ini bertujuan sebagai teknik 

pengumpulan data yang berguna untuk mencari informasi tentang pemahaman 

mata pelajaran fiqih dan praktek ibadah sholat wajib siswa. Hasil kegiatan 

observasi ini kemudian diolah dan dijadikan sebagai data pendukung untuk 

mengetahui hasil pengetahuan siswa sebelumnya.
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Hari berikutnya penelitian diarahkan untuk memberikan materi dan 

soal tes mata pelajaran fiqih serta praktek ibadah sholat kepada siswa kelas II

untuk diisi sesuai dengan petunjuk pengisian. Kegiatan pengisian soal ini 

dibantu oleh guru mata pelajaran fiqih untuk mengarahkan siswa agar dapat 

berlangsung dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini siswa mengisi sejumlah 

pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan telah diuji validitasnya 

sehingga layak dijadikan sebagai instrumen  penelitian. Pertanyaan tersebut 

terdiri dari 20 butir soal mata pelajaran fiqih tentang ibadah sholat wajib dan 

ada 15 aspek penilaian praktek sholat wajib. Data hasil soal tes dan praktek ini 

dijadikan data utama untuk mengetahui pemahaman dan hasil praktek ibadah 

sholat wajib siswa kelas II MIN 7 Bandar Lampung. 

Berdasarkan pengolahan data hasil pemahaman dan praktek ibadah 

sholat sebagai sumber data utama maupun data hasil observasi mata pelajaran 

fiqih kelas II MIN 7  Bandar Lampung yang dalam penelitian ini dijadikan 

sebagai data pendukung, yakni rhitung >rtabel atau 0,431 > 0,396, maka pada 

taraf signifikansi 5 % Hipotesis Nol ditolak, sedangkan Hipotesis Alternatif 

diterima, berarti bahwa pada taraf signifikansi 5% itu memang terdapat 

korelasi atau hubungan positif dan signifikan antara pemahaman mata 

pelajaran fiqih dan hasil praktek ibadah sholat wajib. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan pemahaman mata 

pelajaran fiqih dengan praktek ibadah sholat wajib didapatkan penjelasan bahwa 

Pendidikan Agama Islam khususnya mata pelajaran Fiqih merupakan usaha yang 

cukup mapan terarah, terlebih yang akan dituju kualitas manusia secara fisik dan 

psikis yang taat kepada aturan beribadah seorang muslim. Mata pelajaran Fiqih 

mempunyai kedudukan tinggi dan paling utama karena pendidikan Fiqih 

menjamin memperbaiki ibadah anak – anak dan mengangkat kederajat mereka 

yang tinggi, serta berbahagia dalam hidup dan kehidupannya, oleh karena itu 

pendidikan agama harus diberikan mulai sejak dini kepada anak – anak.

Pemahaman yang diteliti oleh peneliti disini adalah pemahaman kognitif, 

yakni pemahaman yang mengacu pada pengetahuan apabila siswa mampu 

menyebutkan, membedakan, memberi contoh, serta dapat menggunakan suatu 

konsep untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya maka siswa tersebut 

dikatakan paham.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukan dengan analisis data dan 

dari pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif  antara pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap praktek ibadah sholat 

wajib, dengan perhitungan koefisien korelasi (rhitung) yang diperoleh nilai sebesar 



80

0,431, kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan pada taraf signifikan 

5% untuk N = 25 dan df = N – 2 = 25 – 2 = 23 diperoleh angka 0,396 dan terlihat 

bahwa ℎ lebih besar daripada atau 0,431 > 0,396, sehingga hipotesis 

nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Tingkat korelasi atau 

hubungan antara pemahaman mata pelajaran fiqih terhadap praktek ibadah sholat 

wajib Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung termasuk dalam kategori 

”sedang” yaitu dengan melihat ℎ = 0,431 kemudian dibandingkan dengan 

tabel distribusi interpretasi.

B. Saran

Berdasakan hasil dan pembahasan diatas penulis mengajukan saran yang 

dapat dijadikan pertimbangan baik dari segi penelitian yang penulis lakukan 

maupun dari segi penerapaannya dalam proses pembelajaran. Penanaman nilai-

nilai pendidikan agama harus diberikan sejak usia dini karena dengan penanaman 

nilai-nilai pendidikan agama seperti nilai keimanan dan nilai ibadah yang 

diberikan sejak usia dini mereka akan terbiasa melaksanakan kewajiban mereka 

kepada  Allah SWT sejak berusia dini hingga mereka dewasa. 

Selain itu, hendaknya pengajaran ibadah shalat jangan hanya terfokus 

pada penyajian teori, tetapi hendaknya lebih diimbangi dengan penerapan, 

sehingga apa yang didapat oleh anak dalam teori dapat dipraktekkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru hendaknya lebih ekstra membimbing dan 
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mengawasi siswa dan siswi dalam melaksanakan shalat dan memberikan latihan-

latihan ibadah seperti membaca Al-Qur’an dan surat-surat pendek. 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan 

penelitian selanjutnya atau pengembangan penelitian dengan judul yang sama 

demi kesempurnaan penelitian, sehingga hasil yang didapatkan akan menjadi 

lebih baik dan menjadi dasar peneliti selanjutnya. 
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   Daftar Nilai Ulangan Harian MIN 7 Bandar Lampung Kelas II A

No. Nama Peserta Didik KKM Nilai Keterangan
1 Abdurrahman Kahfi A 60 50 Belum Tuntas
2 Afdan Sendy As-Sodik 60 50 Belum Tuntas
3 Ahmad Ridho Hertawan 60 50 Belum Tuntas
4 Alif Alhadi 60 65 Tuntas
5 Alya Shafira 60 55 Belum Tuntas
6 Artherino Surya Pratama 60 60 Tuntas
7 Barraq Rasyid Al-Hakim 60 60 Tuntas
8 Callysta Vera Kania 60 65 Tuntas
9 Danish Abrisam Ariatama 60 65 Tuntas
10 Devina Rahmania 60 60 Tuntas
11 Dhea Az-Zahra 60 60 Tuntas
12 Keysia Artevia Putri T 60 55 Belum Tuntas
13 Lingga Ferlian 60 65 Tuntas
14 M. Akbar Pratama 60 60 Tuntas
15 M. Saputra Pratama 60 60 Tuntas
16 Miftahul Ma’wa 60 60 Tuntas
17 Oktarina Putri Handayani 60 60 Tuntas
18 Quinta Olivia 60 60 Tuntas
19 Rahadian Fahreza 60 60 Tuntas
20 Rahadian Fahrezi 60 60 Tuntas
21 Rhesa Chika Arisha 60 60 Tuntas
22 Tsalisa Mazida Ulfa 60 60 Tuntas
23 Yoewandy Lanang P 60 65 Tuntas
24 Zahra Afifah Sari 60 60 Tuntas
25 Reyhan Wijaya 60 55 Belum Tuntas

Jumlah 1.480
Nilai Rata – rata 59.2
Nilai Tertinggi 65
Nilai Terendah 50
Nilai Tuntas 60 19
Nilai Belum Tuntas 50 6
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DAFTAR TES UNTUK PESERTA DIDIK TENTANG

PEMAHAMAN SHALAT WAJIB

(SEBELUM VALIDITAS)

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Kelas :

3. Sekolah :

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Tulis nama peserta didik pada tempat yang telah tersedia.

2. Bacalah terlebih dahulu dengan teliti sebelum peserta didik mengisi daftar angket ini.

3. Jawablah daftar angket ini dengan jujur.

4. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c dengan jawaban yang paling tepat!

III. PERTANYAAN

1. Shalat menurut bahasa adalah. . . .

a. Doa

b. Zikir

c. Doa dan Zikir

2. Shalat menurut istilah adalah. . . .

a. Suatu amalan yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

b. Suatu tingkah laku yang baik -  baik dan disenangi orang banyak.

c. Suatu kewajiban yang ditentukan waktunya.

3. Nama – nama shalat fardhu yang kita laksanakan adalah. . . .

a. Subuh, Dzuhur, dan Ashar

b. Subuh, Dzuhur, Ashar, dan Maghrib

c. Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya

4. Shalat wajib yang dikerjakan 3 rakaat adalah. . . .

a. Dzuhur

b. Ashar

c. Maghrib
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5. Rukun shalat yang pertama adalah. . . .

a. Niat

b. Takbiratul Ikhram

c. Membaca Surat Al-Fatihah

6. Gambar disamping disebut gerakan . . . .

a. Rukuk

b. I’tidal

c. Tuma’ninah

7. Gerakan shalat saat berdiri tegak saat bangun dari rukuk disebut. . . .

a. Sujud

b. Takbiratulikhram

c. Iktidal

8. Yang dimaksud gerakan sujud adalah. . . .

a. Gerakan dengan membungkukkan badan dengan punggung yang lurus dan kedua 

tangan memegang kedua lutut

b. Gerakan shalat dengan cara menunduk hingga muka, dahi, dan hidung menempel di 

lantai

c. Gerakan dengan berdiri tegak setelah bangun dari rukuk

9. Takbiratulikhram adalah gerakan shalat dengan cara . . . .

a. Mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu

b. Meletakkan kepala hingga dahi dan hidung menyentuh lantai

c. Membungkukkan badan

10. Iftitah adalah . . . .

a. Doa yang dibaca pada rakaat pertama sebelum Surat Al-Fatihah

b. Doa memohon kebaikan

c. Doa mohon keselamatan

11. Shalat wajib yang dikerjakan pada waktu terbit fajar adalah. . . .

a. Subuh

b. Dzuhur

c. Ashar
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12. Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa’nii warzuqnii wahdinii wa’aafinii 

wa’fu’annii.

Lafal diatas termasuk bacaan. . . .

a. Rukuk

b. Duduk diantara dua sujud

c. Sujud

13. Subhaana rabbiyal-‘alaa wa bihamdih. 3x

Lafal diatas termasuk bacaan. . . .

a. Rukuk

b. Duduk diantara dua sujud

c. Sujud

14. Orang yang mendirikan shalat berarti ia. . . .

a. Orang yang baik

b. Orang yang saleh

c. Orang yang menegakkan agama Islam

15. Orang yang sengaja meninggalkan shalat berarti. . . .

a. Menegakkan agama Islam

b. Menghancurkan agama Islam

c. Memuliakan agama Islam

16. Rukuk yang benar adalah. . . .

a. Membungkuk dengan punggung yang lurus dan kedua tangan memegang kedua lutut

b. Merunduk hingga muka, dahi dan hidung menempel lantai

c. Mengangkat kedua tangan

17. Gambar disamping disebut dengan gerakan. . . .

a. Rukuk

b. I’tidal

c. Sujud

18. Iftirasy disebut dengan. . . .

a. Duduk tasyahud awal

b. Duduk tasyahud akhir

c. Duduk diantara dua sujud
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19. Tawaruk disebut dengan duduk. . . .

a. Duduk tasyahud awal

b. Duduk tasyahud akhir

c. Duduk diantara dua sujud

20. Ketika duduk tahiyat memberikan isyarat dengan. . . .

a. Ibu jari

b. Telunjuk

c. Kelingking

21. Tahiyat dalam shalat termasuk. . . .shalat.

a. Sunnah

b. Syarat

c. Rukun

22. Yang termasuk syarat wajib shalat adalah. . . .

a. Beragama Islam, berakal sehat, dan bersih dari hadast besar dan kecil

b. Menutup aurat, menghadap kiblat, dan telah masuk waktu shalat

c. Niat, membaca Al-Fathihah, dan membaca shalawat nabi

23. Hikmah shalat adalah. . . .

a. Hidup menjadi susah

b. Mempersulit keadaan

c. Hati menjadi tenang, tentram, damai dan selalu mengingat Allah SWT

24. Takbir yang pertama kali dilakukan ketika shalat adalah. . . .

a. Takbiratulikhram

b. Takbir Kubra

c. Takbir Intiqal

25. Ucapan takbir yaitu. . . .

a. Subhanallah

b. Alhamdulillah

c. Allahuakbar
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Rekapitulasi Data Uji Coba Soal Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Aditya Putra Ramadhan 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Ahmad Baha'alisyahbana 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

3 Bela Afriliyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

4 Bebita Bilqis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

5 Davin Manna 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1

6 Diyas Rizkie Maulana 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

7 Desi Maharani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

8 Diva Ningtiyas 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

9 Faiz Setiawan 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

10 Fathan Darul Umam 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

11 Gading Wijaya 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

12 Hafika Zahrani 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1

13 Intan Meli Safira 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

14 Kinanti Larasati 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Laila Alfauziyah 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1

16 Miftah Ainin Dhiya 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

17 M. Rizky Aditya 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

18 M. Faiz Rizkie Juanda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 M. Fadli Pariski 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

20 Melodi Zulaikha 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

21 M. Firman Ramadhan 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

22 M. Rafa Ardiansyah 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1

23 M. Fahri Maulana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 `1 1 1 1

24 M. Fitra Maliki 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

25 Naila Nazareth 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 Najmie Adiba Firdaus 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

27 Naila Nurjannah 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0

28 Rafif Dzaki Atar Palah 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

29 Siti Sarah 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

30 Tri Wulandari 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

31 Zhallina Amarani 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,51739 0,5477 0,126 -0,172 0,5017 0,621 0,635 0,567 0,5174 0,59332 -0,062 0,664 0,7009 0,5949 0,58 0,6066 0,56357
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18 19 20 21 22 23 24 25 Jumlah

0 1 1 0 0 1 0 1 19

0 0 1 0 0 1 0 1 10

1 1 0 0 0 1 1 1 21

0 0 1 0 0 1 0 0 6

1 1 0 0 0 0 0 1 14

0 1 1 0 0 0 1 1 13

1 1 1 0 0 1 0 0 20

0 1 0 1 0 1 1 1 20

1 0 1 0 0 0 1 1 15

1 1 1 0 0 1 0 0 15

0 1 1 0 0 0 0 1 12

1 1 0 0 0 1 1 1 17

0 0 0 1 0 0 0 0 8

1 1 0 0 1 1 1 1 21

0 1 1 0 0 1 1 1 16

1 1 1 0 1 1 0 1 20

0 1 1 0 1 1 0 0 10

1 0 1 1 0 1 1 1 21

0 1 0 0 0 1 0 1 13

1 1 0 0 0 1 1 1 18

1 0 1 1 1 1 1 1 20

0 1 0 1 0 0 0 1 16

1 1 1 1 0 1 1 1 22

0 0 1 1 1 0 0 0 6

1 1 0 0 0 1 1 1 19

1 0 0 0 0 0 0 0 6

1 0 1 0 1 1 1 1 17

1 1 0 1 1 1 1 0 20

1 1 0 0 0 1 1 1 22

1 1 1 1 1 1 0 1 19

1 1 0 1 0 1 0 1 21

0,57995 0,5062
-

0,1511 0,1766 0,0706 0,5693 0,5409 0,5544 497
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DAFTAR TES UNTUK PESERTA DIDIK TENTANG

PEMAHAMAN SHALAT WAJIB

(SETELAH VALIDITAS)

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Kelas :

3. Sekolah :

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Tulis nama peserta didik pada tempat yang telah tersedia.

2. Bacalah terlebih dahulu dengan teliti sebelum peserta didik mengisi daftar angket ini.

3. Jawablah daftar angket ini dengan jujur.

4. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c dengan jawaban yang paling tepat!

III. PERTANYAAN

1. Shalat menurut bahasa adalah. . . .

a. Doa

b. Zikir

c. Doa dan Zikir

2. Shalat menurut istilah adalah. . . .

a. Suatu amalan yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

b. Suatu tingkah laku yang baik -  baik dan disenangi orang banyak. 

c. Suatu kewajiban yang ditentukan waktunya.

3. Rukun shalat yang pertama adalah. . . .

a. Niat

b. Takbiratul Ikhram

c. Membaca Surat Al-Fatihah

4. Gambar disamping disebut gerakan . . . .

a. Rukuk 

b. I’tidal

c. Tuma’ninah 

5. Gerakan shalat saat berdiri tegak saat bangun dari rukuk disebut. . . .
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a. Sujud

b. Takbiratulikhram

c. Iktidal

6. Yang dimaksud gerakan sujud adalah. . . .

a. Gerakan dengan membungkukkan badan dengan punggung yang lurus dan kedua 

tangan memegang kedua lutut

b. Gerakan shalat dengan cara menunduk hingga muka, dahi, dan hidung menempel di 

lantai

c. Gerakan dengan berdiri tegak setelah bangun dari rukuk

7. Takbiratulikhram adalah gerakan shalat dengan cara . . . .

a. Mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu

b. Meletakkan kepala hingga dahi dan hidung menyentuh lantai

c. Membungkukkan badan 

8. Iftitah adalah . . . .

a. Doa yang dibaca pada rakaat pertama sebelum Surat Al-Fatihah

b. Doa memohon kebaikan 

c. Doa mohon keselamatan 

9. Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa’nii warzuqnii wahdinii wa’aafinii 

wa’fu’annii.

Lafal diatas termasuk bacaan. . . .

a. Rukuk 

b. Duduk diantara dua sujud

c. Sujud

10. Subhaana rabbiyal-‘alaa wa bihamdih. 3x 

Lafal diatas termasuk bacaan. . . .

a. Rukuk

b. Duduk diantara dua sujud

c. Sujud 

11. Orang yang mendirikan shalat berarti ia. . . .

a. Orang yang baik

b. Orang yang saleh
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c. Orang yang menegakkan agama Islam

12. Orang yang sengaja meninggalkan shalat berarti. . . .

a. Menegakkan agama Islam

b. Menghancurkan agama Islam

c. Memuliakan agama Islam

13. Rukuk yang benar adalah. . . .

a. Membungkuk dengan punggung yang lurus dan kedua tangan memegang kedua lutut

b. Merunduk hingga muka, dahi dan hidung menempel lantai

c. Mengangkat kedua tangan

14. Gambar disamping disebut dengan gerakan. . . .

a. Rukuk

b. I’tidal

c. Sujud 

15. Iftirasy disebut dengan. . . .

a. Duduk tasyahud awal 

b. Duduk tasyahud akhir

c. Duduk diantara dua sujud

16. Tawaruk disebut dengan duduk. . . .

a. Duduk tasyahud awal

b. Duduk tasyahud akhir

c. Duduk diantara dua sujud

17. Yang termasuk syarat wajib shalat adalah. . . .

a. Beragama Islam, berakal sehat, dan bersih dari hadast besar dan kecil

b. Menutup aurat, menghadap kiblat, dan telah masuk waktu shalat

c. Niat, membaca Al-Fathihah, dan membaca shalawat nabi

18. Hikmah shalat adalah. . . .

a. Hidup menjadi susah

b. Mempersulit keadaan

c. Hati menjadi tenang, tentram, damai dan selalu mengingat Allah SWT

19. Takbir yang pertama kali dilakukan ketika shalat adalah. . . .

a. Takbiratulikhram
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b. Takbir Kubra

c. Takbir Intiqal

20. Ucapan takbir yaitu. . . .

a. Subhanallah

b. Alhamdulillah

c. Allahuakbar 
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Tabel 2
Hasil Uji Coba Validitas Soal Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted

Soal 1 15,07 22,961 ,443 ,798

Soal 2 15,17 22,626 ,464 ,797

Soal 3 15,43 24,806 -,017 ,819

Soal 4 15,20 26,234 -,299 ,831

Soal 5 15,03 22,792 ,421 ,799

Soal 6 15,13 22,326 ,551 ,793

Soal 7 15,13 22,257 ,568 ,792

Soal 8 15,23 22,461 ,479 ,796

Soal 9 15,07 22,961 ,443 ,798

Soal 10 15,23 22,323 ,510 ,794

Soal 11 15,20 25,269 -,109 ,823

Soal 12 15,13 22,120 ,601 ,791

Soal 13 15,17 21,868 ,641 ,788

Soal 14 15,17 22,351 ,527 ,794

Soal 15 15,03 22,792 ,518 ,796

Soal 16 15,13 22,395 ,535 ,794

Soal 17 15,13 22,602 ,486 ,796

Soal 18 15,23 22,392 ,494 ,795

Soal 19 15,13 22,878 ,421 ,799

Soal 20 15,30 26,217 -,289 ,832

Soal 21 15,53 24,602 ,033 ,816

Soal 22 15,57 24,737 ,007 ,817

Soal 23 15,10 22,645 ,496 ,796

Soal 24 15,37 22,585 ,441 ,798

Soal 25 15,10 22,714 ,479 ,797

Soal dikatakan valid apabila nilai pada kolom Conected Item Total Correlation >0,444

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,809 25

    Dikatakan Reliabel apabila r11>0,70
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Tabel 3

Aspek Penilaian Praktek Ibadah Sholat Wajib

No Aspek yang
di nilai

Hasil Penilaian
Sangat Baik

(4)
Baik    
(3)

Cukup 
(2)

Kurang
(1)

1 Niat

2 Takbiratul Ihram

3 Rukuk

4 Sujud

5 Duduk diantara 
dua sujud

6 Tahiyat Awal

7 Tahiyat Akhir

8 Salam

9 Surat Al-Fatihah

10 Surat-Surat Pendek

11 Bacaan Rukuk

12 Bacaan I’tidal 

13 Bacaan Sujud

14 Bacaan Tahiyat

15 Bacaan Salam
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Tabel 4

Hasil Corelasi Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Terhadap Praktek Ibadah Sholat Wajib

Correlations

soal fiqih praktek sholat

soal fiqih Pearson Correlation 1 ,431**

Sig. (2-tailed) ,000

N 25 25

praktek sholat Pearson Correlation ,431** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 25 25

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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KISI – KISI SOAL 

No. Variabel Indikator No. Item
1 Pemahaman Mata 

Pelajaran Fiqih tentang 
Ibadah Shalat Wajib

a. Mendefinisikan pengertian 
shalat fardhu

b. Menunjukkan gerakan shalat

c. Menjelaskan/melafalkan
bacaan shalat fardhu

d. Menafsirkan hikmah shalat

e. Menyatakan rukun dan syarat 
sahnya shalat

1, 2, 3, 4, 
11.

6, 7, 8, 9, 
16, 17, 18, 
19, 20, 24.

10, 12, 13, 
25. 

14, 15, 23.

5, 21, 22.
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Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 

Dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di Bandar 

Lampung tepatnya di kelurahan Jagabaya II telah didirikan MIN 7 Bandar 

Lampung. Yang merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang setara 

dengan sekolah dasar. Yang didirikan pada tahun 1960, dengan nomor 

statistik : 11118710007. Adapun maksud dari pendirian sekolah ini sebagai 

berikut:

a. Membentuk manusia di Indonesia sesuai dengan apa yang telah 

diprogramkan oleh pemerintah yang tercantum dalam GBHN.

b. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan bagi tingkat 

dasar.

MIN 7 Bandar Lampung di negerikan pada tanggal 25 November 1995 

dengan keputusan Menteri Agama RI No. 515A tahun 1995, no urut 117. MIN 

7 Bandar Lampung ini sejak berdirinya sampai sekarang ini telah mengalami 

pergantian kepala sekolah sebanyak sembilan kali, antara lain:

a. Ustad Abdul Halim, (sebagai pendiri MIN 7 Bandar Lampung) sejak tahun 

1960-1967

b. Hi. Nawawi, tahun 1967-1969

c. Erwansyah, tahun 1969-1974

d. Kuraisi Kadir, tahun 1974-1980
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e. Rabiatul, tahun 1980-1982

f. Tajuddin Nor, tahun 1982-1997

g. Hj. D. Maknoni, tahun 1997-2000

h. Hj. Naryati Zen, tahun 2000-2006

i. A. Syarifuddin, tahun 2006-2011

j. Hj. Munashiroh, S.Ag.MM 2011- Sekarang

2. Visi dan Misi  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung

a. VISI 

1) Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam sebagai pandangan hidup, 

sikap hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

2) Memiliki daya saing dalam prestasi UASBN

3) Memiliki daya saing dalam memasuki pendidikan lanjut (SMP/MTs) 

yang favorit

4) Memiliki daya saing dalam prestasi olimpiade matematika, IPA, KIR 

pada tingkat lokal, nasional dan/atau international

5) Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olah raga

6) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan 

7) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar.

b. MISI

1) Mengajarkan dan mengembangkan pendidikan dasar iptek dan imtaq

2) Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan
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3) Memadukan keunggulan madrasah dengan yang ada dalam masyarakat

4) Menumbuhkan kesadaran orang tua tentang pentingnya partisipasi 

dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas

c. Tujuan

1) Meletakkan Madrasah berbasis IMTQ dan IPTEK 

2) Meningkatkan dan menuju pembaharuan dalam proses belajar mengajar 

3) Meningkatkan profesionalisme Guru dan Tenaga kependidikan 

4) Meningkatkan lulusan yang berkualitas berguan bagi masyarakat dan 

bangsa 

5) Meningkatkan partisipasi masyarkat terhadap Madrasah

6) Mampu bersaing dalam kwalitas dan kuantitas

7) Meningkatkan penghayatan dalam pengamalan Agama Islam 

8) Memiliki akhlak dan keperibadian yang mulia 

9) Menjadi kebanggaan masyarakat 

d. Data Tenaga Pengajar

Data Tenaga Pengajar

No
Nama/NIP Guru/TU/ 
Penjaga

Jenis 
Guru 
Tugas

Bidang Studi
Dikerjakan 
Guru Kelas

1
Hj. Munashiroh, S.Ag. MM
NIP. 196811101994032003

Kepala
Sekolah

Guru Bidang
Studi

2 Lina Aprida, A. Ma. Guru Guru Kelas
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NIP. 196706092014112002

3
Pori Karlia, S.Pd. 
NIP. 196902271998122001

Guru Guru Kelas

4
Hj. Erly Suswati, S.Pd.I., 
M.Pd.I
NIP. 197212311997032008

Guru Guru Kelas

5
Hikmaini, S.Pd.I
NIP. 197905292005012006

Guru Guru Kelas

6
Octarina, S.Pd.I
NIP. 198110162005012006

Guru Guru Kelas

7
Rohama, S.Ag.
NIP. 196909102005012006

Guru Guru Kelas

8
Hj. Bainah, A.Ma.
NIP. 196005011984022001

Guru Guru Kelas 

9
Firdawati, S.Pd.I.
NIP. 197708271999032002  

Guru Guru Kelas 

10
Aris Sholahuddin, S.Pd.I.
NIP. 197607102000031002

Guru Guru Kelas

11
Barzan, S.Th.I., M.Pd.I.
NIP. 197805082007101006

Guru Guru Kelas

12
Siti Rubbaya, M.Pd.I.
NIP. 197007271996032002

Guru Guru Kelas

13
Masnah, S.Pd.I
NIP. 196409092000032002

Guru Guru Kelas

14
Siti Hajar D, S.Pd.I.
NIP. 1969032319880122001

Guru
Guru Bidang 
Studi

15
Muhammad Itsnaini, M.Pd.I.
NIP. 198001092007101003

Guru dan 
BPP

Guru Bidang 
Studi 

16
Rismadini, S.Pd.I.
NIP. 197907162008042001

Guru
Guru Bidang 
Studi

17
Reni Yulianti, S.Ag. 
NIP. 19720705200122002

Guru 
Guru Bidang 
Studi

18
Mujiam, S.Ag.
NIP. 196808072014112013

Guru
Guru Bidang 
Studi

19
Pison Hawila, S.Pd.

Guru 
Honor

Guru Bidang 
Studi
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20 Devid Frananda, S.Pd. TU Honorer Guru Bid. Studi 

21 Rima Silvia, S.Pd.I Guru Honor Guru Bid. Studi

22
Hj. Andriani, S.Pd.I
NIP. 198003172005012006

Penyusun 
Laporan 
Keuangan 

e. Data Wali Kelas  Siswa 

Data Wali Kelas Siswa

Kelas Wali Kelas
Jumlah Siswa Jumlah 

KeseluruhanLaki-Laki Perempuan
Kelas 1A Lina Aprida, A. Ma. 15 13 28
Kelas 1B Pori Karlia, S.Pd. 14 12 26

Kelas 1C Hj. Erly Suswanti, 
M.Pd.

15 17 32

Kelas 2A Hikmaini, S.Pd.I. 14 11 25

Kelas 2B Octarina, S.Pd.I. 15 16 31

Kelas 2C Rohama, S.Ag. 13 15 28

Kelas 3A Hj. Bainah, A.Ma. 13 16 29

Kelas 3B Firdawati, S.Pd.I. 15 12 27

Kelas 4A Aris Sholahuddin, 
S.Pd.I

10 10 20

Kelas 4B Barzan, M.Pd.I 10 10 20

Kelas 5 Siti Rubbaya, M.Pd.I 20 15 35

Kelas 6 Masnah, S.Pd.I 17 16 33

Jumlah 171 153 334
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f. Sarana dan Prasarana MIN 7 Bandar Lampung

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam kegiatan belajar 

dan mengajaragar dapat berjalan secara optim al. Berikut adalah data 

sarana dan prasarana di MIN 7 Bandar Lampung

Data  Sarana dan Prasarana MIN 7 Bandar Lampung

1. Ruang Belajar/Kelas 7 Ruang

2 Ruang Kantor/Kepala Madrasah 1 Ruang

3 Ruang Staf TU 1 Ruang

4 Ruang Akademik 1 Ruang

5 Ruang BK/BP -

6 Ruang Guru 1 Ruang

7 Ruang Pramuka -

8 Ruang Lb./IPA -

9 Raung Kesenian -

10 Ruang UKS 1 Ruang

11 Ruang Lab. Multimedia -

12 Ruang Gudang -

13 Ruang Aula -

14 Perpustakaan 1 Ruang

15 Musholah 1 Ruang

Sumber : Dokumentasi MIN Bandar Lampung Tahun 2016/2017
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Foto Saat Mengerjakan Validasi Soal Mata Pelajaran Fiqih di MIN 10 Bandar Lampung
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Foto Saat Mengerjakan Soal Fiqih Tentang Shalat Wajib di MIN 7 Bandar Lampung
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Foto Saat Praktek Ibadah Sholat Wajib
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Foto Bersama Kepala Sekolah MIN 7 Bandar Lampung

                         Foto Bersama Guru Mata Pelajaran Fiqih MIN 7 Bandar Lampung


	COVER.docx
	ABSTRAK 2.docx
	MOTTO.docx
	PERSEMBAHAN.docx
	RIWAYAT HIDUP.docx
	KATA PENGANTAR.docx
	DAFTAR ISI.docx
	Daftar Tabel.docx
	DAFTAR LAMPIRAN.docx
	BAB I Revisi FN.docx
	BAB II Revisi FN.docx
	BAB III Revisi FN.docx
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN.docx
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.docx
	DAFTAR PUSTAKA.docx
	Lampiran hal. 82 - 86.docx
	Lampiran hal. 87-88.docx
	Lampiran hal. 89-92.docx
	Lampiran hal. 93-95.docx
	Lampiran hal. 96.docx
	Lampiran hal. 97 - 102.docx
	Lampiran hal. 107 - 110.docx
	Lampiran hal. 111.docx

