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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengkaji pendidikan merupakan hal yang sangat urgen dan tidak bisa

dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena dengan pendidikan seseorang

bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dengan pendidikan seseorang bisa

merubah sifat seseorang yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik bahkan

maju tidaknya suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan tersebut.

Pendidikan adalah pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya

kepribadian yang utama. 1 Pendidikan Islam menurut Muhammad Fadil

Al-Djamaly adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang

baik dan yang mengangkat derajat kemanuasiaannya sesuai dengan

kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar). 2

Pendapat di atas sesuai dengan firman Allah:

....
....

Artinya : Itulah fitrah Allah, yang di atas fitrah itu manusia diciptakan
Allah…3









1Ahmad Tafsir, 1995, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Bandung: Remaja Rosda
Karya, h. 6

2 Muzayyin Arifin, 2009, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h. 17-18
3 QS. Kementrian Agama RI, Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, Jakarta : Kemenag

RI, h. 30.
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Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.4

Dari dua surah di atas dapat kita fahami bahwa sesungguhnya manusia

sejak lahir telah dibekali dengan fitrah.Dan fitrah ini telah ada sejak zaman

azali, dimana penciptaan jasad manusia belum ada. Banyak pendapat

mengenai jenis fitrah ini, salah satunya adalah fitrah intelek, Intelek adalah

potensi bawaan yang mempunyai daya untuk memperoleh pengetahuan dan

dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang

salah.5Fitrah intelek inilah yang membedakan antara manusia dan ciptaan-Nya

yang lain.

Selain itu, salah satu pandangan modern dari seorang ilmuan Muslim,

pakar pendidikan Islam Muhammad Ibrahimy (Bangladesh) mengungkapkan

pengertian pendidikan Islam yang berjangkauan luas, sebagai berikut:

“Islamic education is true sense of the term, is a system of education
which enables a man to lead his life according to the Islamic ideology,
so that he may easily mould his life in accordance with tenets of islam.
And thus peace and prosperity may prevail in his own life as well as in
the whole world. These Islamic scheme of education is, of necessity an
all embracing system, for Islam enchomphasses the entire gamut of
moslem’s life. It can justly be said that all branches of learning which
are not Islamic are included in the Islamic education. The scope of
Islamic education has been changing at different times. In view of the
demands of the age and the development of science and technology, its
scope has also widened.”6

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahimy

dapat diambil kesimpulan, bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan

yang menerapkan ideologi Islam sesuai dengan ajaran islam. Adapun cabang

4Kementrian Agama RI, Op.Cit., h. 78
5Abdul Mujib, dkk, 2006, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, h. 56
6Muzayyin Arifin, 2008, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h. 5.
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belajar bukan hanya dalam bidang ibadah, namun juga dalam bidang sains dan

teknologi termasuk pendidikan Islam. Begitu juga ruang lingkup pendidikan

Islam terus bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam pendidikan Islam terdapat komponen-komponen dasar

pendidikan Islam. Salah satu komponen-komponen dasar dalam pendidikan

Islam adalah kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan Islam merupakan

pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya

ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam hal ini proses pendidikan Islam

bukanlah suatu proses yang dilakukan secara serampangan, tetapi mengacu

pada konseptualisasi manusia paripurna (insan kamil) yang strateginya telah

tersusun secara sistematis dalam pendidikan Islam.7

Dalam kurikulum terdapat komponen-komponen meliputi : Tujuan,  isi

kurikulum, media, strategi, proses pembelajaran dan eveluasi. Dalam

kurikulum pendidikan Islam salah satu komponen yang urgen adalah isi

kurikulumnya. Dalam kurikulum tersebut berupa materi yang telah

diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Materi tersebut disusun ke dalam silabus dan mengaplikasikannya

dicantumkan pula dalam Satuan Pembelajaran dan Rencana Pembelajaran.8

Salah satu materi pendidikan Islam adalah mata pelajaran fikih.

Fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam

muatan Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah. Pendidikan

7Ramayulis, 2002, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 152.
8Ibid., h. 154.
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Agama Islam, khususnya fikih sesungguhnya jauh lebih berat daripada

pengajaran umum apapun. Beratnya tidak terletak pada ilmiahnya, akan tetapi

pada isi dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Dalam Mata Pelajaran Fikih mempelajari tentang fikih ibadah yaitu

menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun

Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah

yang menyangkut tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur hubungan

antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.9

Atau berupa aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya

dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.10

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.11

Mempelajari fikih bukan sekedar teori yang mengutamakan ilmu

pengetahuan saja. Akan tetapi, ia bersifat amaliah, yang mengandung unsur

teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan, bila berisi suruhan atau

perintah, harus dapat dilaksanakan, bila berisi larangan, harus dapat

ditinggalkan atau dijauhi, seperti halnya perintah berwudhu yang harus

9Ahmad Wardi Muslich, 2010, Fiqih Muamalah,Jakarta: Amzah, h. 2.
10Hendi Suhendi, 2002, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.
11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.000912 Tahun 2013, Tentang

Kurikulum  Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab, h. 48.
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dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang Mukallaf ketika akan melaksanakan

shalat ataupun ketika ingin membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah

dalam surah Al-Ma’idah (5), ayat 6 sebagai berikut:


























Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai
dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan
jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang
air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh
air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.
(QS.Al-Maidah(5):6).12

Tafsir ayat di atas sebagaimana penulis kutip dari

Ali as-Shabuni dalam kitab Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an menjelaskan

bahwa ayat tersebut membahas tentang hukum berwudhu dan tayamum.

Melalui ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang berwudhu dan tayamum. Dia

12Kementrian Agama RI, Op.Cit., h. 108.
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(Allah) berfirman: jika kalian wahai orang Mukmin hendak melaksanakan

shalat dan kalian dalam keadaan berhadats maka basuhlah maka basuhlah

wajah dan kedua tangan kalian sampai ke siku-siku air yang suci, usaplah

kepala kalian, basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki.13

Dan jika kalian berhadats besar maka mandilah dengan menggunakan

air. Dan jika kalian dalam keadaan sakit, berpergian, atau berhadats kecil atau

menggauli perempuan  dan tidak menemukan air maka bertayamumlah dengan

menggunakan debu yang suci. Kemudian usaplah kedua wajah kalian dan

kedua tangan kalian sampai ke siku-siku dengan menggunakan debu suci itu.

Allah SWT tidak menghendaki atas kalian kesulitan dalam menjalankan

hukum-hukum agama Islam. Akan tetapi, Allah menghendaki kesucian kalian

dari dosa-dosa, dari penyakit-penyakit dan Allah menyempurnakan nikmat

pada kalian dengan penjelasan syariat Islam supaya kalian bersyukur kepada-

Nya atas nikmat-Nya dan memuji-Nya.14

Berwudhu juga dapat dilakukan ketika hendak menyentuh atau

membawa al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Waqiah ayat

79,


Artinya : “Tidak ada yang menyentuhnya(Al-Quran) kecuali hamba-hamba-

Ku yang suci”. (QS. Al-Waqiah: 79)

Maksud sabda Rasulullah, “janganlah kalian menyentuh Al-Quran kecuali

orang yang suci.15

13Ali as-Shabuni, 2007, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, Kairo: Daar as-Shabuni,
h.381

14Ibid.
15Wahbah Zuhaili, 2008, Fiqih Syafi’i Al-Muyassar, Damaskus: Daar Al-Fikr, h.104.
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Seseorang yang ingin mendapat kesempurnaan dalam melaksanakan

wudhu harus melalui pembelajaran. Karena dalam pelaksanaan wudhu dan

amalan ibadah-ibadah lainnya mempunyai tata cara, aturan-aturan atau

ketentuan-ketentuan yang harus dipelajari oleh setiap umat Islam yang

Mukallaf. Oleh sebab itu, guru diharapkan memberikan pemahaman kepada

siswa akan pentingnya pengetahuan tentang wudhu. Pengetahuan siswa dalam

mempelajarari wudhu dan memahaminya ini disebut juga dengan hasil

kognitif.

Menurut Soedijarto mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat

penguasaan yang dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti proses belajar

mengajar sesuai degan tujuan pendidikan yang ditetapkan. 16 Hasil belajar

kognitif adalah perubahan perilaku atau kemampuan siswa dalam berfikir,

menganalisa, dan mengamati sesuatu akibat proses pembelajaran17

Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai materi pelajaran

fikihnya menggunakan Madzhab Syafi’i. Madrasah tersebut sudah

memberikan pemahamaan kepada siswa tentang pelaksanaan wudhu yang

benar yaitu dengan cara mengajarkan materi tentang  wudhu dengan baik di

kelas, dan menjelaskan tata-tata cara pelaksanaan wudhu yang benar ketika

hendak melaksanakan shalat.

Dengan demikian secara teoritiknya siswa Madrasah Tsanawiyah

Al-Hikmah Kota Dumai sudah memiliki hasil belajar kognitif yang baik.

Ditandai dengan nilai rata-rata siswa 85 (delapan puluh lima) pada mata

16Purwanto,2011, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 50.
17Ibid.
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pelajaran fikih. Seyogyanya siswa yang memiliki nilai kognitif baik dapat

melaksanakan wudhu dengan baik pula.

Namun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis di

Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

masih ditemukan siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam

melaksanakan wudhu. Hal ini dapat dilihat dari gejala –gejala sebagai berikut:

1. Masih ditemukan siswa melakukan kesalahan ketika gerakan membasuh

wajah.

2. Masih ditemukan siswa yang melakukan kesalahan ketika membasuh

kedua tangan.

3. Masih ditemukan siswa melakukan kesalahan ketika menyapu

( mengusap) kepala.

4. Masih ditemukan siswa yang melakukan kesalahan ketika membasuh

kedua kaki.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala tersebut di atas, maka

penulis tertarik untuk meneliti  dengan judul: “Korelasi Hasil Belajar

Kognitif Siswa dengan Keterampilan Melaksanakan Wudhu Menurut

Madzhab Syafi’i pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah

Al-Hikmah Kota Dumai”.

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih terarah dan mendalam istilah yang digunakan dalam judul

ini, maka penulis perlu menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan judul

penelitian tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil Belajar Kognitif
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Kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah

mengetahui. Dalam arti luas, kognitif ialah perolehan, penataan, dan

penggunaan pengetahuan.18 Kogintif yang penulis maksud disini adalah

hasil Belajar kognitif yaitu kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui kegiatan belajar. 19 Dengan kata lain, hasil belajar kognitif

mencakup ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh siswa melalui proses

pembelajaran dalam Mata Pelajaran Fikih, dan dapat memahami ilmu

tersebut, serta mampu menerapkan, menganalisa, mensintesis dan

mengevaluasinya.

2. Keterampilan

Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap dalam

menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan, kemudian mendapatkan awalan

“ke” dan akhiran “an” menjadi “keterampilan” yang dijadikan kecakapan

untuk menyelesaikan tugas.20 Keterampilan yang penulis maksud dalam

penelitian ini adalah keterampilan melaksanakan wudhu. Keterampilan

melaksanakan wudhu yaitu suatu kemampuan, kecakapan dan keahlian

yang meliputi keterampilan gerakan wudhu dengan baik dan benar yang

sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh

syara”.

3. Wudhu

18Tohirin, 2014, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, h. 61.

19 Abdurrahman, 2003, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta:Rineka
Cipta, h. 37.

20Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta:
Modern English Press, h.1596.
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Wudhu secara bahasa artinya nama untuk suatu perbuatan yang

memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota

badan tertentu. 21 Wudhu menurut syara’ adalah kegiatan kebersihan

khusus atau perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat yang khusus.22

Maksudnya wudhu dalam peneletian ini adalah wudhu yang telah

disyariatkan kepada umat Islam sebelum memulai sebuah ibadah seperti:

shalat, membaca Al-Quran.

4. Madzhab

Madzhab adalah hasil ijtihad seorang Imam (Mujtahid) tentang

hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash. 23 Madzhab

Syafi’i yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah keterampilan

wudhunya menggunakan tata cara wudhunya madzhab Syafi’i.

5. Fikih

Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara’

melalui dalil-dalil yang jelas dan terperinci.24 Adapun fikih yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah salah satu mata pelajaran yang membahas

tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah dan bertujuan untuk

memberikan pemahaman dan pengalaman pada siswa dalam

menyelesaikan persoalan yang ada disekitarnya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

21Wahbah Zuhaili, 2008, Fiqih Syafi’i Al-Muyassar, Damaskus: Daar Al-Fikr, h.113.
22Ibid.
23Ibid.
24 Musthafa Dieb Al-Bugha, 2007, Al-Jawanib al-Tarbiyah fi ‘Ilmi Ushul al-Fiqhi,

Damaskus: Daar Al-Musthafa, h. 11.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat penulis

identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Apakah terdapat korelasi yang signifikan hasil belajar kognitif siswa

dengan keterampilan melaksanakanWudhu menurut Madzhab Syafi’i

pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah TsanawiyahAl-Hikmah Kota

Dumai?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa

pada Mata Pelajaran FikihMadrasah Tsanawiyah di Madrasah

Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai?

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan melaksanakan

wudhu  siswa di Madrasah TsanawiyahAl-Hikmah Kota Dumai?

2. Batasan Masalah

Berdasarkanidentifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi

masalah dan memfokuskan pada penelitian ini pada kajian, apakah ada

korelasi yang signifikan hasil belajar kognitif siswa dengan keterampilan

melaksanakan wudhu menurut madzhab Syafi’i pada mata pelajaran fikih

di Madrasah TsanawiyahAl-Hikmah Kota Dumai?

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah terdapat korelasi yang

signifikan hasil belajar kognitif siswa dengan keterampilan melaksanakan

wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah

Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui korelasi hasil belajar kognitif siswa dengan

keterampilan melaksanakan wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada Mata

Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat,

baiksecara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lain yang akan

melakukan kajian lanjutan.

2) Menambah Khazanah ilmu pengetahuan dalam pendidikan fikih.

b. Secara Praktis

1) Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan Siswa dapat meningkatkan

hasil belajarnya di kelas dan memiliki keterampilan melaksanakan

wudhu yang baik sesuai dengan mazhab Syafi’i.

2) Bagi Guru

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan pedoman

bagi guru untuk memilih strategi yang tepat dalam menampilkan

model pembelajaran, agar tercapainya tujuan pendidikan yang

diharapkan.

3) Bagi Sekolah
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan

masukan bagi sekolah sebagai salah satu upaya dalam

meningkatkan mutu pendidikan.

4) Bagi Penulis

a) Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan Keguruan dan

Keagamaan.

b) Untuk menambah pengalaman dalam pemecahan masalah serta

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama dibangku

perkuliahan.

c) Sebagai wahana untuk mengasah dan mengembangkan

kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

d) Sebagai tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh

gelar strata satu (S1)di Fakultas tarbiyah dan Keguruan di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru- Riau.


