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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Hasil Belajar Kognitif

a) Pengertian Hasil Belajar Kognitif

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi

dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi

meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh

sensori, penyimpanan dan pengolahan dalam otak menjadi informasi

hingga pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk

menyelesaikan masalah.25 Sedangkan menurut Soedijarto

mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai

oleh mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai degan

tujuan pendidikan yang ditetapkan.26

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

kognitif adalah perubahan perilaku atau kemampuan siswa dalam

berfikir, menganalisa, dan mengamati sesuatu akibat proses

pembelajaran. Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku yang

meliputi:

1) Pengetahuan

Mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah

dipelajari dan tersimpan didalam  ingatan. Pengetahuan tersebut

25Purwanto,2011, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 50.
26Ibid, h. 46.
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dapat berkenaan denga fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori,

prinsip, atau metode.

2) Pemahaman

Mencakup kemampuan menangkap sari dari makna hal-hal

yang dipelajari.

3) Penerapan

Mencakup kemampuan dalam menerapkan metode, kaidah

untuk menghadapi masalah yang nyata dan yang baru. Perilaku ini

misalnya tampak dalam kemampuan menggunakan prinsip.

4) Analisis

Mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam

bagian-bagian sehinga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan

baik.

5) Sintesis

Mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru,

misalnya tampak dalam kemampuan menyusunsuatu program.

6) Evaluasi

Mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.Sebagai contoh

kemampuan menilai hasil karangan.27

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka penulis

dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil belajar kognitif adalah suatu

penilaian akhir dari proses pembelajaran dalam ranah kemampuan

27Aunurrahman, 2010, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, h. 49.
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kognitif siswa dalam berfikir, meliputi  kemampuan dalam

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, membentuk pola,

dan mengevaluasi materi pembelajaran yang telah di ajarkan.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi hasil Belajar

1) Faktor Internal

(a) Faktor Fisiologis

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa

dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah,

apabila disertai sakit kepala misalnya, dapat menurunkan

kualitas ranah cipta, (kognitif) sehingga materi yang

dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas. Untuk

mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, siswa sangat

dianjurkan mengkomsumsi makanan dan minuman yang

bergizi.28

Berdasarkan hal di atas, penulis dapat memberikan

kesimpulan bahwa fisik merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi hasil belajar. karena kondisi fisik yang kurang

fit akan menyembabkan kualitas berfikir menurun.

Sebagaimana pepatah arab yang berbunyi   “Al-Aqlus-Salim fil

Jismis-Salim”, yang memiliki arti “akal yang sehat terdapat

28Muhibbin Syah, 2012, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.146.
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pada tubuh yang sehat”. Dengan demikian untuk menjaga

kondisi tubuh supaya tetap fit, sehat dan bugar, siswa

dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Menjaga pola makan yang sehat dengan memperhatikan

nutrisi yang masuk kedalam tubuh, karena kekurangan gizi

atau nutrisi akan mengakibatkan tubuh cepat lelah, lesu,

dan mengantuk, sehingga tidak ada gairah untuk belajar.

2. Rajin berolahraga agar tubuh selalu bugar dan sehat.

3. Istirahat yang cukup dan sehat.

(b) Faktor Psikologis

(1) Inteligensi

Individu yang memiliki inteligensi tinggi akan lebih

mudah menangkap dan memerima masukan dari luar

(pelajaran) dari pada individu yang memiliki inteligensi

rendah. Sedangkan individu yang memiliki inteligensi

rendah akan mengalami kesulitan atau lamban dalam

memahami pelajaran sehingga dalam belajar dengan waktu

sama akan diperoleh hasil yang berbeda.29

Tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) siswa tak

dapat diragukan lagi, sangat menetukan tingkat

keberhasilan belajar siswa. Ini bermakna, semakin tinggi

kemampuan intelengensi seorang siswa maka semakin

29Slameto, 2010, Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka
Cipta, h.56.



18

besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya semakin

rendah kemampuan intelegensi seorang siswa maka

semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses.

Selanjutnya, di antara siswa-siswa  yang mayoritas

berinteligensi normal itu mungkin terdapat satu atau dua

orang yang tergolong gifted child atau talented child, yakni

anak sangat cerdas dan anak sangat berbakat (IQ diatas

130). Disamping itu mungkin ada pula siswa yang

berkecerdasan dibawah batas rata-rata (IQ 70 kebawah).30

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa

intelegensi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Adapaun intelegensi siswa itu meliputi kecerdasan dalam

spritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional.

Kemampuan siswa berbeda-beda antara satu dengan yang

lainnya sehingga dibutuhkan kecakapan guru dalam

mengelola pembelajaran supaya materi yang disampaikan

dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh siswa.

(2) Minat

Menurut Slameto bahwa minat adalah suatu rasa

lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas,

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan

30Muhibbin Syah, Op.Cit., h.148-149.
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sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan

tersebut, semakin besar minat.31

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan

minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya, ia segan-

segan untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasan dari

pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa,

lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat

menambah kegiatan belajar.32

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan

bahwa minat merupakan salah satu hal yang dapat

mempengaruhi hasil belajar. Dengan adanya minat yang

berada dalam diri siswa akan menggerakkan dirinya untuk

belajar dengan baik sehingga akan memperoleh hasil

diinginkan.

(3) Bakat

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang

akan datang. Bakat anak akan mulai tampak sejak dia mulai

berbicara atau sudah masuk Sekolah Dasar (SD). Bakat

yang dimiliki anak sama. Bakat akan dapat mempengaruhi

31Slameto, Op.Cit., h.180.
32Ibid., h. 57.
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tinggi rendahnya prestasi belajar kadang-kadang bidang

studi tertentu.33

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

individu yang mempunyai bakat dalam suatu bidang

tertentu, serta dipelajarinya dengan minat yang tinggi dalam

bidang tersebut, maka hal itu akan memudahkan bagi anak

yang mempelajarinya dan akan memperoleh hasil yang

baik. Tetapi sebaliknya apabila seseorang tidak berbakat

dalam bidang tertentu maka jarang timbul minat, maka akan

menyulitkan di dalam belajarnya, atau hasil dari belajar itu

kurang memuaskan dibandingkan dengan individu yang

berbakat dan menaruh minat terhadap suatu bidang.

(4) Motivasi

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi untuk

belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong

seseorang untuk belajar. Penemuan-penemuan penelitian

menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya

meningkat jika motivasi untuk belajar bertambah.34

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan

bahwa motivasi merupakan salah satu hal yang penting

dalam pendidikan. Dalam proses pembelajaran, motivasi

33Evelina Siregar Dan Hartini Nara, 2010, Teori Belajar Dan Pembelajaran, Bogor:
Ghalia Indonesia, h. 176.

34Syaiful Bahri Djamarah, 2008, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 200.
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merupakan tahapan pertama dari sejumlah tahapan yang

berujung pada tahapan umpan balik (feed back) sehingga

motivasi mempunyai fungsi sebagai pendorong dalam

berbagai kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan fisik,

psikis, maupun spritual.

2) Faktor Eksternal

(a) Faktor Keluarga

(1) Cara Orang Tua Mendidik

Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan

anaknya. misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar

anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan

anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya,

tidak melengkapi alat-alat belajarnya, tidak memperhatikan

apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimana

kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami

dalam belajar dapat menyebabkan anak tidak berhasil

dalam belajarnya.35

Dengan demikian, cara orang tua dalam mendidik

anak dapat mempengaruhi hasil belajar anaknya. Hal ini

dapat dilihat seberapa besar perhatian orang tua terhadap

keperluan anaknya. Mulai dari perhatian terhada perilaku

35Slameto,Op.Cit., h. 61.
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anaknya, keperluan pendidikannya, pergaulannya,

spritualnya dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah

SAW bersabda: “setiap anak dilahirkan dengan keadaan

memiliki fitrah. Selanjutnya kedua orang tuanyalah yang

membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi

bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu

melihat kekurangan padanya”(HR. Al-Bukhari).

(2) Suasana Rumah

Hubungan antar anggota keluarga yang kurang

harmonis, akan menimbulkan suasana yang kaku, dan

tegang dalam keluarga, yang menyebabkan anak kurang

semangat untuk belajar. Sedangkan suasana keluarga yang

akrab, menyenangkan dan penuh kasih sayang, akan

memberikan dorongan belajar yang kuat bagi anak.36

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan

kondisi rumah yang kondusif dapat berdampak terhadap

belajar siswa akan baik. Sebaliknya jika keluarga kurang

harmonis maka akan menyebabkan psikis anak terganggu

sehingga semngat belajarnya menurun.

(3) Keadaan Ekonomi Keluarga

Hasil belajar yang baik, tidak dapat diperoleh hanya

mengandalkan keterangan-keterangan yang diberikan  oleh

36Evelina Siregar dan Hartini Nara, Op.Cit., h. 177.
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guru di depan kelas, tetapi membutuhkan alat-alat yang

memadai seperti buku, pensil, pena, peta, bahan buku

bacaan. Bagi orang tua yang keadaan ekonominya kurang

memadai, sudah barang tentu tidak dapat memenuhi

kebutuhan anaknya secara  memuaskan. Dengan demikian

murid  yang bersangkutan akan menanggung resiko yang

tidak diharapkan.37

Dengan demikian, keadaan ekonomi keluarga yang

berkecukupan berpengaruh terhadap belajar anak. Dengan

adanya kebutuhan anak terpenuhi maka anak akan fokus

dalam belajarnya. Sebaliknya kondisi keluarga yang kurang

berkecukupan maka akan berdampak pada hasil belajar

anak. karena kebutuhan anak belum terpenuhi maka anak

akan mencukupinya  sendiri dengan bekerja paruh waktu,

berjualan, yang hal ini akan menyita waktu ssiswa dalam

belajar sehingga membuat siswa kurang fokus dalam

balajar.

(4) Latar Belakang Kebudayaan

Tingkat pendidikan orang tua dan kebiasaan dalam

keluarga sangat mempengaruhi sikap anak dalam belajar.

Oleh karena itu perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang

baik agar mendorong semangat untuk belajar.38

37Ibid., h.178.
38Slameto, Op.Cit.,h. 64.
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(b) Faktor Sekolah

(1) Interaksi  Guru Dengan Murid

Guru yang kurang interaksi antara guru dan murid

menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar, sehingga

menyebabkan anak didik merasa ada distansi (jarak) dengan

guru, sehingga segan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan

belajar mengajar.39

(2) Hubungan Antar Murid

Guru yang kurang bisa mendekati siswa dan kurang

bijaksana, maka tidak akan mengetahui bahwa dalam kelas ada

grup yang saling bersaing secara tidak sehat, suasana kelas

semacam ini sangat tidak diharapkan dalam proses belajar.

Maka guru harus mampu membina jiwa kelas supaya dapat

hidup bergotong-royong dalam belajar bersama, agar kondisi

belajar individual siswa berlangsung dengan baik.40

(3) Disiplin Sekolah

Disiplin sekolah erat hubungannya dengan kerajinan

siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan

sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan

melaksanakan tata tertib. Seluruh staf sekolah yang mengikuti

tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi

disiplin pula, selain itu berpengaruh positif terhadap

belajarnya.41

(4) Cara Penyajian

39Evelina Siregar Dan Hartini Nara, Op.Cit., h.178.
40Ibid.
41Slameto, Op.Cit., h. 67.
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Guru yang hanya bisa mengajar dengan metode

ceramah saja, menyebab siswa menjadi bosan, mengantuk,

pasif, dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif adalah

guru yang berani mencoba metode baru, yang dapat membantu

dalam meningkatkan kondisi belajar siswa.42

(5) Metode Belajar

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang

harus dilalui dalam mengajar. Dengan demikian jelaslah bahwa

metode mengajar itu mempengaruhi belajar. Metode mengajar

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang

tidak baik pula. Oleh sebab itu, guru harus mampu

membimbing anak menggunakan atau mengaplikasikan metode

belajar yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal

siswa.43

(c) Faktor Masyarakat

(1) Teman Bergaul

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih

cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman

bergaul yang baik akan berpengaruh yang baik terhadap diri

siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang buruk akan

42Evelina Siregar Dan Hartini Nara, Op.Cit., h.178.
43Slameto, Op.Cit., h. 65.
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mempengaruhi yang bersipat buruk juga. Perkembangan sosial

anak membutuhkan komunikasi pergaulan dengan anak lain,

pergaulan harus diawasi dan diatur penggunaan waktunya

untuk membantu anak agar dapat mengatur belajar di rumah.44

(2) Kegiatan Siswa Dalam Masyarakat

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat

menguntungkan terhadap perkembangan dirinya. Tetapi jika

siswa ambil kegiatan dalam masyarakat  terlalu banyak,

misalnya olah raga, menari, berorganisasi, kegiatan sosial,

keagamaaan dan lain-lain, belajar akan terganggu, lebih-lebih

jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya. Jadi orang tua

perlu memperhatikan kegiatan anak-anaknya. 45

(3) Media Masa

Yang termasuk dalam media masa adalah

bioskop,radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-

komik, dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar dalam

masyarakat. Media masa yang baik memberi pengaruh yang

baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. Sebaliknya

media masa yang buruk akan berpengaruh buruk terhadap

siswa, sebagai contoh siswa yang suka menonton film atau

membaca cerita detektip,

44Ibid., h. 71.
45Evelina Siregar Dan Hartini Nara, Op.Cit., h. 179.
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pergaulan bebas, pencabulan, akan berkecendrungan untuk

berbuat seperti tokoh yang dikagumi dalam cerita itu.46

(4) Bentuk Kehidupan Masyarakat

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh

terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-

orang yang tidak terpelajar, pejudi, suka mencuri dan

mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan berpngaruh buruk

kepada  siswa yang berada di situ.47 Kondisi masyarakat di

lingkungan rumuh yang serba kekurangan  dan anak-anak

pengangguran, akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar

siswa.48

2. Keterampilan Melaksanakan Wudhu

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. Keterampilan adalah kegiatan yang

berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak

dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olah raga, dan

sebagainya.Sedangkan menurut Reber keterampilan adalah kemampuan

melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara

mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu.49

46Slameto, Op.Cit., h. 70.
47Ibid., h. 71.
48Muhibbin Syah, 2013, Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru, Bandung:

PT Remaja Rosdakarya, h.135.
49Muhibbin Syah, Psikologi  Belajar, Op.Cit., h.121.
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Sedangkan kata wudhu secara bahasa dengan membaca dhammah

pada huruf wawu wudhu’ (ُوضوء) adalah nama untuk suatu perbuatan yang

memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota

badan tertentu. Definisi inilah yang dimaksud pada pasal ini. Dan jika

huruf wawunya dibaca dengan fathah maka ia berarti air yang ,(َوضوء)

digunakan untuk berwudhu.50

Wudhu menurut syara’ adalah kegiatan kebersihan khusus atau

perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat yang khusus. Perbuatan

tersebut adalah membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan

membasuh kedua kaki. Defenisi wudhu yang lebih jelas adalah

menggunakan air yang suci pada empat anggota badan (sebagaimana yang

telah disebutkan diatas) dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh

syara’.51

Dengan demikian dapat diambil benang merah, bahwa.

Keterampilan melaksanakan wudhu adalah suatu kemampuan, kecakapan

dan keahlian yang meliputi keterampilan gerakan dan bacaan wudhu

dengan baik dan benar yang sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-

rukunnya serta hal-hal yang membatalkan wudhu yang telah ditentukan

oleh syara’.

Hukum asal wudhu adalah fardhu, karena ia merupakan syarat

sahnya shalat.52 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah

Al-Maidah : 6

50Wahbah Zuhaili, Op.Cit., h.113
51Wahbah Zuhaili, 2008, Fikih Islami wa Adilatuhu jilid 1, Damaskus: Daar Al-Fikr,

h. 298.
52Ibid.
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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).53

Dan sabda Nabi Muhammad SAW,

ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َمهَّاٍم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ  َثِين ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر َحدَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال يـَْقَبُل َحدَّ
اللَُّه َصَالَة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث َحىتَّ يـَتَـَوضَّأَ 

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nashr telah
menceritakan kepada kami Abdurrazaq dari Ma'mar dari
Hammam dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Allah tidak menerima shalat salah
seorang diantara kalian jika berhadas hingga ia berwudhu.”
(HR. Bukhari)54

53Kementrian Agama RI, Loc.Cit.
54HR. B ukhari bab Shalat: 6440 ( Kutub Al-Tis’ah).
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Dalam keterampilan wudhu harus mengetahui rukun atau

fardhunya serta sunah wudhu. Rukun adalah sesuatu yang kewujudan

kewujudan sesuatu yang lain bergantung pada kewujudannya dan ia

merupakan unsur luar dari hakikat itu. Rukun wudhu adalah ketentuan

yang harus dipenuhi dalam melakukan wudhu, dan jika tidak dipenuhi

maka wudhunya tidak sah. Adapun keterampilan wudhu dalam madzhab

Syafi’i sebagai berikut:

a. Rukun Wudhu

1) Niat ketika membasuh wajah

Niat secara bahasa adalah Al-Qashdu yang artinya

menyengaja. Sedangkan menuru syara’ adalah menyengaja sesuatu

bersamaan dengan melakukan perbuatan. Hukumnya adalah

wajib.55 Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْألَ  ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ ثـََنا احلَُْمْيِديُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن الزُّبـَْريِ قَاَل َحدَّ ْنَصارِيُّ قَاَل َأْخبَـَرِين ُحمَمَُّد َحدَّ
طَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعَلى اْلِمْنَربِ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم التـَّْيِميُّ أَنَُّه  ْعُت ُعَمَر ْبَن اخلَْ َع َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص اللَّْيِثيَّ يـَُقوُل مسَِ مسَِ

َا ِلُكلِّ  َا اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإمنَّ رٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت امْ قَاَل مسَِ
ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها أَْو ِإَىل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah
bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada
kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan
kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At
Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin
Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar
Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan
(balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang
diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia
yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan
yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada
apa dia diniatkan"56

55Wahbah Zuhaili, Op.Cit., h. 114.
56HR. Bukhari: 52 ( Kutub Al-Tis’ah).
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Niat itu dilakukan pada saat membasuh permulaan dari

wajah. Syarat niat itu letaknya dihati, karena niat itu adalah

menyegaja (kemauan) yang mana didalamnya harus disertai

dengan perbutaan tindakan membasuh ketika bagian pertama kali

dari bagian wajah. Adapun bacaan niatnya adalah sebagai berikut:

نويت الوضوء لرفع احلدث األصغر فرض هللا تعاىل
Mutawadhi’(orang yang berwudhu) dapat melaksanakan

niat itu satu dari tiga hal yaitu:

a) Niat menghilangkan hadats atau bersuci dari hadats.

b) Niat untuk melakukan perbuatan yang membolehkan shalat dan

yang selainnya dari sesuatu yang tidak dibolehkan kecuali

dengan Thaharah (bersuci). Contohnya : Thawaf dan

memegang mushaf.

c) Niat fardhu wudhu 57.

2) Membasuh Wajah.

Membasuh wajah yaitu membasuh semua bagian luar wajah

dengan sekali basuhan saja. Maksud mambasuh adalah meratakan

air pada satu anggota tubuh hingga air tersebut menetes. Selain itu,

yang dimaksud membasuh disini adalah menyempurnakan

perbuatan tersebut, baik dilakukan oleh orang yang berwudhu

sendiri maupun dengan pertolongan orang lain. Yang dihitung

sebagai fardhu wudhu adalah satu kali basuhan saja. Adapun

57Wahbah Zuhaili, Loc.Cit.
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mengulangi membasuh sebanyak tiga kali merupkan hal yang

disunahkan, bukan hal yang fardhu.58

Membasuh wajah merupakan rukun pertama yang tampak.

Sebagaimana Allah berfirman,


Artinya: Maka basuhlah wajahmu. (QS. Al-Maidah:5)59

Wujuh merupakan jamak dari Wajh artinya wajah. Adapun

batas-batasnya, dari puncak permukaan dahi sampai ke bagian

paling bawah dari dagu dan melebar dari telinga kiri sampai telinga

kanan.60 Wajah adalah anggota bagian depan pada wajah

seseorang. Ukuran panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya

kepala dalam keadaan normal hingga ke bagian akhir dagu, atau

dengan kata lain antara permulaan ruang dahi hingga ke bagian

bawah dagu. Adapun yang dimaksud dengan dagu adalah tempat

tumbuhnya jenggot yang terletak di atas dua tulang rahang bagian

bawah. Sedangkan dua tulang rahang adalah dua tulang yang

menjadi tempat tumbuhnya gigi bagian bawah. Adapun batas

lebarnya muka adalahbagian diantara dua telinga.61

Ketika wajahnya terdapat rambut yang tebal atau tipis maka

wajib melewatkan air ke kulit yang berada dibawahnya. Adapun

jenggot laki-laki yang tebal (Al-Katsiifah) maka cukup membasuh

58Ibid.
59Ibid.
60Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir Ad Dimasyqiy Asy Syafi’iy, 2004, Tafsir Ibnu

Katsir, Kairo : Muassasah Daar al-Hilal jilid 3, h.32.
61Syaikh Muhammad bin Qasim Al- Ghazi, 2003, Fathul Qarib Al-Mujib, Beirut: Daar

Al-Kutub Al-Islamiyah, h.13.
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bagian luarnya. Adapun jenggot yang tipis maka wajib melewatkan

air sampai ke kulit.62

Imam Syafi’i berkata: suatu hal yang logis bahwa muka itu

menjadi tempat tumbuhnya rambut kepala sampai kepada dua

telinga, tulang rahang, dan dagu. Bukanlah dinamakan muka

apabila melewati tempat tumbuh rambut kepala dan dua tepi dahi

itu termasuk bagian dari kepala.63

3) Membasuh Kedua Tangan sampai ke siku

Membasuh kedua tangan merupan salah satu dari rukun

wudhu. Sebagaimana firman Allah berfirman:




Artinya : “Maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai
ke siku...”(Al-Maidah: 6)64

Aidi merupakan jamak dari yad yang artinya tangan. Dan

batasnya dalam wudhu adalah dari ujung jari sampai ke siku yang

merupakan pangkal dzira’ dan ujung lengan atas.65 Berdasarkan

kepada Ijma’ Ulama perkataan Al-Maraafiq pada ayat diatas

artinya adalah, “tempat bertemunya dua lengan atas dan bawah”.66

Kata tangan pada asalnya adalah mencakup seluruh tangan dan

62Ibid.
63Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhtashar Kitab Al-Umm Fil Fiqhi

jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 36.
64Kementrian Agama RI, Loc.Cit.
65Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir Ad Dimasyqiy Asy Syafi’iy, 2004, tafsir ibnu

katsir, Kairo : Muassasah Daar al-Hilal jilid 3, loc. Cit.
66Wahbah Zuhaili, Op.Cit., h.307
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lengan. Tetapi jika ia dibatasi dengan siku (maraafiq), maka hal ini

menyebabkan anggota yang lain menjadi gugur. 67

Sunah nabi Muhammad SAW telah menjelaskan arti dari

ayat mujmal tersebut,

Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Dari Abi Hurairah
R.A, tentang tata cara wudhu Rasulullah SAW, “bahwasanya Nabi
Muhammad SAW telah berwudhu, kemudian beliau membasuh
muka. Maka sempurnalah wudhunya. Setelah itu, beliau membasuh
tangan kanan hingga ke bagian atas tangan (siku), kemudian Rasul
membasuh tangan kiri hinggan ke bagian atas tangan (siku).68

Ad-Daruqutni telah meriwayatkan dari Utsman R.A yang
berkata, “mari saya tunjukan kepadamu bagaimana Rasulullah
SAW berwudhu”. Kemudian dia membasuh muka dan kedua
tangannya hingga pangkal tangan (siku). Ad-Daruqutni juga
meriwayatkan dari Jabir yang berkata, “jika nabi Muhammad
SAW berwudhu, maka beliau mengalirkan air ke atas dua
sikunya.”69

Apabila orang yang berwudhu itu terpotong tangannya,

maka ia cukup membasuh tangan yang masih ada sehingga dapat

membasuh kedua sikunya.70

4) Menyapu (mengusap) sebagian kepala

Menyapu (mengusap) sebagian kepala adalah rukun

keempat dari ibadah wudhu. Allah berfirman dalam surah Al-

Maidah ayat 6,


Artinya : “Dan usaplah kepalamu..(Al-Maidah:6).71

67Ibid.
68Ibid.
69Ibid.
70Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Op.Cit., h. 37.
71Kementrian Agama RI, Loc.Cit.
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Ru’us merupakan jamak dari ra’sunyang artinya

kepala.72Menurut Imam Syafi’i ayat ini menjelaskan tentang

barangsiapa yang telah menyapu (mengusap) sedikit dari

kepalanya, maka sesungguhnya ia dianggap telah menyapu kepala.

Ayat ini juga tidak memiliki kemungkinan arti lain selain yang

telah disebutkan, yang mana hal itu merupakan makna yang

terkuat. Makna yang tidak dianggap kuat adalah menyapu

(mengusap) kepala seluruhnya.73 Menurut Imam Syafi’i dengan

mengusap  seutas rambut sudah bisa dikatakan mengusap.74 Hal ini

dikarenakan huruf “ba” yang ada dalam lafadz “bi

ru’uusikum”mempunyai faedah li tab’idh yang artinya sebagian.75

Apabila seseorang menyapu bagian mana saja yang

dikehendaki dari kepalanya, baik ia berambut atau tidak, maka

rambut kepalanya itu disapu(diusap) dengan satu jari, sebagian jari

dengan telapak tangan bawah atau bahkan menyuruh orang untuk

mengusap kepalanya, hal itu sudah cukup baginya.76

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan dari Mughirah bin

Syu’bah,

ثـََنا ُمحَْيٌد الطَّوِ  ثـََنا يَزِيُد يـَْعِين اْبَن ُزَرْيٍع َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن بَزِيٍع َحدَّ َثِين ُحمَمَّ ثـََنا َبْكُر ْبُن َعْبِد اللَِّه و َحدَّ يُل َحدَّ
ا اْلُمَزِينُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َعْن أَبِيِه قَاَل َختَلََّف رَ  ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَختَلَّْفُت َمَعُه فـََلمَّ

72Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir Ad -Dimasyqiy Asy- Syafi’iy, 2004, Tafsir Ibnu
Katsir, Kairo: Muassasah Daar al-Hilal Jilid 3, loc. Cit.

73Ibid.
74Ibid.
75Muhammad Ali as-Shabuni, Op. Cit., h. 385
76Ibid.
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َعْيِه َفَضاَق ُكمُّ اْجلُبَِّة َقَضى َحاَجَتُه قَاَل أََمَعَك َماٌء فَأَتـَْيُتُه ِمبِْطَهَرٍة فـََغَسَل َكفَّْيِه َوَوْجَهُه ُمثَّ َذَهَب َحيِْسُر َعْن ِذرَا
َوَعَلى ْن َحتِْت اْجلُبَِّة َوأَْلَقى اْجلُبََّة َعَلى َمْنِكبَـْيِه َوَغَسَل ِذرَاَعْيِه َوَمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَعَلى اْلِعَماَمةِ فََأْخرََج َيَدُه مِ 

.....(احلديث: أخرجه املسلم)ُخفَّْيهِ 

Artinya : “Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin
Abdullah bin Bazi' telah menceritakan kepada kami
Yazid -yaitu anak Zurai'- telah menceritakan kepada
kami Humaid ath-Thawil telah menceritakan kepada
kami Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani dari Urwah bin
al-Mughirah bin Syu'bah dari Bapaknya dia berkata,
"Rasulullah pergi ke belakang, dan aku pergi ke
belakang bersama beliau. Ketika beliau menunaikan
hajatnya, maka beliau bersabda: "Apakah kamu
memiliki air? ' Lalu aku memberikan air suci kepada
beliau, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya
dan wajahnya. Saat beliau ingin membuka kedua
lengannya, ternyata lengan jubahnya sempit, maka
beliau pun mengeluarkan tangannya dari bawah jubah,
dan meletakkan jubahnya di atas kedua bahunya. Beliau
kemudian mencuci kedua lengannya, mengusap ubun-
ubunnya dan bagian atas surban serta mengusap bagian
atas kedua khufnya.”(HR. Muslim: 410).77

Imam Syafi’i berkata: Telah menyampaikan kapada kami
Malik dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, bahwa ia
berkata, “Aku berkata kepada Abdullah bin Zaid Al-Anshari,
“Dapatkah engaku perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah
SAW berwudhu?. Maka Abdullah bin Zaid menjawab: “Ya”. Lalu
ia meminta air untuk berwudhu. Kemudian dituangkan diatas
kedua tangannya. Ia membasuh tangannya dua kali-dua kali, lalu
ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya tiga
kali. Kemudian ia membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua
tangannya dua kali-dua kali sampai ke siku. Lalu ia membasuh
kepalanya dengan kedua tangannya. Ia mennggesesr kedua
tangannya ke depan lalu ke belakang. Ia memulai dengan bagian
depan kepalanya, lalu menggeser kedua tangannya ke bagian
tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya kepada posisi
semula. Selanjutnya ia membasuh kaki.”(HR.Bukhari). 78

Imam Syafi’i berkata: saya lebih menyukai menyapu kepala

tiga kali, namun sekali saja sudah cukup. Saya juga lebih menyukai

77Ibid.
78Ibid.
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menyapu bagian luar kedua telinga dan juga bagian dalamnya

dengan air, selain air yang digunakan untuk membasuh kepala,

yaitu mengambil air untuk kedua telinga lalu dimasukkan dua jari

pada bagian yang tampak dari lubang telinga yang bersambung ke

bagian dalam kepala.79

5) Membasuh Kedua Kaki sampai kedua mata kaki.

Membasuh Kedua Kaki sampai kedua mata kaki ini

termasuk rukun wudhu yang kelima. Allah berfirman dalam surah

Al-Maidah ayat 6,


Artinya : “...dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata

kaki..” (QS. Al-Maidah: 6)80

Ka’bain artinya mata kaki. Ia merupakan bentuk jamak dari

ka’bun yang artinya mata kaki yaitu dua tulang yang tampak

menonjol di kiri-kanan persendian betis.81

Imam Syafi’i berkata: kami membaca ayat tersebut, “wa

arjulakum” dengan makna basuhlah muka, tangan, kaki dan

sapulah kepalamu. Menurut Imam Syafi’i yang dimaksud dengan

kedua mata kaki adalah yang menonjol, dan keduanya merupakan

tempat bertemunya pergelangan betis dan kaki. Keduanya harus

disapu, seolah-olah maknanya menjadi, “Basuhlah kakimu

sehingga membasuh kedua mata kakimu”. Tidak cukup bagi

seseorang apabila ia tidak membasuh kedua telapak kakinya,

79Ibid., h. 39.
80Kementrian Agama RI, Loc.Cit.
81Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir Ad -Dimasyqiy Asy- Syafi’iy, 2004, Tafsir Ibnu

Katsir, Kairo: Muassasah Daar al-Hilal Jilid 3, loc. Cit.
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kecuali hingga merata ke setiap bagian yang berdekatan dengan

mata kaki dan berhubungan dengan pangkal betis. Lalu ia memulai

dengan menegakkan kedua telapak kakinya, kemudian ia

menumpahkan air kepada keduanya dengan tangan kanannya atau

ditumpahkan oleh orang lain. Lalu ia menyela-nyela jari-jemari

kakinya. Ia tidak boleh meninggalkan hal ini kecuali apabila ia

telah mengetahui benar bahwa air itu telah sampai pada semua

sela-sela jari-jemari kakinya.82

6) Tertib

Tertib merupakan rukun wudhu yang keenam. Yang

dimaksud tertib disini adalah menertibkan rukun-rukun diatas

selain dari niat dan membasuh wajah. Keduanya wajib dilakukan

bersama-sama dan didahulukan dari yang lain.83 Ulama Madzhab

Syafi’i mengatakan bahwa tertib adalah fardhu dalam wudhu dan

tidak wajib dalam mandi.84 Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi

Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang cara berwudhu yang

diperintahkan.85

Selain itu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

َثِين َحيَْىي َعْن َماِلك َعْن  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َحدَّ ِد ْبِن َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه أَنَُّه قَاَل مسَِ َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ
للَُّه ِبِه فـََبَدأَ َبَدَأ اَصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِحَني َخرََج ِمْن اْلَمْسِجِد َوُهَو يُرِيُد الصََّفا َوُهَو يـَُقوُل نـَْبَدُأ ِمبَا

بِالصََّفا
Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari

Ja'far bin Muhammad bin Ali dari Bapaknya dari Jabir
bin Abdullah berkata; "Saya mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda saat beliau
hendak keluar dari Masjidil Haram menuju Shafa: 'Kita

82Ibid.
83Sulaiman Rasjid, 2010, Fiqih Islami, Bandung: Sinar Baru Algensindo, h. 25.
84Wahbah Zuhaili, Op.Cit., h. 320.
85Ibid.
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akan memulai sebagaimana Allah memulai.' Maka
beliau memulai dari Shafa.".86

b. Sunah Wudhu

Sunah wudhu dalam Mazhab Syafi’i sebagaimana telah

dipaparkan oleh Musthafa Al-Dieb Al-Bugha ada 10 perkara yaitu

sebagai berikut87:

1) Membaca Basmalah Ketika Memulai Wudhu.

Sabda Rasulullah SAW : “Dari Anas bin Malik RA, ia
berkata: “Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW mencari air
wudhu, lantas mereka tidak mendapatkan air, lalu Rasulullah SAW
bersabda: “ Adakah salah satu di antara  kalian mempunyai air?
Lantas Rasulullah SAW diberi air, kemudian Rasulullah SAW
meletakkan tangannya dalam bejana yang ada airnya, kemudian
Nabi Muhammad SAW bersabda: “berwudhulah dengan membaca
bismillah”. Lalu saya melihat air memancar dari sela-sela jari
Rasulullah SAW, sehingga berwudhulah kira-kira.” (HR. Nasa’i).

2) Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya
ketempat air.

3) Berkumur.
4) Menghirup air ke dalam hidung.
5) Mengusap semua kepala.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW : “Dari
Abdullah bin Zaid RA, ia telah ditanya tentang wudhu Rasulullah
SAW. Lantas ia meminta Tuur (nama bejana) yang berisi air. Lalu
ia wudhu pada orang banyak seperti wudhunya Nabi Muhammad
SAW. Selanjutnya menuangkan air di tangannya dari Tuur, lalu
membasuhkan kedua tangannya tiga kali, kemudian memasukkan
tangannya ke dalam Tuur. Kemudian Nabi Muhammad SAW
berkumur dan memasukkan air ke hidung dan memuntahkannya.
Kemudian ia memasukkan tangannya, lantas mambasuh mukanya
tiga kali, kemudian ia membasuh kedua tangannya dua kali.
Kemudian ia membasuh kedua tangannya dua kali sampai kepada
siku, kemudian ia memasukkan tangannya kemudian mengusap
kepalanya, lalu dia membolak-balikan tangannya, kemudian
membasuh kedua kakinya sampai kepada kedua mata kaki”. (HR.
Bukhari dan Muslim).

6) Mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air yang baru.

86HR. Malik: 730 ( Kutub Al-Tis’ah)
87Musthafa Al-Dieb Al-Bugha, 2007, Al-Tadzhib Fii Adilati Matn Al-Ghayah wa

Al-Taqrib, Damaskus: Daar Al-Musthafa, h.16-18.
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Hadits Rasulullah SAW : “Dari Ibnu Abbas RA :
“Bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengusap kepalanya dan
kedua telinganya bagian luar dan dalam” (HR. Turmudzi).

7) Menyela-nyela jenggot yang tebal dan menyela-nyela jari-jari
kedua tangan dan kedua kaki.

Hadits menyela-nyela jenggot itu berdasarkan hadits nabi
Muhammad SAW, “ Dari Anas RA : Bahwasanya Nabi
Muhammad SAW ketika berwudlu beliau masukkan di bawah
langit-langit mulutnya. Kemudian beliau menyela-nyela
jenggotnya dan beliau bersabda: “Beginilah Tuhanku
memerintahkan kepadaku” (HR. Abu Daud).

Adapun meyela-nyela jari kedua tangan dan jari kedua kaki
berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: “Dari laqith bin
shabrah RA., ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW:
“Ya Rasulullah SAW, terangkanlah padaku tentang wudhu?.
Rasulullah SAW menjawab: “sempurnakanlah wudhu itu, dan
sela-selalah antara jari-jari, kecuali jika kau berpuasa”.
(HR. Abu Dawud dan shahihkan oleh Turmudzi).

8) Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.
9) Meniga-kalikan penyucian setiap bagian (anggota wudhu).

Sabda Rasulullah SAW, “Bahwasanya Utsman RA
berkata: “perhatikanlah, saya perlihatkan kepada kalian akan
wudlunya. Rasulullah SAW?. Kemudian Utsman berwudhu tiga
kali, tiga kali. (HR. Muslim).

10) Bersambung atau tidak terputus-putus (Muwalah).
3. Fikih

Fikih adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam sistem

kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah Fikih. Fikih ( ُاَْلفِْقھ) menurut

bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang

membutuhkan pengerahan potesi akal.88 Pengertian ini dapat ditemukan

dalam firman Allah:




Artinya : “Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti
perkataanku.”89




88 Totok Jumantoro, dkk, 2009, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, h. 63
89Kementrian Agama RI, Op.Cit., h. 312.
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Artinya : “Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan
kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi
kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka
mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka
ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya)
dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang)
dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang
munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan
sedikitpun.90

Pengertian fikih secara etimologi, juga ditemukan dalam sabda

Rasulullah saw. yang berbunyi91:

ْينِ  َمْن يُرِْيِداهللاُ بِِه َخيـْرًا يـَْفَقُهُه ِىف الدِّ

Artinya : “Apabila Allah SWT menginginkan kebaikan bagi seseorang
maka Ia akan memberikan pemahaman agama (yang
mendalam”. (HR. Bukhari)92

Menurut istilah, beberapa ulama memberikan defenisi sebagai berikut93:

a. Sayyid Al-Jurjaniy, menyatakan bahwa Fikih adalah:

اْلَعَمِليَِّة ِمْن اَِدلَِّتَها التـَّْفِصْيِليَّةَ اْلِعْلُم بِاْألَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة 
Ilmu tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan dari dalil-
dalilnya yang terperinci.

b. Jalaluddin Al-Mahally menyatakan bahwa fikih adalah:

ِمْن اَِدلَِّتَها التـَّْفِصْيِليَّةِ اْألَْحَكاُم الشَّْرِعيَُّة اْلَعَمِليَُّة اْلُمْكَتَسَبُة 
Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ (ilmu yang
menerangkan segala hokum syara’) yang berhubungan dengan

90Ibid., h.78
91Totok Jumantoro, dkk, Op.Cit., h. 64
`92Ibid.
93Ibid., h. 65.
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amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas
(tafshili).

c. Abu Hanifah berkata:
ُ اْحلُُقْوَق َواْلَواِجَباتِعْلٌم  يـُبَـنيِّ

Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban.

d. Pengikut Imam Syafi’I menulis:

ُ اْالَْحَكاَم الشَّْرِعيَّةَ  الَِّىت تـَتَـَعلَُّق بِاَفْـَعاِل اْلُمَكلَِّفْنيَ اْلُمْستَـْنَبَطِةمِ  ا التـَّْفِصْيِليَّةِ ْن اَِدلَِّتهَ اْلِعْلمُ الَِّذى يـُبَـنيِّ
Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan
dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan (di-istinbath-kan)
dari dalil-dalil yang jelas (tafshili).

4. Korelasi Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan
Melaksanakan Wudhu

Hasil belajar kognitif ialah sesuatu yang diperoleh dari suatu

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun

kelompok. Hasil belajar kognitif berpengaruh terhadap afektif dan

psikomotornya (keterampilannya).94Banyak contoh yang membuktikan

bahwa kecakapan kognitif itu berpengaruh besar terhadap perkembangan

kecakapan psikomotor.95

Para siswa yang berprestasi baik dalam pelajaran agama misalnya

sudah tentu akan lebih rajin beribadah shalat, puasa, dan mengaji. Dia juga

tidak segan-segan memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang

yang memerlukan, sebab ia merasa memberi bantuan itu adalah kebajikan.

Sedangkan perasaan yang berkaitan dengan kebajikan tersebut berasal dari

pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran agama yang ia

94Muhibbin Syah, Psikologi  Belajar,Op.Cit., h. 53.
95Ibid.
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terima dari gurunya.96 Menurut Tohirin, seseorang yang berubah tingkat

kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan

perilakunya.97 Carl Rogers dalam Sudjana menyatakan bahwa seseorang

yang telah mengusai tingkat kognitif maka perilaku orang tersebut sudah

bisa diramalkan.98

Demikian halnya pengetahuan dan pengalaman tentang wudhu.

Apabila   siswa memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang wudhu

yang baik, maka siswa akan mampu melaksanakan wudhu dengan baik

pula. Dan apabila pemahaman dan pengalaman wudhu siswa belum

memadai, maka akan memungkinkan terjadi banyak kesalahan dalam

melaksanakan wudhu.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan yang menghindari

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian

yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain.

Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Zainul Mustopa, (2010), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau dengan judul “Hubungan Minat Belajar Fikih dengan

Pengamalan Ibadah Shalat Siswa Madrasah Tsanawiyah Bustanul

Ulum kecamatan Sail Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menjelaskan

terdapat hubungan signifikan antara minat belajar fiqih dengan

pengamalan ibadah shalat Siswa. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi

96Ibid.
97Tohirin, Op.Cit., h. 177.
98Ibid.
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dari variabel minat belajar fiqih (x) dan variabel pengamalan ibadah (y)

dengan menggunakan rumus korelasional “r” Produc Moment tampak

adanya hubungan positif dalam taraf korelasi sedang atau cukup yaitu

0401 yang terletak antara 0,40. 0,70, jika daibandingkan rxy dan rtabel

(rt), rxy lebih besar daripada rtabel 0,250 pada taraf signifikan 5% dan

0,325 pada taraf signifikan 1% sehingga hipotesis alternative (Ha) yang

menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara variabel x dan

variabel y.

Penelitian yang dilakukan Zainul Mustopa tersebut pada satu sisi

sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya

yaitu sama-sama meneliti tentang katerampilan (psikomotor), sedangkan

perbedaannya ialah Zainul Mustopa meneliti tentang minat belajar fiqih,

sedangkan penulis meneliti tentang hasil belajar fiqih.99

2. Maryam Harahap, (2013), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Praktik Berwudhu

Pada Mata Pelajaran Agama Islam Melalui Metode Demontrasi

Murid Kelas II Sekolah Dasar Negeri 37 Gajah Sakti-Duri”. Penelitian

berupa penelitian tindakan kelas atau PTK. Hasil penelitian ini

menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa dan ketuntasan klasikal

hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian tindakan kelas ini, hasil belajar

siswa kelas II A Sekolah Dasar Negeri 007 Mayang Sari Kecamatan

Lesung Kabupaten Pelalawan meningkat setelah diterapkan Metode

99Zainul Mustopa, 2010, Hubungan antara Minat Belajar Fikih dengan pengamalan
Ibadah Shalat Siswa, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Riau, h. V.
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Demontrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan bahasan

wudhu.

Adapun rata-rata dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa

sebelum dan sesudah mendapatkan tindakan adalah: (1) Nilai rata-rata

hasil belajar siswa dalam mendemonstrasikan wudhu’ sebelum tindakan

adalah 59, 55 dengan ketuntasan klasikal 41%, (2) Nilai rata-rata hasil

belajar siswa  dalam mendemonstrasikan wudhu’ pada siklus pertama

adalah 65,68 dengan ketuntasan klasikal 63%, (3) Nilai rata-rata hasil

belajar siswa  dalam mendemonstrasikan wudhu’ pada siklus kedua adalah

72,05 dengan ketuntasan klasikal 77%, dan (4) Nilai rata-rata hasil belajar

siswa  dalam mendemonstrasikan wudhu’ pada siklus ketiga adalah 78,86

dengan ketuntasan klasikal 100%.

Penelitian yang dilakukan Maryam Harahap tersebut pada satu sisi

sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya

yaitu sama-sama meneliti tentang hasil belajar kognitif siswa, sedangkan

perbedaannya ialah Maryam Harahap meneliti tentang meningkatkan hasil

belajar siswa tentang pelaksanaan wudhu dengan metode demontrasi,

sedangkan penulis meneliti tentang korelasihasil belajar kognitif siswa

dengan keterampilan melaksanakan wudhu.100

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan

atau memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Dalam judul penelitian

100Maskuroh, 2012, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Pelaksanaan Wudhu
Pada Mata Pelajaran Agama Islam Dengan Metode Demontrasi di Kelas II A Sekolah Dasar
Negeri 007 Mayang Sari, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Riau, h. V.
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yang penulislakukan ini terdapat dua variabel yaitu variabel X adalah Korelasi

hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran fikih, Sedangkan variabel Y

yaitu Keterampilan melaksanakan wudhu.

1. Indikator dari variabel X adalah Korelasi hasil belajar kognitif siswa pada

mata pelajaran fikih adalah:

a. Siswa dapat menjelaskan tata cara niat dengan benar.

b. Siswa dapat menjelaskan tata cara membasuh wajah dengan benar.

c. Siswa dapat menjelaskan tata cara membasuh kedua tangan dengan

benar.

d. Siswa dapat menjelaskan tata cara mengusap kepala dengan benar.

e. Siswa dapat menjelaskan tata cara membasuh kaki dengan benar.

Dalam menentukan klasifikasi keberhasilan belajar kognitif siswa

selama dalam proses pembelajaran fiqih, dapat dihitung dengan 2 cara sebagai

berikut:

a. Menentukan klasifikasi yang diinginkan, yaitu terdapat 5 klasifikasi yaitu

sangat baik, baik, cukup, kurang, gagal.

b. Menentukan tabel klasifikasi standar aktivitas belajar siswa, yaitu  sebagai

berikut:

NO KATEGORI INTERVAL
1 Sangat baik 80 -100
2 Baik 70 -79
3 Cukup 60 – 69
4 Kurang 50 -59
5 Gagal 0-49

2. Indikator untuk mengetahui keterampilan melaksanakan wudhu dalam

variabel Y adalah :

a. Siswa melafadzkan niat wudhu dengan fasih
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b. Siswa mempraktekkan cara membasuh wajah dengan benar

c. Siswa memperlihatkan gerakan membasuh kedua tangan dengan

benar.

d. Siswa dapat memperlihatkan gerakan mengusap kepala dengan benar.

e. Siswa dapat memperlihatkan gerakan membasuh kaki dengan benar.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar Dan Hipotesis Penelitian

a. Asumsi Dasar

1) Hasil belajar kognitif siswa berbeda-beda

2) Hasil belajar kognitif siswa berhubungan dengan keterampilan

melaksanakan wudhu siswa

3) keterampilan melaksanakan wudhu siswa berbeda-beda.

b. Hipotesis

Hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian tentang

“Korelasi Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan

Melaksanakan Wudhu Menurut Madzhab Syafi’i Pada Mata Pelajaran

Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai” adalah

sebagai berikut:

Ha : Adanya 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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Ho : Tidak ada 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.


