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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Strategi Practice Rehearsal Pairs

a. Pengertian strategi practice rehearsal pairs

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Kalau dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi dapat diartikan

sebagai pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan

kegiatanbelajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.9

Menurut (Kem,1995) yang dikutip oleh Wina Sanjaya, menjelaskan

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai

secara efektif dan efisien. Senada dengan (Dick and Carey,1985) juga

menyebutkanbahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan

prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk

menimbulkan hasil belajar pada siswa.10 Dengan demikian, strategi

mengajar pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau praktek

guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu, yang dinilai lebih

efektif dan lebih efisien.

9 Mudasir, Desain Pembelajaran, (Riau: STAI Nurul Falah,2012), h. 144
10 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2009), h. 294
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Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan guru dalam

melaksanakan strategi mengajar antara lain sebagai berikut :

1) Tahapan mengajar ; Secara umum ada tiga  tahapan pokok dalam

strategi mengajar, yakni tahapa pemula, tahap pengajaran dan

penggunaan.

2) Pendekatan mengajar ; Antara lain: model informasi, model

personal, model interaksi sosial, dan model tingkah laku.

3) Prinsip mengajar ; Beberapa prinsip mengajar yang paling utama

harus digunakan guru yakni prinsip motivasi, kooperasi dan

kompetisi, korelasi dan integrasi, aplikasi dan transformasi,

individualitas.11

Berdasarkan dari beberapa pengertian strategi yang telah

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan

cara-cara mengajar yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang

pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan

memudahkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran, sehingga

tujuan pembelajaran dapat dicapai dan  proses pembelajaran menjadi

lebih efektif dan efisien.

Pemilihan strategi yang tepat memiliki peranan yang sangat penting

untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.

Sehingga, tujuan pembelajaran, khususnya pembelajaran fiqih dapat

dicapai secara maksimal. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar,

“Menurut Roestiyah, N, K, sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful Bahri

11 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,2000), h.147
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Djamarah, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar

secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan”.12

Dalam proses pembelajaran, guru dituntut menguasai banyak teknik

pembelajaran dan dapat menggunakan variasinya sehingga guru mampu

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi

siswa. Sedangkan strategi practice rehearsal pairs atau praktek

berpasangan adalah strategi sederhana yang dapat dipakai untuk

mempraktekkan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman belajar.

Tujuannya adalah untuk meyakinkan masing-masing pasangan dapat

melakukan keterampilan dengan benar. Materi-materi yang bersifat

psikomotorik adalah materi yang baik untuk diajarkan dengan strategi

ini.13

Jadi menurut penulis staretegi practice rehearsal pairs adalah

strategi yang mana peserta didik dibentuk dalam kelompok kecil atau

berpasangan yang berjumlah dua orang, dimana peserta didik tersebut

dibagi tugas untuk menjelaskan atau mempraktekkan keterampilan dan

mengamati penjelasan yang disampaikan oleh peserta didik yang

mempraktekkan keterampilan. Selain itu strategi practice rehearsal

pairs sangat cocok digunakan untuk mata pelajaran fiqih karena strategi

ini cocok untuk materi yang sifatnya tidak sulit dipelajari secara mandiri

dan materi yang bersifat praktek.

12 Syaiful Bahri & Aswan Zain, Strategi Belajar  Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h. 74

13 Hisyam Zaini, et al, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan
Madani, 2008), h. 81



12

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk

mendapatkan hasil belajar yang maksimum.14 Belajar aktif harus gesit,

menyenangkan, bersemangat penuh gairah, siswa bahkan sering

meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras

oleh karena itu belajar memerlukan strategi dari guru.15 Kehadiran guru

dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan penting,

dalam hal ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan

keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan

yang akan diajarkannya.16 Karena sasaran dan tujuan pendidikan tidak

hanya pada segi kognitif saja akan tetapi juga segi afektif dan psikomotor

siswa.

Nabi Muhammad Saw. Sendiri menyuruh memperhatikan dan

melihat bagaimana beliau shalat. Ini juga suatu strategi practice

rehearsal pairs (praktek berpasangan).

)خا رىروه ا لب(َصلُّْوا َكماَ َر أَ ْیتُُمْو نٍى أُ َصلٍّى

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat Ku shalat’”.

(HR.Bukhari)17

b. Langkah-langkah Pelaksanaan Strategi Practice Rehearsal Pairs

14 Hisyam Zaini, et al, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan
Madani, 2008), h. 1

15 Mudasir, Desain Pembelajaran, (Riau: STAI Nurul Falah,2012), h. 144
16 Nana Sudjana, Dasar- dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2000), h. 15
17 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi (pendidikan dalam perspektif hadis), (Jakarta:

Amzah, 2015) h. 113
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Strategi practice rehearsal pairs terdapat beberapa langkah dalam

pelaksanaannya diantaranya :

1) Pilih satu keterampilan yang akan dipelajarai oleh peserta didik.

2) Bentuklah pasangan-pasangan. Dalam setiap pasangan, buat dua

peran: penjelas atau pendemonstrasi, dan pengecek/pengamat.

3) Orang yang bertugas sebagai penjelas atau demonstrasi menjelaskan

atau mendemonstrasikan cara mengerjakan keterampilan atau

prosedur yang telah ditentukan. Pengecek/pengamat bertugas

mengamati dan menilai penjelasan atau demonstrasi yang dilakukan

temannya.

4) Pasangan bertukar peran. Demonstrasi kedua diberi keterampilan

atau prosedur yang lain.

5) Proses diteruskan sampai semua keterampilan atau prosedur dapat

dikuasai.18

Adapun variasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan langkah-

langkah strategi practice rehearsal pairs yaitu: Gunakan keterampilan

atau prosedur multilangkah sebagai alternatif dari beberapa prosedur

yang berbeda. Perintahkan penjelas/pemeraga melakukan satu

langkahdan perintahkan pasangannya melakukan langkah selanjutnya

hingga urutan langkahnya lengkap.19

c. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Practice Rehearsal pairs

Dalam semua strategi, pasti terdapat kelebihan dan kelemahan

Demikian halnya dengan strategi practice rehearsal pairs. Adapun

kelebihan strategi practice rehearsal pairs adalah sebagai berikut:

18 Hisyam Zaini, et al, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan
Madani, 2008), h. 81

19 Melvin L. Silberman, Aktif Learning 101 Cara Siswa Belajar Aktif, (Bandung:
Nuansa dan Nusamedia, 2011), h. 239
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1) Meningkatkan keberanian siswa untuk tampil mempraktikkan

sesuatu didepan orang.

2) Membiasakan siswa untuk banyak bekerja dari pada banyak bicara.

3) Siswa mampu secara langsung mempraktekkan suatu ilmu

pengetahuan.

4) Meningkatkan kerja sama diantara siswa.

5) Mengembangkan sikap saling membantu diantara siswa.

d. Adapun kelemahan strategi practice rehearsal pairs adalah sebagai

berikut:

1) Persiapan mental dalam mendemonstrasikan kurang terbimbing.

2) Adakalanya media yang dipraktekkan atau didemonstrasikan kurang

tersedia dengan baik.

3) Topik yang dipraktekkan kurang diatur secara baik sehingga

merumitkan siswa dalam mempraktekkannya.

4) Imajinasi kurang terlatih dalam mempraktekkan materi yang

diajarkan, karena jarang sekali guru melakukan hal ini.20

2. Hasil Belajar

Hasil belajar digunakan untuk melihat ketuntasan hasil belajar yang telah

diciptakan oleh siswa. Menurut Slameto belajar adalah proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya sendiri.21 Menurut Nana Sudjana belajar adalah proses

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.22 Hasil belajar

atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu, meliputi tiga aspek,

20 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media Persada, 2014), h. 222
21 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,

2010), h. 2.
22 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo,2000), h. 28
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yaitu: pertama, aspek kognitif, meliputi perubahan-perubahan dalam segi

penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan/kemampuan yang

diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut, kedua, aspek efektif,

meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap mental, perasaan dan

kesadaran, dan ketiga aspek psikomotor, meliputi perubahan-perubahan dalam

segi bentuk-bentuk tindakan motorik.23

Begitu pentingnya kegiatan belajar dalam kehidupan manusia. Dalam

perspektif agama, belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk

memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat kehidupannya meningkat,

sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah: 11











“Hai orang-orang beriman apabila 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”.24

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai

bentuk seperti perubahan pemahaman, pengetahuan, sikap dan tingkah

23 Zakiah daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam , (Jakarta: Bumi Aksara,
2014), h. 197

24Mohammad Noor  dkk, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang, Karya
Toha Putra), h. 434
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lakunya, daya penerima dan lain-lain aspek yang ada pada individu siswa.

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan

pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.25 Ada juga para

ahli mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hasil tes yang digunakan

untuk melihat hasil yang diberikan guru pada siswa dalam waktu tertentu.26

Nana Sudjana mengatakan bahwa hasil belajar adalah : “Tes pada

umumnya digunakan untuk menilai dan mengukurhasil belajar siswa, terutama

hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai

dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Namun, batastertentu tes dapat pula

digunakan untuk mengukur atau menilai hasil belajar bidang afektif dan

psikomotoris.27

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah sesuatu

yang diperoleh berupa kesan - kesan yang mengakibatkan perubahan dalam

individu sebagai hasil dari aktifitas dalam belajar. Ini berarti bahwa hasil

belajar sangat tergantung pada proses pembelajaran dilakukan. Proses

pembelajaran yang dilakukan secara optimal akan memberikan hasil yang

optimal pula, ini disebabkan antara proses pembelajaran dengan hasil belajar

berbanding lurus, dapat disimpulkan semakin optimal proses pembelajaran

maka semakin optimal pula hasil yang diperoleh. Mulyasa juga mengatakan

25 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosada Karya,
2009),  h. 22.

26 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung:
Remaja Rosda karya, 2010), h. 33.

27 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosada Karya,
2009), h. 35.
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bahwa “Hasil belajar bergantung pada cara-cara belajar yang di pergunakan”.

Oleh karena itu dengan menggunakan cara belajar yang efisien akan

meningkatkan hasil belajar memuaskan.28

Dalam proses pembelajaran banyak faktor-faktor yang mempengaruhi

hasil belajar. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah

sebagai berikut: Menurut Muhibbin Syah, faktor - faktor yang mempengaruhi

hasil belajar dapat dibedakan menjadi tiga macam antara lain:

a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri,

seperti aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis adalah

aspek yang menyangkut tentang keberadaan kondisi siswa, dan aspek

psikologis adalah aspek yang meliputi minat, kecerdasan, bakat, motivasi

dan kemampuan kognitif siswa.

b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang

meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial

(instrumental). Faktor lingkungan sosial adalah faktor yang  meliputi

kecerdasan para guru, staf administrasi dan teman-teman sekelas. Faktor

lingkungan sosial adalah faktor yang keberadaannya dan penggunaannya

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan, meliputi gedung

sekolah, tempat tinggal siswa, alat-alat praktikum dan lain-lain.

c. Faktor pendekatan belajar adalah jenis upaya siswa meliputi strategi dan

metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti

faktor lingkungan, kurikulum, program, fasilitas dan guru.29

28 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum  2010, (Bandung: Rosda Karya, 2010), h. 195
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulakn bahwa guru merupkan salah

satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar, untuk meningkatkan hasil belajar

siswa. Guru hendaknya mampu menggunakan strategi pembelajaran dengan

baik agar pembelajaran yang dilakukan tidak membosankan dan menarik

perhatian siswa sehingga membuahkan hasil belajar sesuai dengan yang

diharapkan.

3. Pembelajaran Fiqih

a. Pengertian pembelajaran fiqih : Pembelajaran fiqih diarahkan untuk

mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok - pokok hukum

Islam dan tatacara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan

sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam

secara kaaffah (sempurna).30

Ruang lingkup fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan

pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan dan

keseimbangan antara hubungan manusia dangan Allah SWT dan

hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata

pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi:

1) Aspek fiqih ibadah meliputi;  ketentuan dan tata cara taharah, shalat

fardhu, shalat sunnah, dan shalat dalam keadaan darurat, sujud, azan

dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah shalat, puasa, zakat, haji dan

29Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosada Karya, 2010), h. 132.

30 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi No 000912 Tahun 2013, Tentang
Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab,, h. 43
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umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah

kubur.

2) Aspek fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli,

qirad, riba, pinjam-meminjam, utang piutang, gadai dan borg serta

upah.31

Dalam pelaksanaannya, pengajaran fiqih ini pada tingkat permulaan

tentu diberikan materi-materi yang sifatnya sederhana, tidak banyak

membutuhkan pikiran yang berbelit-belit, tidak banyak menggunakan

dalil-dalil dan praktis serta mudah diamalkan. Pengajaran fiqih adalah

pengajaran yang bersifat amaliah, harus mengandung unsur teori dan

praktek.

Belajar fiqih untuk diamalkan; bila berisi suruhan atau perintah,

harus dapat dilaksanakan; bila berisi larangan, harus dapat ditinggalkan

atau dijauhi. Bukan sekedar teori yang berarti ilmu untuk ilmu. Lebih

ekstrim lagi kalau dikatakan ilmu fiqih untuk diketahui, diamalkan dan

sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup. Untuk ini, tentu saja

materi yang praktis diamalkan sehari-hari dida hulukan dalam

pelaksanaan pengajarannya, mulai dari pengajaran rendah.32

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqih merupakan ilmu pengetahuan
yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-
Qur’an, Sunnah, dan dalil-dalil syar’i yang lain. Dalam pelaksanaannya,

31 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi No 000912 Tahun 2013, Tentang
Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, h. 46

32 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
2014), h. 85
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pengajaran fiqih diberikan berdasarkan tingkatannya, pada tingkatan

permulaan/rendah diberikan materi-materi yang sifatnya sederhana dan

pada tingkatan yang lebih tinggi diberikan materi yang lebih sulit.

Sebagai mana Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 79

















“79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan

kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada

manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan

penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi

orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan

disebabkan kamu tetap mempelajarinya”. (QS-Ali Imran : 79).33

Ayat di atas menggambarkan bahwa begitu pentingnya untuk selalu

belajar ilmu pengetahuan, dan berusaha untuk memperoleh ilmu

pengetahuan  mulai dari yang dasar hingga menuju pada pengetahuan

yang sulit.

b. Tujuan pembelajaran fiqih Tujuan adalah komponen terpenting dalam

pembelajaran setelah komponen siswa sebagai subjek belajar.34 Tujuan

33Mohammad Noor  dkk, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang, Karya
Toha Putra), h. 47

34Wina Sanjaya, perencanaan dan desain system pembelajaran, (Jakarta: Kencana,
2012), h.10
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merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan

guru dalam proses belajar mengajar. Peranan tujuan sangat penting

sebab menentukan arah proses belajar mengajar. Tujuan yang jelas akan

memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan bahan pelajaran,

penetapan metode mengajar dan alat bantu pengajaran serta memberi

petunjuk terhadap penilaian.35 Rumusan tujuan pembelajaran, harus

mencakup tiga aspek penting yang diistilahkan oleh Bloom (1956)

merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.36

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali

peserta didik agar dapat:

1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam

mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusi

dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia

dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah;

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan

benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.

Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang

tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.37

c. Materi PAI Pokok Bahasan Shalat Jum’at

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah

meliputi:

35 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,2000), h.56

36Wina Sanjaya, perencanaan dan desain system pembelajaran, (Jakarta: Kencana,
2012), h. 40

37 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi No 000912 Tahun 2013, Tentang
Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab,, h.44
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1) Aspek fiqih ibadah meliputi: ketentuan tata cara taharah, shalat

fardhu, shalat sunnah, dan shalat dalam keadaan darurat, sujud, azan

dan iqamah, berzikir dan berdo’a setelah shalat, puasa, zakat, haji

dan umrah, kurban dan aqiqah, makanan, perawatan jenazah dan

ziarah kubur.

2) Aspek fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli,

qirad, riba, pinjam - meminjam, utang piutang, gadai, dan borg serta

upah.38

Pada penelitian ini materi yang dibahas adalah shalat jum’at dan

khotbah jum’at. Shalat jum’at ialah shalat dua rakaat sesudah khotbah

pada waktu lohor pada hari jum’at. Shalat jum’at itu fardhu a’in, artinya

wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka, dan

tetap di dalam negeri. Perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya, dan

orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib shalat jum’at.39

Firman Allah Swt :










“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
shalat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat

Allah dan tinggalkanlah jual beli ”. (Q.S. Al-Jumu’ah : 9)40

38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi No 000912 Tahun 2013, Tentang
Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab,, h. 46

39 Sulaiman Rasjid, Fiqih  Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 123
40Mohammad Noor  dkk, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang, Karya

Toha Putra), h. 442
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Syarat-syarat wajib shalat jum’at :

a) Islam, tidak wajib bagi orang non muslim

b) Balig (dewasa), tidak wajib jum’at atas kanak-kanak

c) Berakal, tidak wajib jum’at atas orang gila

d) Laki-laki, tidak wajib jum’at atas perempuan

e) Sehat, tidak wajib jum’at atas orang sakit

f) Tetap di dalam negeri, tidak wajib jum’at atas orang yang sedang

dalam perjalanan.

Syarat sah mendirikan shalat :

a) Hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya

menetap, yang telah dijadikan watan (tempat-tempat), baik di

kota-kota maupun di kampong-kampung (desa).

b) Berjama’ah, karena dimasa Rasulullah Saw. shalat jum’at tidak

pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jama’ah, menurut

pendapat sebagian ulama, sekurang-kurangnya empat puluh

orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri.

c) Hendaklah dikerjakan diwaktu lohor.

d) Hendaklah didahului oleh dua khotbah.

Sedangkan khotbah jum’at adalah pidato tentang ajaran agama Islam

sebagai rangkaian shalat jum’at dan pahala shalat jum’at.

Rukun khotbah jum’at :

a) Mengucapkan puji-pujian kepada Allah Swt.

b) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw.

c) Mengucapkan dua kalimat syahadat.

d) Berwasiat.

e) Membaca ayat al-qur’an pada salah satu khotbah

f) Berdo’a untuk muslimin dan muslimat pada khotbah yang

kedua.41

41 Sulaiman Rasjid, Fiqih  Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 124-126
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4. Pengaruh Penerapan Strategi Practice Rehearsal Pairs dengan Hasil

Belajar

Dalam proses pembelajaran seorang siswa berusaha untuk mengetahui,

memahami, dan mengerti materi pelajaran agar terjadinya perubahan pada diri

siswa tersebut dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang baik

menjadi baik ataupun lebih baik. Perubahan tidak hanya terjadi pada

penambahan ilmu pengetahuan tetapi juga terjadi pada tingkah laku siswa.

Dalam proses pembelajaran, banyak cara yang dapat dilakukan dalam

rangka meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal, diantaranya adalah

dengan menggunakan media pembelajaran, metode pembelajaran dan strategi

pembalajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Killen yang menyatakan  bahwa

“Setiap guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan

keadaan,”42 maksudnya pembelajaran dapat tercapai dengan baik apabila

seorang guru mampu memilih strategi yang tepat, sesuai dengan situasi,

kondisi dan karakter siswa. Dalam hal ini guru perlu memahami benar adanya

perbedaan kemampuan siswa atau kecepatan daya tangkap siswa terhadap

materi pelajaran yang disiapkan oleh seorang guru.

Practice rehearsal pairs atau praktek berpasangan adalah strategi

sederhana yang dapat dugunakan untuk materi pelajaran yang bersifat praktek,

seperti materi shalat dan wudhu, dalam proses pembelajaran guru meminta dua

orang siswa untuk mendemonstrasikan dan mengamati keterampilan tersebut

42Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 131.
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secara bergantian. Strategi ini merupakan alternatif untuk lebih mengaktifkan

siswa, karena strategi ini memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk

mendemonstrasikan dan mengamati keterampilan sehingga semua dapat

dikuasai oleh siswa.

Strategi practice rehearsal pairs dapat memberikan kesempatan untuk

melatih mental, pengetahuan dan keterampilan siswa, jadi dengan diberikan

kesempatan untuk melatih mental, pengetahuan dan keterampilan siswa dalam

mendemonstrasikan materi pelajaran, maka secara tidak langsung guru telah

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dan sekaligus telah

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, karena semakin banyak aktifitas yang

dilakukan siswa pada saat pembeelajaran maka siswa semakin mudah

mengingat materi-materi pelajaran oleh karena itu hasil belajar juga semakin

meningkat.

A. Penelitian yang Relevan

Pada tahun 2012 saudari Yesi Bisnarita,43 Jurusan Pendidikan Agama

Islam, melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Strastegi Practice

Rehearsal Pairs Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Materi

Sholat Fardhu Kelas III Sekolah Dasar Negeri 005 Koto Perambahan

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar”. Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan data tentang penerapan strategi practice rehearsal pairs untuk

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam

43 Yesi Bisnarita, Penerapan Strategi Practice Rehearsal Pair Untuk Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Sholat Fardhu Kelas III Sekolah Dasar Negeri 005 Koto
Perambahan Kecamatan Kampar Tumur Kabupaten Kampar, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan,
UIN Suska Riau, 2012
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kelas III Sekolah Dasar Negeri 005 Koto Perambahan Kecamatan Kampar

Timur Kabupaten Kampar.  Sebelum diadakan tindakan berada pada posisi

rendah dengan nilai 49.3% setelah diadakan siklus I dengan 2 kali pertemuan

angka tersebut berubah naik menjadi 66.6% berada pada posisi “cukup tinggi”.

Sedangkan pada siklus II dengan 2 kali pertemuan ternyata motivasi siswa

kelas III Sekolah Dasar Negeri 005 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar ini ternyata naik lagi menjadi 76.6% berada pada posisi tinggi. Oleh

karena itu hasil penelitian penerapan strategi practice rehearsal pairs untuk

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

kelas III Sekolah Dasar Negeri 005 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar ini adalah dalam kategori baik atau optimal dengan dengan persentase

76.6%. Dengan melihat keberhasilan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk

meneliti pengaruh practice rehearsal pairs terhadap hasil belajar Fiqih siswa.

Pada tahun 2013 saudara Imamudin,44 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah

Dasar (PGSD), telah melakukan penelitian dengan judul “Keefektifan Strategi

Practice Rehearsal Pairs Terhadap Hasil Belajar Sifat-sifat Cahaya Siswa

Kelas V Sekolah Dasar Negeri Debong Tengah 1 dan 3 Kota Tegal”.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa hasil belajar materi sifat-sifat

cahaya kelas V yang proses belajarnya menerapkan strategi practice rehearsal

pairs (latihan praktek berpasangan) lebih baik dari pada hasil belajar siswa

yang menerapkan pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

44 http://lib.unnes.ac.id/17993/1/1401409353.pdf.
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rata-rata tes akhir siswa pada kelas eksperimen sebesar 77,17 dan nilai rata-rata

tes akhir siswa pada kelas kontrol sebesar 66,53.

Jadi beda penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis

lakukan yaitu: peneliti terdahulu meneliti tentang practice rehearsal pairs

untuk meningkatkan motivasi siswa, dan Keefektifan Strategi Practice

Rehearsal Pairs Terhadap Hasil Belajar Sifat-sifat Cahaya sedangkan penulis

akan meneliti tentang strategi practice rehearsal pairs terhadap hasil belajar

siswa pada mata pelajaran fiqih.

B. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan sebagai acuan dalam

menerapkan konsep teoritis dilapangan. Konsep operasional ini digunakan

untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dilapangan.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan strategi

practice rehearsal pair terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dibahas yaitu variabel X

adalah penerapan strategi practice rehearsal pairs sedangkan variabel Y adalah

hasil belajar.

Yang menjadi indikator penerapan strategi practice rehearsal pairs

adalah sebagai berikut:

1. Guru mengelompokkan siswa secara berpasangan

2. Setiap pasangan dibuat dua peran yaitu : pendemomstrasi dan pengamat

3. Guru meminta siswa yang bertugas sebagai pendemonstrasi menjelaskan

cara mengerjakan keterampilan.
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4. Pengamat/pengecek bertugas mengamati demonstrasi yang dilakukan

temannya.

5. Guru meminta pasangan bertukar peran.

6. Demonstrasi kedua diberi keterampilan yang lain.

7. Guru memerintahkan pendemonstrasi malakukan satu langkah

8. Dan pasangannya melakukan langkah berikutnya.

Sedangkan indikator hasil belajar siswa diambil dari tes dengan kriteria

sebagai berikut:

1. Siswa berani untuk mempersentasikan pengertian dan hukum shalat jum’at.

2. Siswa mampu mengambil kesempatan yang diberikan guru untuk

mempersentasikan syarat wajib dan syarat sah shalat jum’at.

3. Siswa dapat mengamati suatu keterampilan yang diperagakan oleh

temannya tentang syarat dan rukun khotbah jum’at.

4. Siswa mampu meminta kepada guru untuk mempersentasikan adab ketika

khotbah sedang berlangsung.

5. Siswa mampu mendemonstrasikan khotbah jum’at.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha : Ada pengaruh penerapan strategi practice rehearsal pairs terhadap hasil

belajar fiqih siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VII E di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kampar Kabupaten Kampar.

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan strategi practice rehearsal pairs terhadap

hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih  kelas VII E di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kampar Kabupaten Kampar.


