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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan merupakan pangkal dari sikap, sedangkan sikap cenderung

akan mengarah kepada tindakan seseorang. Oleh karena itu, penumbuh

kembangan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari diperlukan melalui

pengetahuan yang baik tentang ajaran agama. Baik melalui keluarga, masyarakat

maupun melalui lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran

Fiqih.1

Mata pelajaran Fiqih mengandung materi yang sarat dengan pengetahuan

tentang aturan kehidupan yang perlu diberdayakan sebagai upaya

menumbuhkembangkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tujuan

pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah adalah untuk menumbuh dan

meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan,

penghayatan, pengalaman peserta didik tentang ajaran agama Islam sehingga

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan,

ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi,

masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta untuk dapat melanjutkan pada

jenjang yang lebih tinggi.2

1 Aat Syafaat, Peranan Pendidikan Agama Islam, (Serang: Gaung Parsada Press, 2008),
h. 35

2 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum, Tingkat Satuan Pendidikan dan
Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, (Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 54
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Mata pelajaran Fiqih memiliki fungsi untuk:3

a. Penanaman nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai

kebahagiaan dunia akhirat.

b. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada

Allah SWT serta berakhlak mulia yang telah ditanamkan dalam

lingkungan keluarga.

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk membentuk agar peserta didik mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun

lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungan melalui pendidikan

agama Islam.

d. Pengajaran, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan keagamaan secara

umum.

e. Penyaluran, yaitu menyalurkan siswa untuk mendalami pendidikan agama

ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

f. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalhan-kesalahan, kelemahan- kelemahan

peserta didik dalam meyakini, mengamalkan ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari.

Mengingat pentingnya upaya penumbuhkembangkan sikap positif ini,

maka perlu diperhatikan proses jalan kegiatan belajar mengajar tersebut agar hasil

yang dicapai tidak hanya sebatas pengetahuan kognitif saja, tetapi juga mencakup

aspek afektif dan psikomotor. Agar tercapainya ketiga domain aspek di atas yaitu

aspek kognitif, afektif dan psikomotor, maka harus menggunakan strategi dan

3 Ibid, h. 54
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metode, media dan alat evaluasi serta lingkungan belajar yang tepat untuk

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqih, bahwa di

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar telah diajarkan materi tentang shalat ‘Id Guru telah memberikan

bimbingan kepada siswa agar siswa mampu melakukan shalat ‘Id dengan benar.

Adapun upaya yang dilakukan oleh guru adalah:

1. Guru sudah membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

2. Guru sudah membuat silabus

3. Guru sudah melakukan remedial

4. Guru sudah melakukan beberapa metode yaitu metode ceramah, tanya jawad,

metode drill dan penugasan.

Namun kenyataannya setelah diadakan evaluasi terhadap siswa, terdapat

ketidakmampuan pada siswa dalam melaksanakan shalat ‘Id. Hal ini terlihat pada

gejala-gajala sebagai berikut:

1. Dari 20 orang siswa hanya 7 orang atau 35 % yang dapat melafalkan niat shalat

‘Id dengan benar.

2. Dari 20 orang siswa hanya 6 orang atau 30% yang dapat melafalkan bacaan

shalat ‘Id dengan benar. (Lafaz tasbih, Al-Fatihah, Tasyahud awal)

3. Dari 20 orang siswa hanya 9 orang atau 45% dapat melakukan gerakan shalat

‘Id dengan benar. (Rukuk, I’tidal, Duduk tasyahud akhir)

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk

menggunakan metode praktikum. Metode praktikum adalah jenis metode yang



4

memberikan kesempatan kepada sejumlah siswa untuk mempraktekkan

keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi.4 Metode

praktikum ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan metode

praktikum adalah:

1. Menambah keaktifan siswa untuk membuat dan mempraktekkan sendiri.

2. Dapat melaksanakan langkah-langkah sambil berfikir.

3. Pengertian siswa menjadi luas.

4. Dapat memberikan bimbingan kepada siswa secara dekat selama praktek.

5. Siswa dapat menerapkan apa yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari.5

Sedangkan kekurangan dari metode praktikum adalah:

1. Tidak semua bahan dapat dipraktikumkan.

2. Siswa-siswa yang mempunyai pengalaman sedikit tidak dapat mempraktekkan

secara baik.

3. Membutuhkan waktu yang lama  karena setiap siswa harus mendapatkan

kesempatan untuk praktikum.6

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk

meneliti permasalahan ini dengan judul “MENINGKATKAN KEMAMPUAN

SISWA DALAM MELAKSANAKAN SHALAT ‘ID MELALUI METODE

PRAKTIKUM PADA MATA PELAJARAN FIQIH KELAS IV

MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH AURSATI

KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”

4 Melvin L. Silberman, Strategi Pembelajaran Aktive, (Bandung: Nusamedia, 2011),
h.134

5 Zuhairini, Methodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Biro Ilmiah Fakultas
Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 2009), h.  95

6 Ibid, h. 95
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B. Penegasan Istilah

Demi menghindari kesalahpahaman tentang judul peneltian ini, maka

perlu penegasan istilah yang berkenaan dengan konsep:

1. Meningkatkan adalah menaikkan, mempertinggi, memperhebat.7

2. Kemampuan siswa adalah kesanggupan yang dimiliki atau kecakapan yang

dimiliki oleh siswa.8

3. Melaksanakan shalat ‘id adalah suatu proses yang dijalani oleh pendidik dan

peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk melakukan proses

melaksanakn shalat ‘id.9

4. Metode praktikum adalah jenis metode yang memberikan kesempatan kepada

sejumlah siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di

kelas melalui demonstrasi.10

C. Rumusan Masalah

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

masalah penelitian ini adalah: Apakah Metode Praktikum dapat meningkatkan

kemampuan siswa dalam melaksanakan shalat ‘Id pada mata pelajaran Fiqih kelas

IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar?

7 Robert Gagne, Prinsip-Prinsip Belajar untuk Pengajaran, (Surabaya: Usaha Nasional,
1998), h. 86

8 WS Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: PT Gramedia, 1993),
h. 43

9 Prayitno, Dasar Teori dan Praktis Pendidikan, (Jakarta:  PT Gramedia Widiasana
Indonesia, 2009), h. 45

10 Melvin L. Silberman, Loc. Cit
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan

Kemampuan Siswa Dalam Melaksanakan Shalat ‘Id Melalui Metode

Praktikum Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah

Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Bagi guru: Metode praktikum yang dilakukan pada penelitian ini

diharapkan sebagai alternatif metode pembelajaran Fiqih di Madrasah

Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar.

b. Bagi siswa: Metode praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan

siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

c. Bagi sekolah: Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan

dapat dijadikan salah satu bahan dalam rangka meningkatkan

kemampuan siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

d. Bagi peneliti: Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang metode

praktikum dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Islam pada

program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Ria


