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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Kemampuan dan Komponennya

Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki

oleh seseorang, kemampuan juga berarti kesanggupan kekuatan otaknya

untuk berfikir.1 Kemampuan terbentuk dan berubah sejalan dengan

perkembangan individu atau dengan kata lain kemampuan merupakan

hasil belajar individu melalui interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa

kemampuan dapat dibentuk dan diubah melalui pendidikan. Sikap positif

bisa berubah menjadi sikap negatif jika tidak mendapatkan pembinaan dan

sebaliknya sikap negatif dapat berubah menjadi positif jika mendapatkan

pembinaan yang baik, karena sikap mempunyai valensi dan tingkatan,

maka sikap positif dapat juga ditingkatkan menjadi sangat positif.

Disinilah letak peranan pendidikan dalam membina sikap seseorang.

Kemampuan mempunyai tiga komponen yaitu kognitif

(berhubungan dengan pengetahuan), afektif (berhubungan dengan

perasaan), psikomotor (berhubungan kecendrungan untuk bertindak).2

Ketiga kemampuan tersebut dapat dicapai jika proses belajar mengajar

mata pelajaran Fiqih melihat  berbagai metode mengajar khusus nya

metode praktikum. Jadi, tidak sekedar interaksi satu arah dan menekankan

1 Bidiono, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Rosdakarya), h. 24
2 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005), h. 41
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hafalan (rote learning) atau menggunakan metode ceramah, tanya jawab

dan sejenisnya, tetapi belajar yang sesungguhnya (meaningful learning).

Tampaknya proses belajar mengajar yang demikian masih belum banyak

dipraktekkan oleh  kalangan pengajar Fiqih.

2. Shalat ‘Id

a. Pengertian dan Hukum Shalat ‘Id

Secara bahasa shalat berarti do’a. Sedangkan menurut istilah

shalat adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan

dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dari takbir dan diakhiri

dengan salam.3 Sedangkan menurut Rifa’i, shalat adalah berhadap hati

kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan

perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta

menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.4

Shalat ‘Id adalah shalat sunnah dua raka’at yang dilaksanakan

pada hari raya. Shalat ‘Id ada dua macam yaitu shalat Idul Fitri dan

Shalat Idul Adha. Waktu pelasanaan shalat ‘Id adalah mulai terbit fajar

sampai tergelincir matahari pada tanggal satu Syawal untuk shalat Idul

Fitri dan Sepuluh Zulhijjah untuk shalat Idul Adha.5

3 Ahmad Tafsir, Materi Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2004), h. 23

4 Moh Rifa’i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
1976), h. 32

5 Muhammad Muslih, , Fiqih untuk Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah, (Bogor: Yudhistira
2007) h.137
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Hukum melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha sunnah

muakkad ( sunnah yang dipentingkan). Dilakukan sacara berjamaah,

boleh dilakukan ditanah lapang ataupun dimasjid. Adapun waktu

pelaksanaannya adalah pada pagi hari ketika matahari mulai terbit

setinggi tombak.6 Landasan hukum melaksanakan shalat Idul Fitri

yaitu:








Artinya: Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya

yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(QS.

Surah Al-Baqarah ayat 185).7

Sedangkan landasan hukum atau perintah untuk melaksanakan

shalat Idul Adha yaitu firman Allah yang berbunyi:








Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat

yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan

berkorbanlah, Sesungguhnya orang-orang yang membenci

kamu Dialah yang terputus (QS. Surah Al-Kautsar ayat 1-3).8

6 Yardan Zaky Al-Faruq, Pedoman dan Rahasia Shalat Khusuk, (Jakarta: Dwimedia
Press, 2011), h. 246

7Al-Qur’an dan terjemahan, QS Al-Baqarah 185, Jakarta: Rineka Cipta, h.23
8Ibid, h. 499
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b. Cara Melaksanakan Shalat ‘Id

Adapun cara melaksanakan shalat ‘Id adalah:

1) Dikerjakan di masjid atau di tanah lapang serta memperbanyak

membaca takbir sebelum melaksanakan shalat

2) Dikerjakan secara berjamaah

3) Mengucapkan niat

Adapun niat shalat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri adalah:

ِ تََعا لى ّ ِ اَُصلٌِى ُسنَةَ لِِعْیِد ْالفِطِر َرْكَعتَْیِن َمأُمْو ًما/ اَِماًما 
Adapun niat shalatyang dilakukan pada hari raya Idul Adha adalah:

ِ تََعا لىاَُصلِّى ُسنَّةَ لِِعییِد ْاالَْضحى َرْكَعْتیِن َمأ ُمْو ًما/  ّ ِ اَِماَما 

4) Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, membaca do’a iftitah

lalu membaca takbir sampai tujuh kali. Adapun lafal yang dibaca

diantara takbir  yaitu:

ِ َوالَاِلھَ اِالَّ هللاُ َوهللاُ اَكْ  ّ ِ بَرَ ُسْبَحاَن هللاِ َوْالَْحمُد 
5) Kemudian membaca surat Al-Fatihah diteruskan membaca surat

Al-Qur’an dan lebih utama jika membaca surat Qof dan surat Al-

A’la.

6) Takbir kedua dilakukan sebanyak lima kali, lafal tasbih yang

dibaca, sama pada rakaat pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan

membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qur’an, dan lebih utama

membaca surat Al-Ghosyiyah.
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7) Setelah mengerjakan shalat diteruskan dengan khutbah dua kali,

khutbah pertama membaca takbir sebanyak sembilan kali dan

khutbah kedua takbir sebanyak tujuh kali.

8) Disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir pada hari raya

Idul Fitri dan Idul Adha.9

3. Metode Praktikum

Metode praktikum merupakan jenis metode yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas

melalui demonstrasi.10

Adapun langkah-langkah penggunaan metode praktikum adalah:

a. Pilihlah sebuah konsep (atau sejumlah konsep terkait) atau posedur yang bisa

digambarkan dengan memperagakannya.

b. Gunakan salah satu dari beberapa metode berikut ini:

1) Perintahkan beberapa siswa untuk maju ke depan kelas dan tugaskan

mereka untuk mensimulasikan asfek fisik dari konsep atau prosedur yang

telah diterangkan

2) Buat kartu besar yang mencantumkan bagian-bagian dari suatu prosedur

atau konsep.

3) Berikan kartu-kartu itu kepada sejumlah siswa.

4) Tempatkan siswa yang memegang kartu tersebut sedemikian rupa agar

kartu itu berurutan dengan benar.

9 Yardan Zaky Al-Faruq, Loc.Cit
10 Melvin L. Silberman, Loc.Cit
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5) Buatlah drama yang meminta siswa memperagakan materi yang telah

diajarkan

6) Tunjuklah beberapa siswa untuk memperaktekkan prosedur itu setahap

demi setahap

c. Diskusikan drama pembelajaran yang telah dibuat. Kemukakan inti pengajaran

apapun yang ingin disampaikan.11

Metode praktikum ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun

kelebihan metode praktikum adalah:12

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.

Sedangkan kekurangan dari metode praktikum adalah:

a. Tidak semua bahan dapat dipraktikumkan

b. Siswa-siswa yang mempunyai pengalaman sedikit tidak dapat

mempraktekkan secara baik

c. Membutuhkan waktu yang lama karena setiap siswa harus mendapatkan

kesempatan untuk praktikum.13

11 Melvin L.Silberman, Loc.Cit
12 Zuhairini, Loc.Cit
13 Ibid, h. 95
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B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari karya ilmiah sebelumnya,

unsur relevannya dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah sama-sama

menggunakan metode praktikum. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian

yang dilakukan oleh Elvi Tuti Nurhidayati dari instansi yang sama yaitu

Universitas Islam Negeri Suska Riau tahun 2008 dengan judul “Meningkatkan

Kemampuan Siswa Dalam Berwhudu’ Melalui Metode Praktikum Pada

Mata Pelajaran Fiqh di Kelas 1 MIS Pulau Sialang Rumbio Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar”. Adapun hasil penelitian Elvi Tuti Nurhidayati

adanya peningkatan kemampuan siswa dalam praktek pelaksanaan whudu’

memiliki III Siklus. Siklus I menunjukkan hasil persentase 51,52%, siklus II

menunjukkan hasil persentase 74,75%, dan siklus yang ke III menunjukkan hasil

86,87%. Jadi setelah diadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan

metode praktikum dengan baik dan benar, maka hasil akhirnya 86,87%.

C. Kerangka Berfikir

Metode praktikum merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan siswa dalam melaksankan shalat ‘id. Tidak dapat

dipungkiri pengetahuan kognitif merupakan pengetahuan yang sangat penting

dalam proses pembelajaran, karena tidak jarang penguasaian akan pengetahuan

kognitif dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur bagi kemampuan seseorang

tentang sesuatu, baik dunia kerja maupun dumia pendidikan. Akan tetapi,

kebanyakan siswa hanya mampu menguasai kemampuan kognitif saja, tetapi tidak

bisa mengaplikasi atau menerapkan ke dalam kehidupan sehari-sehari. Jadi, dari
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hal-hal tersebut, maka guru menggunakan metode paraktikum untuk

meningkatkan kemampuan melaksanakan shalat ‘id. Metode praktikum ini tidak

hanya menekankan kemampuan kognitif saja, akan tetapi kemampuan afektif dan

psikomotorik anak. Pada pelaksanaannya metode praktikum ini, siswa diminta

untuk memperagakan bacaan dan gerakan shalat ‘id.

D. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

1) Guru memilih sebuah konsep (atau sejumlah konsep terkait) atau

prosedur yang bisa digambarkan dengan memperagakannya.

2) Guru menyuruh beberapa siswa untuk maju ke depan kelas dan

tugaskan mereka untuk mensimulasikan asfek fisik dari konsep atau

prosedur yang telah diterangkan

3) Guru membuat kartu besar yang mencantumkan bagian-bagian dari

suatu prosedur atau konsep.

4) Guru memberikan kartu-kartu itu kepada sejumlah siswa.

5) Guru menempatkan siswa yang memegang kartu tersebut sedemikian

rupa agar kartu itu berurutan dengan benar.

6) Guru meminta siswa untuk melakukan drama tentang materi yang

telah diajarkan

7) Tunjuklah beberapa siswa untuk mempraktekkan prosedur itu

setahap demi setahap.

8) Guru meminta siswa berdiskusi.
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b. Aktivitas Siswa

1) Siswa menerapkan sebuah konsep yang telah dipilih oleh guru yaitu

prosedur yang bisa digambarkan dengan memperagakannya

2) Siswa maju ke depan kelas untuk mensimulasikan asfek fisik dari

konsep atau prosedur yang telah diterangkan

3) Siswa mencantumkan bagian-bagian dari suatu prosedur atau konsep

yang telah dibuat guru

4) Siswa mengambil kartu yang telah dibuat oleh guru

5) Siswa menempatkan kartu tersebut sesuai dengan urutannya

6) Siswa melakukan drama tentang materi yang telah diajarkan

7) Siswa mempraktekkan prosedur itu setahap demi setahap

8) Siswa berdiskusi.

2. Indikator Kemampuan

a. Siswa mampu melafalkan niat shalat ‘Id

b. Siswa mampu melakukan gerakaran takbiratul ihram

c. Siswa mampu melafalkan do’a iftitah

d. Siswa mampu melafazkan lafaz tasbih

e. Siswa mampu melafakan surat Al-Fatihah

f. Siswa mampu melafalkan surat-surat pendek

g. Siswa mampu melakukan gerakan rukuk dan bacaan dengan benar

h. Siswa mampu melakukan gerakan i’tidal dan bacaan dengan benar

i. Siswa mampu malakukan gerakan sujud dan bacaan dengan benar

j. Siswa mampu melakukan duduk antara dua sujud dan bacaan dengan

benar

k. Siswa mampu  melakukan duduk tasyahud awal dan bacaan dengan

benar
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l. Siswa mampu melakukan duduk tasyahud akhir dan bacaan dengan

benar

m. Siswa mampu melakukan gerakan salam dan bacaan dengan benar

Untuk mengukur kemampuan praktek melaksanakan shalat ‘Id siswa pada

pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar, maka penulis menggunakan empat kategori

penilaian, yaitu:14

1. 80% - 100% (tergolong sangat mampu)

2. 70% -79% (tergolong mampu)

3. 55% - 69% (tergolong kurang mampu)

4. 54% ke bawah (tidak mampu)

5.

E. Hipotesis Tindakan

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah

di kemukan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Dengan menerapkan metode praktikum dapat meningkatkan kemampuan siswa

dalam pelaksanaan shalat ‘Id pada mata pelajaran Fiqih kelas IV Madrasah

Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati Kecamatan  Tambang Kabupaten Kampar.

14 Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien, (Bandung:
Angkasa, 2008), h. 32
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