
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pemahaman Materi Fiqih Ibadah

a. Pemahaman

Benyamin S. Bloom dan kawan-kawan berpendapat bahwa Pemahaman

merupakan kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan,

menjelaskan atau meringkas tentang sesuatu.1 Sedangkan menurut WS. Winkel,

pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan

yang dipelajari.2

Benyamin S. Bloom dan kawan-kawan berpendapat bahwa tujuan

pendidikan/pengajaran dapat diklasifikasikan kedalam tiga ranah (matra, domain,

bidang), yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.3 Pemahaman

termasuk salah  satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ranah kognitif tersebut

terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Keenam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran tingkat berpikir

dari yang rendah sampai yang tertinggi. Jadi pemahaman adalah kemampuan

seseorang untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna suatu fakta atau konsep

sesuai keadaan yang sedang dialami.

1 Sudirman N et al., 1991, Ilmu Pendidikan, loc.cit.
2 WS. Winkel, 1987, Psikologi Pengajaran, loc. cit.
3 Sudirman N et al., 1991, Ilmu Pendidikan, op. cit., h. 54



Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap

berhasil adalah hal-hal sebagai berikut:

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi,

baik secara individual maupun kelompok.

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional khusus (TIK)

telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok.

Namun demikian, indikator yang banyak dipakai sebagai tolok ukur

keberhasilan adalah daya serap.4

b. Fiqih

Fiqih menurut bahasa berarti pemahaman yang dalam. Sebagaimana firman

allah dalam surat At-Taubah ayat 122:












Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya.”

Dalam terminologi Al-Quran dan As-Sunnah, fiqh adalah pengetahuan yang

luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki

relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminology ulama,

4 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 1995, Strategi Belajar Mengajar, Banjarmasin: PT Rineka
Cipta, h. 105.



istilah fiqh secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-

hukum Islam.5

c. Ibadah

Ibadah menurut bahasa adalah taat (bahasa arab, Tha’at). Taat artinya patuh,

tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi

semua larangan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Sedangkan makna ibadah menurut istilah adalah ketundukan manusia kepada

Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan melaksanakan semua

perintah-Nya dan meninggalkan larangan dengan tujuan mengharapkan keridhaan

Allah, pahala surga, dan ampunannya.

Dengan demikian, pengertian fiqih ibadah adalah pemahaman ulama terhadap

nash-nash yang berkaitan dengan ibadah hamba Allah dengan segala bentuk

hukumanya, yang mempermudah pelaksanaan ibadah, baik yang bersifat perintah,

larangan maupun pilihan-pilihan yang disajikan oleh Allah dan Rasulullah SAW.6

2. Pengertian Kemampuan Praktek Ibadah

a. Kemampuan

Menurut Poerdarmanto yang dikutip oleh Omar Hamalik dalam bukunya yang

berjudul “Media Pendidikan” kemampuan mempunyai arti: (1). Kesanggupan,

kecakapan dan kekuatan. (2). Kekayaan.7 Sedangkan menurut Winkel kemampuan itu

adalah kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam memangku

jabatan tertentu.8

5 K.H. Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, 2009, Fiqh Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, h. 11-12
6 Ibid,. h. 61-70
7 Omar Hamalik, 1994, Media Pendidikan, Bandung: Citra Aditya, h. 5
8 WS. Winkel, loc. cit,.



Selanjutnya Nana Sudjana menambahkan bahwa kemampuan dapat dibagi

kedalam tiga aspek, yaitu:

1) Kemampuan kognitif : yaitu kemampuan intelektual seperti penguasaan mata

pelajaran, pengetahuan tentang cara-cara mengajar, pengetahuan kemasyarakatan,

pengetahuan agama, dan pengetahuan umum lainnya.

2) Kemampuan Apektif : yaitu kesediaan atau kesiapan terhadap seseorang terhadap

berbagai persoalan yang berhubungan dengan tugasnya

3) Kemapuan psikomotorik : yaitu kemampuan dalam bentuk keterampilan atau

kecakapan seseorang.9

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa mempraktekkan gerakan dan

bacaan shalat merupakan kemampuan pada aspek psikomotor (prilaku).

b. Shalat

Shalat menurut arti bahasa adalah do’a, sedangkan menurut terminology

syara’ adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan

diakhiri dengan salam.10 Mengenai dalil kewajiban melaksanakan shalat, Allah SWT

berfirman:










Artinya: Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al
Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. Dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah

9 Nana Sudjana, 1987, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, h. 17
10 Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, Fiqih

Ibadah, Jakarta: Amzah, h. 145.



lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa
yang kamu kerjakan.( QS. Al-Ankabut : 45 )

c. Nama Shalat Fardu dan Waktu Pelaksanaannya.

Shalat lima waktu itu sudah ditentukan waktunya, sebagaimana firman Allah

SWT:





Artinya: Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas

orang-orang yang beriman.11

1) Shalat Zuhur. Waktu shalat zhuhur dimulai dari tergelincirnya matahari di tengah-

tengah langit yang berlangsung sampai dengan bayangan sesuatu sama panjang

dengan bayangan saat tergelincirnya matahari.

2) Shalat Ashar: Waktu shalat ashar bermula dari bayangan suatu benda telah sama

panjang dengan benda itu sendiri, yaitu setelah matahari tergelincir yang

berlangsung sampai dengan terbenamnya matahari.

3) Shalat Magrib: Waktu shalat magrib dimulai bila matahari telah terbenam dan

tersembunyi di balik tirai dan berlangsung sampai terbenam syafak atau awan

merah.

4) Shalat Isya: Waktu shalat isya di mulai sejak lenyapnya syafak merah sampai

seperdua malam.

5) Shalat Subuh: Waktu shalat subuh di mulai saat terbitnya fajar shadiq dan

berlangsung hingga terbit matahari pagi.12

d. Syarat Sah Shalat

11 Ibid.
12 K.H. Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, op. cit., h. 193-196.



Ada delapan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan

shalat agar shalatnya sah, sebagai barikut :

1) Islam

2) Tamyiz ( berakal dan baligh)

3) Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Aurat perempuan

adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

4) Menghadap kiblat

5) Mengetahui masuknya waktu shalat

6) Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil

7) Suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat shalat

8) Mengetahui tata cara shalat. Maksudnya, mengerti dan bisa membedakan mana

rukun dan mana sunah shalat.13

Apabila seseorang hendak melaksanakan shalat harus memperhatikan syarat-

syarat yang  harus dipenuhi dalam hukum Islam agar shalatnya sah apabila salah satu

diantara syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka shalatnya tidak sah.

e. Rukun Shalat

1) Niat

“Niat merupakan parameter keikhlasan seseorang dalam melakukan sebuah amal,

termasuk shalat. Niat berarti menyengaja untuk mengerjakan suatu perbuatan

karena Allah SWT.”14

13Moh. Rifa’I, 2011, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, Semarang: Karya Toha Putra, h. 33
14 Ibnu Rif’ah Ash-Shilawy, 2012, Jangan Asal Shalat, Yogyakarta: Citra Risalah, h. 39



“Landasan amal yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah semata.

Maksud niat disini adalah pendorong kehendak manusia untuk mewujudkan suatu

tujuan yang dituntutnya.”15

Ikhlas dalam amal tidak akan terwujud kecuali dilandasi dua unsur yang

fundamental:

a) Menghadirkan niat dalam amal itu, sebab semua amal tergantung kepada niat-

niat. Barangsiapa melakukan suatu amal tak ubahnya robot, tanpa niat yang

baik maupun buruk, maka dia tidak bisa masuk kedalam kelompok orang-

orang yang ikhlas.

b) Melepaskannya dari noda-noda individual dan duniawi, sehingga amal itu

murni karena Allah.16

2) Berdiri bagi yang kuasa

Orang yang tidak kuasa berdiri, boleh shalat sambil duduk, kalau tidak kuasa

duduk boleh berbaring, kalau tidak kuasa berbaring boleh melentang, kalau tidak

kuasa juga demikian, shalatlah sekuasanya, sekalipun dengan isyarat.

3) Takbiratul Ihram

Maksudnya adalah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan : ١

كبرا Kemudian berdiri bersedekap. Yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada

atau pusar, tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri.

Kemudian membaca do’a iftitah :

كثیرا                                                                هللا لحمد وا كبیرا كبر ا هللا ا

رض                 الوا لسموات فطرا للذى وجھى وجھت ني ا صیال وا ة بكر هللا ن وسبحا 

15 Yusuf Al Qardhawy, 1996, Niat dan Ikhlas, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 17
16 Ibid, h. 23



المشركین                                                                    من ان ا و مسلما حنیفا

لك                    وبذ لھ شریكال العالمین رب هللا تى مما و محیاي و نسكى و تى صال ن ا

لمسلمین                                                                          من نا ا و مرت ا

Atau membaca doa iftitah:

بیض ال ا للھم باعدبینى وبین خطایاي كماباعدت بین المشرق وا لمغرب اللھم نقنى من خطایا كما ینق الثوب ا
من الد نس اللھم اغسلنى من خطایا ي  بالماء وا لثلج وا لبرد                                   

4) Membaca surat Al-Fatihah

Lafal Al-Fatihah :















5) Rukuk serta tuma-ninah ( diam sebentar )

Adapun rukuk bagi orang yang shalat berdiri sekurang-kurangnya adalah

menunduk kira-kira dua tapak tangannya sampai lutut, sedangkan yang baiknya

ialah betul-betul menunduk sampai datar (lurus) tulang punggung dengan

lehernya (90 derajat) serta meletakkan dua tapak tangan ke lutut.Rukuk untuk

orang yang shalat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan

lututnya, sedangkan yang baiknya yaitu muka sejajar dengan tempat sujud.

Sambil mengucapkan كبرا١

Kemudian membaca bacaan rukuk yaitu :

سبحا ن ربي العظیم و بحمد ه                                          



6) I’tidal serta tuma-ninah (diam sebentar )

Artinya berdiri tegak lurus kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah.

Sambil mengucapkan لمن حمد ه١سمع 

Kemudian membaca :

رض وملء ماسٔىت من شیىء         ال ربنا لك الحمد مل ء السموا ت وملء ا

بعده                                                                                  

7) Sujud dua kali serta tuma-ninah ( diam sebentar )

Sekurang kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ketempat sujud. Sebagian

ulama mengatakan sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota, dahi, dua

telapak tangan, dua lutut, dan ujung jari kedua kaki. Sujud hendaknya dengan

posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi dari kepala. Sambil mengucapkan

كبر   ا١

Dan membaca :

على و بحمد ه                                         السبحا ن ربي ا

8) Duduk antara dua sujud serta tuma-ninah ( diam sebentar ) yaitu bangun kembali

setelah sujud yang pertama untuk duduk dengan tenang sambil mengucapkan ١

كبر  ا

Kemudian membaca :

رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واھدني وعافني             

واعف عني                                                                           



9) Duduk Akhir

Untuk duduk akhir membaca tasyahut akhir yaitu telapak kaki kiri dimasukkan ke

bawah kaki kanan.Telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai

dengan baik.

10) Membaca tasyahud akhir

السالم علیك ایھا النبي االتحیات المباركات الصلو ور حمۃ  ت الطیبات 
ا واشھدان    محمدالهللا الھ االم علیناوعلى عبادهللا الصالحین اشھدان لسالوبركاتھ ا

ارسول 

11) Membaca salawat kepada Nabi Muhammad Saw.

وعلى ال ابراھیم وبرك على اللھم صل على محمدوعلى ال محمد كما صلیت على ابراھیم 
مجید ال ابراھیم في العالمین انك حمیدوعلمحمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراھیم 

12) Salam yaitu gerakan yang pertama menoleh ( ke kanan ) dan gerakan salam yang

kedua menoleh (ke kiri )

Dengan mengucapkan :

وبركاتھ                                      هللا السالم علیكم ورحمۃ ا

13) Menertibkan rukun

Artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut

susunan yang telah disebutkan di atas.17

f. Perbuatan yang Dilarang ketika Shalat

17 Sulaiman Rasjid, 2006, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, h. 75-87



Ketika sedang melaksanakan shalat, ada perbuatan-perbuatan yang dilarang

oleh syariat yang akan membatalkan shalat. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Ketika sedang shalat dilarang mengeluarkan angin dari dubur, keluar cairan dari

kelamin atau benda lainnya karena itu semua membatalkan shalat dan harus

berwudhu lagi.

2) Dilarang bercakap-cakap ketika sedang shalat

3) Dilarang menengok kekiri atau ke kanan, menengok ke belakang atau

menengadah ke atas ketika sedang shalat

4) Dilarang meniup ketika hendak sujud atau meniup-niup lainnya ketika sedang

shalat

5) Dilarang meludah sembarangan

6) Menjawab orang yang memanggil

7) Dilarang menyuruh dengan isyarat kepada orang lain ketika sedang shalat.18

3. Pelaksanaan Pembelajaran Kemampuan Praktek Shalat

Pelaksanaan pembelajaran praktek Shalat disesuaikan dengan standar kompetensi

dan kompetensi dasar pelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

melaksanakan tata cara shalat fardhu dan sujud sahwi. Sedangkan kompetensi dasarnya

adalah: 1) menjelaskan tata cara shalat lima waktu, 2) menghafal bacaan-bacaan shalat

lima waktu, 3) menjelaskan ketentuan waktu shalat lima waktu, 4) menjelaskan ketentuan

sujud sahwi, 5) mempraktekkan shalat lima waktu dan sujud sahwi.

18 K.H. Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, op.cit., h. 202-203



B.  Penelitian Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya,

peneliti menemukan karya ilmiah dengan salah satu variabel judul yang sama yaitu sama-

sama meneliti tentang kemampuan praktek shalat. Adapun penelitian itu dilakukan oleh Ana

Sarnia Sari mahasiswi jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, tahun

2011 dengan judul Kemampuan Praktek Ibadah Shalat Pada Mata Pelajaran Fiqih Siswa

Kelas 1 Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Kabupaten Indragiri

Hilir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ana Sarnia Sari bahwa, guru sudah

berupaya membimbing siswa dalam pelaksanaan praktek shalat di sekolah, praktek shalat itu

dilakukan oleh guru agama dengan membaca bacaan shalat secara bersama-sama di ruang

kelas dalam seminggu sekali. Namun siswa tersebut masih mengalami kesulitan dalam

praktek shalat terutama dalam melakukan gerakan dan bacaan shalat secara serasi.

Dari paparan permasalahan diatas bahwa penelitian tersebut mempunyai kaitan

dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu sama-sama meneliti tentang kemampuan

praktek ibadah shalat siswa. Akan tetapi penulis lebih menghubungkan antara pemahaman

materi fiqih ibadah dengan kemampuan praktek ibadah shalat siswa.

Dari beberapa judul skripsi yang penulis baca tidak ada judul yang sama dengan judul

yang penulis teliti yaitu: Korelasi antara Pemahaman Materi Fiqih Ibadah dan Kemampuan

Praktek Shalat Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. Oleh karena itu

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

C.  Konsep Operasional

Konsep operasinal merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan dan

memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman dan



sekaligus untuk memudahkan penelitian. Kajian ini berkaitan dengan hubungan  atau korelasi

antara pemahaman materi fiqih ibadah dan kemampuan praktek  shalat siswa di Madrasah

Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. Untuk mengetahui pemahaman materi fiqih ibadah

siswa tentang shalat dapat dilihat dari indikator yaitu sebagai berikut:

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat

2. Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat shalat

3. Siswa mampu membedakan antara rukun dan sunnah shalat

4. Siswa dapat menyebutkan  hal-hal yang membatalkan shalat

5. Siswa dapat menjelaskan  gerakan-gerakan shalat

6. Siswa dapat menyebutkan  bacaan-bacaan shalat

7. Siswa dapat menyebutkan  waktu-waktu shalat

Sedangkan indikator pemahaman materi fiqih ibadah siswa diambil dari hasil tes

dengan kriteria sebagai berikut:

1. < 40 di kategorikan sangat kurang

2. 41-55 di kategorikan kurang

3. 56-70 di kategorikan cukup

4. 71- 85 di kategorikan baik

5. 86- 100 di kategorikan baik sekali19

Untuk mengetahui kemampuan praktek ibadah shalat siswa dapat dilihat dari

indikator sebagai berikut:

1. Siswa dapat melafalkan bacaan niat shalat fardhu

19 Rapor Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru



2. Siswa dapat melakukan gerakan takbiratul ihram serta mampu membaca do’a iftitah

dengan baik.

3. Siswa dapat melafalkan bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar.

4. Siswa mampu melakukan gerakan rukuk dan mampu membaca bacaan rukuk dengan

baik.

5. Siswa mampu melakukan gerakan iktidal dan mampu melafalkan bacaan iktidal dengan

baik.

6. Siswa mampu melakukan gerakan sujud dan dapat melafalkan bacaan sujud dengan baik.

7. Siswa mampu melakukan gerakan duduk antara dua sujud dan dapat melafalkan bacaan

duduk antara dua sujud dengan baik.

8. Siswa mampu melakukan gerakan tasyahud awal dengan baik dan dapat melafalkan

bacaan bacaan tasyahud awal dengan benar.

9. Siswa mampu melakukan gerakan tasyahud akhir  dengan baik dan dapat melafalkan

bacaan bacaan tasyahud akhir dengan benar.

10. Siswa mampu melafalkan bacaan shalawat dengan baik dan benar.

11. Siswa mampu melakukan gerakan salam dengan baik dan dapat membaca bacaan salam

dengan benar.

12. Siswa mampu menertibkan urutan shalat dengan baik dan benar.

D. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara pemahaman materi fiqih ibadah dan kemampuan

praktek shalat siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru.



Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemahaman materi fiqih ibadah dan

kemampuan praktek shalat siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru.


