
I. INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama   : Akhmad Syaiful Anwar 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Tempat Penelitian : Ruang Kepala Sekolah MTS NU 01 Cepiring Kendal 

Waktu Penelitian : Senin, 22 April 2019, pukul 08.00 WIB s/d 

No Materi Pertanyaan Jawaban Pertanyaan 

1. Bagaimana Sejarah berdirinya 

MTS NU Cepiring Kendal ? 

Dibuat lapiran tersendiri 

2. Apa yang menjadi Visi, Misi, dan 

Tujuan MTS NU Cepiring Kendal 

? 

Lihat Dokumentasi Sekolah 

3. Berapa jumlah tenaga pendidik 

dan kependidikan di MTS NU 

Cepiring Kendal ? 

Total keseluruhan berjumlah 31 Mas, 

sebagian sebagai pendidik dan sebagian 

sebagai tenaga kependidikan. 

4. Bagaimana guru mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang 

diampu ? 

1. Melalui pengamatan. 

2. Dilihat dari Program Harian (PH) atau 

lewat post test (setiap kali proses 

belajar mengajar “PBM” ), lebih detail 

lagi ke PH. 

5. Bagaimana guru memahami 

berbagai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran terkait 

dengan mata pelajaran yang 

diampu, khususnya pada mata 

pelajaran fikih ? 

Guru akan merencanakan pembuatan 

RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), berkaitan dengan poin 4 

pada saat memilih metode mana yang 

tepat untuk materi atau siswa akan 

dikupas atau dipertimbangkan. 

6. Bagaimana guru menerapkan 

berbagai pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang 

diampu, khususnya pada mata 

pelajaran fikih ? 

Guru melaksanakan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

sehingga setelah dibuat RPP nantinya 

akan diketahui, RPP tersebut cocok atau 

tidak cocok. 

 

7. Bagaimana guru menata materi 

pembelajaran secara benar sesuai 

dengan pendekatan yang dipilih 

dan karakteristik peserta didik, 

khususnya pada mata pelajaran 

fikih ? 

Dilihat dari RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), meliputi 7 dokumen atau 

pelaksanaan PBM (Proses Belajar 

Mengajar) yang terdiri dari : 

1. Pendahuluan. 

2. Isi (harus menyampaikan pendekatan 

saintifik terkait 5M), yakni mengamati 

(observing), menanya (questioning), 

mencoba (experimenting), menalar 



(associating), dan terakhir 

mengkomunikasikan (communicating). 

3. Penutup 

8. Bagaimana guru mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran, khususnya pada 

mata pelajaran fikih ? 

Bermuara pada tujuan pembelajaran 

(secara umum, lihat dalam tujuan MTS 

NU 01 Cepiring Kendal), apapum yang 

digunakan metodenya. 

9. Bagaimana cara guru menyusun 

rancangan pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium 

maupun lapangan, khususnya 

pada mata pelajaran fikih ? 

Tuntutan dikurikulum terdiri 3 

komponen: 

1. Sikap (dituangakan dalam 

pembelajaran sehari-hari dalam 

berdo‟a). 

2. Pengetahuan (dalam kelas 

pembelajaran). 

3. Keterampilan (mengajak diluar kelas 

sefting dibuat guru). 

 

 

Nama  : Moh. Abdul Ghofur 

T.tl : Kendal, 27 Desember 1967 

Jabatan : Guru Fikih 

Tempat Penelitian : di MTS NU 01 Kelas VIII Cepiring Kendal 

Waktu Penelitian : Senin, 29 April 2019, pukul 08.00 WIB s/d 

Tujuan : Mengidentifikasi kondisi awal proses pembelajaran materi 

fikih pada kelas yang akan diteliti 

 

No Materi Pertanyaan Sebelum 

Tindakan 

Jawaban Pertanyaan 

1. Apakah Bapak selalu 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai ? 

Iya Mas 

2. Sebelum kegiatan berlangsung, 

persiapan apa saja yang terlebih 

dahulu Bapak atau Ibu lakukan ? 

Menyediakan media pembeljaran Mas. 

3. Metode apa saja yang sering anda 

gunakan pada pembelajaran fikih 

? 

Dengan memberikan pertanyaan kepada 

siswa setelah penyampaian materi. 

4. Apakah siswa memperhatikan 

materi yang anda sampaikan saat 

belajar fikih ? 

Iya 

5. Apakah upaya yang anda lakukan 

untuk mengatasi siswa yang tidak 

Dengan memberikan sebuah cerita yang 

terkait dengan materi. 



memperhatikan materi yang anda 

sampaikan ? 

6. Apakah siswa aktif bertanya 

terhadap materi yang anda 

sampaikan ? 

Iya, kadang bertanya kadang tidak. 

7. Bagaimana sikap siswa pada saat 

anda meminta siswa untuk 

menjawab soal fikih di papan 

tulis ? 

Dengan tegas dan bijaksana sesuai 

dengan kitabnya. 

8. Apakah anda sering memberikan 

hadiah atau reward pada siswa 

yang berhasil menjawab soal 

dengan benar ? 

Sekedar tepuk tangan. 

9. Apakah selama ini siswa 

mengalami kesulitan belajar ? 

Tidak 

10. Bagaimana cara anda mengatasi 

kesulitan belajar yang dialami 

oleh siswa ? 

Dengan memberikan jam tambahan 

dirumah atau pada waktu khusus. 

11. Apakah dalam setiap 

pembelajaran siswa menunjukkan 

keaktifan dan kesenangannya 

pada pelajaran fikih ? 

Iya  

12. Berapa persen siswa yang aktif 

dalam kelas ? 

Hampir 90 %. 

 

13. Apakah siswa sering mengeluh 

tentang pelajaran fikih ? 

Tidak 

15. Apakah anda pernah mencoba 

menerapkan pembelajaran 

cooperatif learning ? 

Iya, pernah mas 

16. Berdasarkan pengalaman anda, 

apa tanggapan anda mengenai 

metode yang akan saya terapkan ? 

Iya, bagus mas 

17. Apakah pembelajaran cooperatif 

learning ini cocok diterapkan 

pada kelas yang anda ajarkan ? 

Iya, cocok Mas. 

18. Untuk mengetahui kamajuan dan 

pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran fikih, apakah 

pada awal dan akhir pembelajaran 

selalu memberikan pre test dan 

post test ?    

Iya.  



No. Materi Pertanyaan Setelah 

Tindakan 

Jawaban Pertanyaan 

Tujuan, mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan yang ada setelah 

tindakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi sholat pada mata pelajaran 

fikih  

1. Apakah menurut anda 

penggunaan pembelajaran model 

coorperatife learning ini cocok 

diterapkan pada materi shalat 

pada mata pelajaran fikih ?  

iya, cocok Mas. 

2. Materi apa yang paling cocok 

diterapkan pada pembelajaran 

fikih materi shalat dengan model 

coorperatife learning ini ? 

Materi shalat. 

3. Apakah ada kemungkinan anda 

menerapkan model pembelajaran 

coorperatife learning ini di kelas 

yang anda ajarkan ? 

Iya. 

4. Berdasarkan pengamatan yang 

anda lakukan apakah terdapat 

kemajuan dalam belajar fikih 

siswa setelah dilakukan model 

pembelajaran coorperatife 

learning ini ? 

Iya. 

5. Apa saja kemajuan yang ada pada 

siswa selama anda melakukan 

pengamatan ? 

Siswa bisa menjawab pertanyaan yang 

sudah diteskan. 

6. Bagaimana menurut anda tingkat 

perhatian siswa terhadap 

pelajaran fikih ? 

Iya ada perhatian. 

 

7. Apakah ada keluahan dari siswa 

tentang model pembelajaran 

coorperatife learing pada mata 

pelajaran fikih ini ? 

Tidak ada keluhan. 

 

8. Apakah ada siswa terlihat 

menyukai model pembelajaran 

fikih ini ? 

Iya, sangat suka. 

 

9. Apa saja kekurangan dan 

kelebihan pada penggunaan 

pembelajaran coorperatife 

learning pada mata pelajaran fikih 

Tidak ada kekurangan, dan kelebihannya 

siswa sangat senang belajar fikih, karena 

fikih itu mudah untuk dipahami. 

 



ini ? 

10. Bagaiamana solusi untuk 

mengatasi kekurangan yang ada 

pada tindakan ini ?         

Tidak ada solusi, karena tidak ada 

kekurangan ketika siswa dan siswi belajar 

fikih. 

 

 

Nama  : Muhammad Hisyam Hasbullah 

T.tl : Kendal, 11 April 2006 

Kelas : VIII B  

Tempat Penelitian : di MTS NU 01 Cepiring Kendal 

Waktu Penelitian : 18 Juli 2019. 

Tujuan : Mengidentifikasi kondisi awal siswa dalam belajar materi 

fikih 

No Materi Pertanyaan Sebeleum 

Tindakan 

Jawaban Pertanyaan 

1. Apa yang kamu rasakan saat 

belajar fikih di sekolah ini ? 

Ya, rasanya ada manfaatnya. 

 

2. Apa yang menyebabkan kamu 

senang atau tidak senang dalam 

belajar fikih ? 

Karena fikih itu dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan tidak  

senangnya ketika disuruh maju oleh pak 

guru. 

 

3. Apakah saat belajar fikih kamu 

dapat berkonsentrasi dengan 

baik ? 

Ya, lumayan bisa konsentrasi. 

 

4. Bagaimana perasaan kamu bila 

mendapatkan nilai buruk pada 

pelajaran fikih ? 

Sedih sekali 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

mengerjakan soal fikih yang 

kamu anggap sulit ? 

Mengerjakannya sebisa mungkin. 

 

6. Apakah menurut kamu 

pelajaran fikih penting 

dipelajari ? 

Ya, sangat penting sekali. 

 

7. Pembelajaran apa yang kamu 

inginkan dalam belajar fikih ? 

Cooperative learning., karena lebih asik 

dalam memahaminya. 

 

 

No. Setelah Tindakan Jawaban Pertanyaan 

Tujuan, untuk mengetahui prestasi siswa tentang penggunaan pembelajaran 

coorperatife learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi sholat pada 



mata pelajaran fiqih 

1. Apakah kamu menyukai 

pembelajaran fikih dengan 

menggunakan model coorperatife 

learning ini ? 

Iya. 

 

2. Apa yang kamu rasakan belajar 

fikih dengan menggunkan model 

coorperatife learning ini ? 

Senang. 

 

3. Metode manakah yang lebih 

kamu sukai, pembelajaran seperti 

biasa, seperti ceramah dan diskusi 

kelompok atau pembelajaran 

model coorperatife learning ini ?,. 

Mengapa ? 

Dengan model pembelajaran cooperative 

learning . 

 

4. Bagian mana yang kamu sukai 

atau tidak kamu sukai dari model 

coorperatife learning ini ? 

Suka semua. 

 

5. Perbedaan apa yang kamu 

rasakan setelah belajar fikih 

dengan menggunkan model 

cooperatif learning ini ? 

Mudah untuk memahami, karena 

meterinya bab shalat. 

 

6. Adakah kemajuan yang kamu 

rasakan setalah belajar dengan 

menggunakan model coorperatife 

learning ini ? 

Iya. 

 

7. Apakah model pembelajaran 

coorperatife learning ini 

memotivasi kamu untuk lebih 

mempelajari fikih ? 

Iya. 

 

8. Apakah kekurangan dan 

kelebihan dari pembelajaran 

model coorperatife learning ini ? 

Tidak ada kekurangan dan kelebihannya 

dan sangat cocok untuk diterapkan 

dikelas. 

 

9. Apa kamu memiliki saran 

terhadap pembelajaran fikih 

menggunakan model coorperatife 

learning ini agar menjadi lebih 

baik ?,. Apa saran kamu ? 

Tidak ada, karena sudah cocok. 

 

 

 

 

 



Nama  : „Alimatun Nafi‟ah 

T.tl : Kendal, 27 Januari 2006 

Kelas : VIII B  

Tempat Penelitian : di MTS NU 01 Cepiring Kendal 

Waktu Penelitian : 18 Juli 2019 

Tujuan : Mengidentifikasi kondisi awal siswa dalam belajar materi 

fikih 

No Materi Pertanyaan Sebeleum 

Tindakan 

Jawaban Pertanyaan 

1. Apa yang kamu rasakan saat 

belajar fikih di sekolah ini ? 

Ya, rasanya senang sekali. 

 

2. Apa yang menyebabkan kamu 

senang atau tidak senang dalam 

belajar fikih ? 

Karena fikih itu mudah untuk dipahami, 

tidak  senangnya ketika menerangkan 

didepan kelas, ditertawakan oleh teman. 

 

3. Apakah saat belajar fikih kamu 

dapat berkonsentrasi dengan 

baik ? 

Iya. 

4. Bagaimana perasaan kamu bila 

mendapatkan nilai buruk pada 

pelajaran fikih ? 

Sedih sekali. 

 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

mengerjakan soal fikih yang 

kamu anggap sulit ? 

Itu suatu tantangan agar dapat belajar 

lebih giat lagi. 

 

6. Apakah menurut kamu 

pelajaran fikih penting 

dipelajari ? 

Ya, sangat penting sekali. 

 

7. Pembelajaran apa yang kamu 

inginkan dalam belajar fikih ? 

Cooperative learnin., karena lebih efektif 

dalam memahaminya. 

 

No. Setelah Tindakan Jawaban Pertanyaan 

Tujuan, untuk mengetahui prestasi siswa tentang penggunaan pembelajaran 

coorperatife learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi sholat pada 

mata pelajaran fiqih 

1. Apakah kamu menyukai 

pembelajaran fikih dengan 

menggunakan model coorperatife 

learning ini ? 

Iya. 

 

2. Apa yang kamu rasakan belajar 

fikih dengan menggunkan model 

coorperatife learning ini ? 

Sangat senang. 

 

3. Metode manakah yang lebih Dengan model pembelajaran cooperative 



kamu sukai, pembelajaran seperti 

biasa, seperti ceramah dan diskusi 

kelompok atau pembelajaran 

model coorperatife learning ini ?,. 

Mengapa ? 

learning. 

 

4. Bagian mana yang kamu sukai 

atau tidak kamu sukai dari model 

coorperatife learning ini ? 

Suka semua. 

 

5. Perbedaan apa yang kamu 

rasakan setelah belajar fikih 

dengan menggunkan model 

cooperatif learning ini ? 

Mudah untuk memahami, karena 

meterinya bab shalat. 

 

6. Adakah kemajuan yang kamu 

rasakan setalah belajar dengan 

menggunakan model coorperatife 

learning ini ? 

Iya. 

7. Apakah model pembelajaran 

coorperatife learning ini 

memotivasi kamu untuk lebih 

mempelajari fikih ? 

Iya. 

8. Apakah kekurangan dan 

kelebihan dari pembelajaran 

model coorperatife learning ini ? 

Tidak ada kekurangan dan kelebihannya 

dan sangat cocok untuk diterapkan 

dikelas. 

 

9. Apa kamu memiliki saran 

terhadap pembelajaran fikih 

menggunakan model coorperatife 

learning ini agar menjadi lebih 

baik ?,. Apa saran kamu ? 

Tidak ada, karena sudah cocok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Ceklist Proses Kegiatan Belajar Mengajar Menggunakan Model 

Pembelajaran Cooperative Learning 

Siklus I. 

Pelaksanaan KBM Model Pembelajaran Cooperative 

Learning 

Ya  Tidak 

No  Pendidik  Peserta Didik    

1. Apresiasi  Pendidik 

Memberikan salam 

dan Menyapa 

Peserta didik 

menjawab salam 

dan menyapa 

   

  Pendidik 

Mengkondisikan 

Kelas 

Kondisi kelas 

terkontrol 
   

Pendidik 

mengabsen siswa 

Kondisi kelas 

terkontrol 

 

   

Pendidik 

melakukan 

apresiasi 

(meningkatkan 

kembali pelajaran 

minggu lalu) 

Peserta didik 

menjawab dan 

mengikuti 

pendidik 

 

   

Pendidik memulai 

pelajaran dengan 

menucapkan 

Bismillah, 

kemudian berdo‟a 

sebelum memulai 

pelajaran 

Peserta didik 

mengucapakan 

bismillah 

 

   

Pendidik 

menjelaskan 

materi yang akan 

disampaikan 

Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan 

pendidik 

   

Pendidik 

menjelaskan 

tentang model 

cooperative 

learning 

Peserta didik 

mengikuti arahan 

pendidik 

   

Pendidik 

memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik 

Motivasi peserta 

didik 
   

2. Kegiatan Pendidik Peserta didik    



Inti menyampaikan 

tentang model 

pembelajaran 

cooperative 

learning 

memperhatikan 

tentang model 

cooperative 

learning 

  Pendidik membagi 

peserta didik 

menjadi beberapa 

kelompok 

Peserta didik 

berpartisipasi 

dalam 

pembentukan 

kelompok 

   

Pendidik 

memberikan 

lembar kegiatan 

kepada peserta 

didik mengenai 

materi yang telah 

disampaikan 

Peserta didik 

mengerjakan 

lembar kegiatan 

dalam bekerja 

sama agar 

menguasai materi 

   

Pendidik 

mengawasi proses 

kerja tim 

Seluruh peserta 

didik memiliki 

tanggung jawab 

untuk memastikan 

bahwa teman satu 

tim mereka telah 

mempelajari 

materinya. Tidak 

ada yang boleh 

berhenti belajar 

sampai semua tim 

menguasai materi 

tersebut. mintalah 

dari teman satu tim 

untuk membantu 

temannya sebelum 

temannya 

bertanyas kepada 

pendidik  

   

Pendidik 

memberikan 

kesempatan pada 

peserta didik untuk 

bertanya tentang 

materi yang belum 

Peserta didik 

bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami 

   



dipahami 

Pendidik 

mengklarifikasi 

materi yang telah 

dipelajarinya 

Peserta didik 

berpartisipasi 

dalam klarifikasi 

materi yang telah 

dipelajarinya 

   

3. Penutup  Pendidik 

memberikan 

evaluasi 

Peserta didik 

berpartisipasi 

dalam 

mengevaluasi 

   

  Pendidik 

mengingatkan agar 

peserta didik 

belajar dengan 

lebih giat lagi 

Peserta didik 

mendengarkan apa 

yang disampaikan 

oleh pendidik 

   

Pendidik memberi 

tahu materi 

minggu depan 

Peserta didik 

mencatat materi 

minggu depan 

   

Pendidik mengajak 

peserta didik 

menutup kegiatan 

belajar dengan 

mengucap al-

hamdulillah  

Peserta didik 

bersama-sama 

mengcapkan al-

Hamdulillah 

   

Pendidik 

mengucapkan 

salam kepada 

peserta didik 

sebelum keluar 

kelas 

Peserta didik 

menjawab salam 
  

 

Siklus II. 

Pelaksanaan KBM Model Pembelajaran Cooperative 

Learning 

Ya  Tidak 

No  Pendidik  Peserta Didik    

1. Apresiasi  Pendidik 

Memberikan salam 

dan Menyapa 

Peserta didik 

menjawab salam 

dan menyapa 

   

  Pendidik 

Mengkondisikan 

Kelas 

Kondisi kelas 

terkontrol 
   

Pendidik Kondisi kelas    



mengabsen siswa terkontrol 

 

Pendidik 

melakukan 

apresiasi 

(meningkatkan 

kembali pelajaran 

minggu lalu) 

Peserta didik 

menjawab dan 

mengikuti 

pendidik 

 

   

Pendidik memulai 

pelajaran dengan 

menucapkan 

Bismillah, 

kemudian berdo‟a 

sebelum memulai 

pelajaran 

Peserta didik 

mengucapakan 

bismillah 

 

   

Pendidik 

menjelaskan 

materi yang akan 

disampaikan 

Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan 

pendidik 

   

Pendidik 

menjelaskan 

tentang model 

cooperative 

learning 

Peserta didik 

mengikuti arahan 

pendidik 

   

Pendidik 

memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik 

Motivasi peserta 

didik 
   

2. Kegiatan 

Inti 

Pendidik 

menyampaikan 

tentang model 

pembelajaran 

cooperative 

learning 

Peserta didik 

memperhatikan 

tentang model 

cooperative 

learning 

   

  Pendidik membagi 

peserta didik 

menjadi beberapa 

kelompok 

Peserta didik 

berpartisipasi 

dalam 

pembentukan 

kelompok 

   

Pendidik 

memberikan 

lembar kegiatan 

Peserta didik 

mengerjakan 

lembar kegiatan 

   



kepada peserta 

didik mengenai 

materi yang telah 

disampaikan 

dalam bekerja 

sama agar 

menguasai materi 

Pendidik 

mengawasi proses 

kerja tim 

Seluruh peserta 

didik memiliki 

tanggung jawab 

untuk memastikan 

bahwa teman satu 

tim mereka telah 

mempelajari 

materinya. Tidak 

ada yang boleh 

berhenti belajar 

sampai semua tim 

menguasai materi 

tersebut. mintalah 

dari teman satu tim 

untuk membantu 

temannya sebelum 

temannya 

bertanyas kepada 

pendidik  

   

Pendidik 

memberikan 

kesempatan pada 

peserta didik untuk 

bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami 

Peserta didik 

bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami 

   

 Pendidik 

mengklarifikasi 

materi yang telah 

dipelajarinya 

Peserta didik 

berpartisipasi 

dalam klarifikasi 

materi yang telah 

dipelajarinya 

   

3. Penutup  Pendidik 

memberikan 

evaluasi 

Peserta didik 

berpartisipasi 

dalam 

mengevaluasi 

   

  Pendidik 

mengingatkan agar 

peserta didik 

Peserta didik 

mendengarkan apa 

yang disampaikan 

   



belajar dengan 

lebih giat lagi 

oleh pendidik 

Pendidik memberi 

tahu materi 

minggu depan 

Peserta didik 

mencatat materi 

minggu depan 

   

Pendidik mengajak 

peserta didik 

menutup kegiatan 

belajar dengan 

mengucap al-

hamdulillah  

Peserta didik 

bersama-sama 

mengcapkan al-

Hamdulillah 

   

Pendidik 

mengucapkan 

salam kepada 

peserta didik 

sebelum keluar 

kelas 

Peserta didik 

menjawab salam 
  

  



III. LEMBAR SOAL 

Nama : 

Nomor Induk 

Siswa 

: 

Kelas : 

Hari/tanggal : 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang benar ! 

No Soal 

1. Shalat yang terdiri atas imam dan makmum disebut shalat . . 

a. Wajib   c. Jamaah 

b. Sunah   d. Fardu 

2. Seorang laki-laki sah menjadi makmum kepada.. 

a. Laki-laki  c. Anak kecil 

b. Wanita    d. Semua benar 

3. Orang yang shalat di belakang imam disebut ..... 

a. Amil         c. Baligh 

b. Makmum  d. Masbuk 

4. Shalat berjamaah lebih baik dilaksanakan di ....... 

a. Rumah  c. Masjid 

b. Kos      d. Semua salah 

5. Makmum yang tertinggal shalatnya disebut ....... 

a. Makmum c. Imam 

b. Masbuk   d. Mashur 

6. Makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan 

ucapan ....... 

a. Subhanallah      c. Alhamdulillah 

b. Allahu Akbar    d. Amiin 

7. Adzan dalam shalat berjamaah merupakan hal yang ....... 

a. Mubah    c. Makruh 

b. Sunnah   d. Wajib 

8. Apabila seseorang shalat dengan berjamaah maka orang tersebut 

mendapatkan pahala ....... 

a. 24 Derajat     c. 26 Derajat 

b. 27 Derajat    d. 28 Derajat 

9. Saf shalat berjamaah paling depan sebaiknya diisi oleh . . . . 

a. Orang dewasa     c. Anak-anak 

b. Remaja              d. Semua salah 

10. Apabila imam rukuk, makmum harus ........ 

a. Sujud      c. Rukuk 

b. Berdiri    d. I‟tidal 

11. Hukum shalat berjamaah adalah ......... 



a. Sunah muakkad     c. wajib 

b. Makruh                d. mubah 

12. Posisi antara imam dan makmum dalam shalat berjamaah haruslah ...... 

a. Depan dan belakang     c. Membelakangi 

b. Menjauh                      d. Semua benar 

13. Syarat sah menjadi makmum adalah niat mengikuti . . . . 

a. Imam          c. Makmum 

b. Jama‟ah      d. Shalat 

14. Makmum membaca Surah Al-Fatihah dengan suara . . . . 

a. Lantang             c. Pelan 

b. Teriakan            d. Keras 

15. Seseorang yang makruh menjadi imam adalah orang yang . . 

a. Sudah khitan       c. Belum balig 

b. Bagus bacaan     d. Semua salah 

16. Saat imam membaca Surah Al-Fatihah,makmum hendaknya . 

a. Bercakap-cakap           c. Tertawa 

b. Bergurau                     d. Mendengarkan 

17. Saat kita sedang shalat berjamaah kita tidak boleh . . . . 

a. Khusyuk          c. Mengikuti 

b. Bergurau         d. Semua salah 

18. Sebelum memulai shalat berjamaah, imam harus menertibkan . 

a. Pakaian                     c. Saf/barisan 

b. Sarung dan peci         d. Semua benar 

19. Hikmah shalat berjamaah antara lain adalah mendapat . . . . 

a. Banyak pahala  c. Pujian 

b. Kesenangan     d. Semua salah 

20. Hikmah shalat berjamaah juga dapat menimbulkan rasa . . .. 

a. Malas       c. Benci 

b. Dengki     d. Saling menolong 

 

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA 

No  No  No  No  

1. C 6. A 11. A 16. D 

2. D 7. B 12. A 17. B 

3. B 8. B 13. A 18. C 

4. C 9. A 14. C 19. A 

5. B 10. C 15. C 20. D 

  



Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat!!! 

No Soal 

1. Shalat yang dilakukan secara bersama-sama disebut…… 

2. Shalat yang dilakukan sendiri disebut….. 

3. Shalat jama‟ah dapat dilakukan di rumah tetapi lebih utama dilakukan di….. 

4. Pemimpin shalat berjama‟ah adalah…. 

5. Shalat berjama‟ah paling sedikit dikerjakan…. Orang 

6. Pengikut shalat berjama‟ah disebut…… 

7. Makmum yang ketinggalan saat shalat berjama‟ah disebut makmum…. 

8. Hukum shalat berjama‟ah adalah…. 

9. Orang laki-laki mengimami orang perempuan dan orang….. 

10. Orang perempuan hanya boleh mengimami…. 

11. Makmum laki-laki jika ingin meningatkan imam yang lupa dengan 

membaca….  

12. Pahala shalat berjama‟ah adalah… 

13. antara Imam dan Makmum tidak boleh berdiri…. 

14. Apabila Imam rukuk, makmum juga harus…  

15. Makmum perempuan menginatkan Imam yang lupa dengan cara… 

16. Saf atau barisan shalat berjama‟ah yang paling depan diisi oleh… 

17. Syarat sah menjadi Makmum adalah niat mengikuti…. 

18. Pada shalat isya‟ Imam membaca surah al-Fatihah dengan suara…  

19. Sesudah selesai imam membaca surah al-Fatihah Makmum disunahkan 

mengucapkan… 

20. Hikmah shalat berjama‟ah adalah mendapat banyak…. Allah 

 

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA 

No  No  No  No  

1. Shalat 

berjamaah 

6. Makmum 11. Subhanallah  16. Orang 

dewasa 

2. Shalat sendiri 7. Masbuq 12. 27 Derajat 17. Imam  

3. Di masjid atau 

mushola 

8. Sunnah 

Mu‟akad 

13. Sejajar  18. Keras  

4. Imam 9. Banyak atau 

berjama‟ah 

14. Rukuk 19. Amiin  

5. Dua (2) 10. Orang 

perempuan 

15. Tepuk tangan 20. Pahala dari 

Allah Swt 

 

 

 



IV. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

1. RPP Pra Siklus 

No  Profil Keterangan 

1. Nama Madrasah : MTS NU 01 Cepiring Kendal 

2. Mata Pelajaran : Fikih 

3. Kelas/ Semester : VIII/ 2 

4. Alokasi Waktu : 45 Menit 

5. Pertemuan  : Ke-6 

A. Kompetensi Dasar 

(KI-1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya; 

(KI-3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata dan 

(KI-4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1. 1.1. Meyakini pentingnya 

bersuci dari hadas dan 

najis 

1.2. Menghayati ketentuan 

salat lima waktu 

1.3. Menghayati ketentuan 

waktu shalat lima 

waktu 

1.4. Menghayati makna 

adzan dan ikamah. 

 



1.5. Meyakini ketentuan 

shalat berjama‟ah 

1.6. Meyakini pentingnya 

sujud sahwi 

1.7 Meyakini manfaat zikir 

dan doa 

2. 2.1. Membiasakan diri 

bersuci dari hadast dan 

najis 

2.2. Membiasakan diri 

shalat lima waktu 

2.3. Membiasakan shalat 

tepat waktu 

2.4. Membiasakan azan dan 

ikamah 

2.5. Membiasakan diri 

shalat berjama‟ah 

2.6. Terbiasa sujud sahwi 

apabila ada yang lupa 

dalam shalat 

2.7. Senantiasa berzikir dan 

doa setelah shalat 

 

3. 3.1. Memahami ketentuan 

shalat lima waktu 

 

3.3.1. Mengidentifikasi pengertian 

shalat lima waktu  

3.1.2. Menunjukkan dalil-dalil 

disyariatkannya shalat lima 

waktu 

3.1.3. Menjelaskan rukun shalat 

3.1.4. Menjelaskan sunah shalat  

3.1.5. Menjelaskan yang 

membatalkan shalat 



4. 4.2. Mempraktikkan shalat 

lima waktu 

4.2.1. Mendemonstrasikan shalat 

lima waktu 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Pertemuan I 

Dengan mengkaji ketentuan shalat lima waktu, peserta didik dapat : 

1 Menyebutkan pengertian shalat lima waktu 

2 Menunjukkan dalil-dalil disyariatkannya shalat lima waktu 

3 Menyebutkan rukun shalat 

4 Menyebutkan sunah shalat 

5 Menyebutkan yang membatalkan shalat 

2. Pertemuan II 

Dengan mengkaji ketentuan najis dan hadast beserta tatacara 

bersucinya, peserta didik dapat mendemonstrasikan shalat lima waktu. 

D. Materi Pembelajaran 

Shalat fardhu 

1. Pengertian shalat menurut bahasa : berdoa, menurut istilah : ibadah yang 

tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu; 

2. Syarat wajib; Islam, berakal sehat, baligh, telah menerima dakwah Islam 

kepadanya, suci dari nifas dan haid. 

3. Syarat sah; suci dari hadas (besar maupun kecil), badan, pakaian, tempat 

salat suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, telah tiba waktu 

shalat. 

4. Rukun shalat; niat, berdiri (jika mampu), takbiratul ihram, membaca surah 

al-Fatikhah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 

dengan tumakninah, duduk diantara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan 

akhir, membaca tasyahud, membaca shalawat Nabi, membaca salam, tertib. 

5. Sunnah ab‟ad; tasyahud awal, duduk tasyahud, membaca shalawat Nabi. 

6. Sunnah haiat; mengangkat tangan saat takbiratul ikhram, menghubungkan 

takbir makmum kepada takbir imam, meletakkan tangan kanan diatas 

tangan kiri, membaca doa iftitah, diam sejenak sebelum dan sesudah 

membaca al-fatikhah, dll. 

7. Hal-hal yang membatalkan shalatL; meninggalkan salah satu rukun shalat, 

tidak terpenuhi syarat sah yang telah ditentukan,melakukan gerakan-



gerakan yang semestinya tidak dilakukan, berkata atau berbicara selain 

bacaan shalat, makan dan minum dalam shalat, tertawa-tawa. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model Cooperative learning. 

2. Pendekatan, kontekstual, berbasis masalah, kooperatif, komunikasi 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan awal : 

1. Memulai pembelajaran dengan berdoa dan pembiasaan 5 S; 

2. Membiasakan kedisiplinan melalui absensi; 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang shalat lima waktu; 

4. Menyampaikan cakupan materi tentang shalat lima waktu  

Kegiatan Inti : 

MENGAMATI 

a. Peserta didik mengamati gambar gerakan shalat 

b. Peserta didik menyimak hasil pengamatan gambarnya 

c. Peserta didik membaca materi tentang shalat lima waktu 

MENANYA  

a. Memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

b. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait tentang shalat lima 

waktu 

MENGEKSPLORASI (MENALAR) 

a. Menguatkan dengan menjelaskan hasil pengamatan dan pertanyaan peserta 

didik 

b. Mencari data dan informasi tentang ketentuan shalat lima waktu 

MENGASOSIASI (MENCOBA) 

a. Membuat bagan tentang ketentuan shalat lima waktu  

b. Mengemukakan pendapat tentang hikmah dari bacaan manfaat shalat 

secara ilmiah 

c. Memotivasi peserta didik agar senantiasa menjaga kewajiban shalat lima 

waktu setelah menyimak kisah tersebut 

MENGOMUNIKASIKAN  

a. Melaksanakan Tanya jawab 

b. Memaparkan bagan tentang ketentuan shalat lima waktu 

c. Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 



Kegiatan akhir :  

Guru memberikan tugas terstruktur : mengerjakan latihan LKS. 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal :  

a. Memulai pembelajaran dengan berdoa dan pembiasaan 5 S  

b. Membiasakan kedisiplinan melalui absensi 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang shalat lima waktu 

d. Menyampaikan cakupan materi tentang shalat lima waktu 

2. Kegiatan Inti : 

MENGAMATI 

a. Peserta didik mengamati gambar tentang tatacara bersuci dari najis, mandi, 

berwudlu, tayamum, dan istinjak dengan teliti. 

b. Peserta didik menyimak hasil pengamatan gambarnya 

c. Peserta didik membaca tentang pengertian dan tatacara bersuci 

MENANYA 

a. Memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

b. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait tentang bentuk najis 

dan hadas, serta tatacara bersuci 

MENGEKSPLORASI (MENALAR) 

Mendiskusikan data atau bahan yang diperoleh secara bergantian 

MENGASOSIASI (MENCOBA) 

Menilai dan menganalisa hasil presentasi kelompok lain 

MENGOMUNIKASIKAN 

a. Mendemonstrasikan tatacara shalat lima waktu 

b. Melaksanakan Tanya jawab 

c. Menyimpulkan materi pelajaran tersebut dalam bentuk bagan tentang 

ketentuan bersuci 

d. Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 

3. Kegiatan akhir : 

Guru memberikan tugas untuk praktik shalat lima waktu untuk pertemuan 

selanjutnya. 

G. Penilaian 

1. Tes (Tulis dan Lisan) 

2. Tes Perbuatan 

 

 

 

 



H. Sumber Belajar 

 

Mengetahui  

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Akhmad Saiful Anwar, S.Ag. 

Mengetahui 

Guru Bidang Studi Fikih 

 

 

 

 

Moh Abdul Gofur, S.Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RPP Siklus I 

No  Profil Keterangan 

1. Nama Madrasah : MTS NU 01 Cepiring 

2. Mata Pelajaran : Fikih 

3. Kelas/ Semester : VIII/ 2 

4. Alokasi Waktu : 45 Menit 

5, Pertemuan  : Ke-7 

A. Kompetensi Dasar 

(KI-1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya; 

(KI-3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata dan 

(KI-4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1. 1.1. Menghayati ketentuan 

salat lima waktu 

1.2. Menghayati ketentuan 

waktu shalat lima 

waktu 

1.3. Meyakini ketentuan 

shalat berjama‟ah 

1.4. Meyakini pentingnya 

sujud sahwi 

1.5 Meyakini manfaat zikir 

dan doa 

 



2. 2.1. Membiasakan diri 

shalat lima waktu 

2.2. Membiasakan shalat 

tepat waktu 

2.3. Membiasakan diri 

shalat berjama‟ah 

2.4. Terbiasa sujud sahwi 

apabila ada yang lupa 

dalam shalat 

2.5. Senantiasa berzikir dan 

doa setelah shalat 

 

3. 3.1. Memahami ketentuan 

shalat lima waktu 

 

3.3.1. Mengidentifikasi pengertian 

shalat lima waktu  

3.1.2. Menunjukkan dalil-dalil 

disyariatkannya shalat lima 

waktu 

3.1.3. Menjelaskan rukun shalat 

3.1.4. Menjelaskan sunah shalat  

3.1.5. Menjelaskan yang 

membatalkan shalat 

4. 4.2. Mempraktikkan shalat 

lima waktu 

4.2.1. Mendemonstrasikan shalat 

lima waktu 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Dengan mengkaji ketentuan shalat lima waktu, peserta didik dapat : 

1 Menyebutkan pengertian shalat lima waktu 

2 Menunjukkan dalil-dalil disyariatkannya shalat lima waktu 

3 Menyebutkan rukun shalat 

4 Menyebutkan sunah shalat 

5 Menyebutkan yang membatalkan shalat 

 



Pertemuan II 

Dengan mengkaji ketentuan najis dan hadast beserta tatacara 

bersucinya, peserta didik dapat mendemonstrasikan shalat lima waktu. 

D. Materi Pembelajaran 

Shalat fardhu 

a. Pengertian shalat menurut bahasa : berdoa, menurut istilah : ibadah yang 

tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu; 

b. Syarat wajib; Islam, berakal sehat, baligh, telah menerima dakwah Islam 

kepadanya, suci dari nifas dan haid. 

c. Syarat sah; suci dari hadas (besar maupun kecil), badan, pakaian, 

tempat salat suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, telah tiba 

waktu shalat. 

d. Rukun shalat; niat, berdiri (jika mampu), takbiratul ihram, membaca surah 

al-Fatikhah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 

dengan tumakninah, duduk diantara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan 

akhir, membaca tasyahud, membaca shalawat Nabi, membaca salam, tertib. 

e. Sunnah ab‟ad; tasyahud awal, duduk tasyahud, membaca shalawat Nabi. 

f. Sunnah haiat; mengangkat tangan saat takbiratul ikhram, menghubungkan 

takbir makmum kepada takbir imam, meletakkan tangan kanan diatas 

tangan kiri, membaca doa iftitah, diam sejenak sebelum dan sesudah 

membaca al-fatikhah, dll. 

g. Hal-hal yang membatalkan shalatL; meninggalkan salah satu rukun shalat, 

tidak terpenuhi syarat sah yang telah ditentukan,melakukan gerakan-

gerakan yang semestinya tidak dilakukan, berkata atau berbicara selain 

bacaan shalat, makan dan minum dalam shalat, tertawa-tawa. 

E. Metode Pembelajaran 

1 Model cooperative learning. 

2 Pendekatan, kontekstual,berbasis masalah,kooperatif,komunikasi 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan awal : 

1. Memulai pembelajaran dengan berdoa dan pembiasaan 5 S; 

2. Membiasakan kedisiplinan melalui absensi; 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang shalat lima waktu; 

4. Menyampaikan cakupan materi tentang shalat lima waktu. 

 



Kegiatan Inti : 

MENGAMATI 

a. Peserta didik mengamati gambar gerakan shalat 

b. Peserta didik menyimak hasil pengamatan gambarnya 

c. Peserta didik membaca materi tentang shalat lima waktu 

MENANYA  

a. Memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

b. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait tentang shalat lima 

waktu 

MENGEKSPLORASI (MENALAR) 

a. Menguatkan dengan menjelaskan hasil pengamatan dan pertanyaan peserta 

didik 

b. Mencari data dan informasi tentang ketentuan shalat lima waktu 

MENGASOSIASI (MENCOBA) 

a. Membuat bagan tentang ketentuan shalat lima waktu  

b. Mengemukakan pendapat tentang hikmah dari bacaan manfaat shalat 

secara ilmiah 

c. Memotivasi peserta didik agar senantiasa menjaga kewajiban shalat lima 

waktu setelah menyimak kisah tersebut 

MENGOMUNIKASIKAN  

a. Melaksanakan Tanya jawab 

b. Memaparkan bagan tentang ketentuan shalat lima waktu 

c. Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Kegiatan akhir :  

Guru memberikan tugas terstruktur : mengerjakan latihan LKS. 

Pertemuan II 

Kegiatan awal :  

1 Memulai pembelajaran dengan berdoa dan pembiasaan 5 S  

2 Membiasakan kedisiplinan melalui absensi 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang shalat lima waktu 

4 Menyampaikan cakupan materi tentang shalat lima waktu 

Kegiatan Inti : 

MENGAMATI 

1 Peserta didik mengamati gambar tentang tatacara bersuci dari najis, mandi, 

berwudlu, tayamum, dan istinjak dengan teliti. 

2 Peserta didik menyimak hasil pengamatan gambarnya 

3 Peserta didik membaca tentang pengertian dan tatacara bersuci 



MENANYA 

1 Memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

2 Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait tentang bentuk najis 

dan hadas, serta tatacara bersuci 

MENGEKSPLORASI (MENALAR) 

Mendiskusikan data atau bahan yang diperoleh secara bergantian 

MENGASOSIASI (MENCOBA) 

Menilai dan menganalisa hasil presentasi kelompok lain 

MENGOMUNIKASIKAN 

a. Mendemonstrasikan tatacara shalat lima waktu 

b. Melaksanakan Tanya jawab. 

c. Menyimpulkan materi pelajaran tersebut dalam bentuk bagan tentang 

ketentuan bersuci. 

d. Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 

Kegiatan akhir : 

Guru memberikan tugas untuk praktik shalat lima waktu untuk 

pertemuan selanjutnya. 

G. Penilaian 

1 Tes (Tulis dan Lisan) 

2 Tes Perbuatan 

 

Mengetahui  

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Akhmad Saiful Anwar, S.Ag. 

Mengetahui 

Guru Bidang Studi Fikih 

 

 

 

 

Moh Abdul Gofur, S.Ag. 

 

 

 

 

 

 

 



RPP Siklus II 

No  Profil Keterangan 

1. Nama Madrasah : MTS NU 01 Cepiring 

2. Mata Pelajaran : Fikih 

3. Kelas/ Semester : VIII/ 2 

4. Alokasi Waktu : 45 Menit 

5. Pertemuan : Ke-8 

 

A. Kompetensi Dasar 

(KI-1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya; 

(KI-3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata dan 

(KI-4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1. 1.1. Menghayati ketentuan 

salat lima waktu 

1.2. Menghayati ketentuan 

waktu shalat lima 

waktu 

1.3. Menghayati makna 

adzan dan ikamah. 

1.4. Meyakini ketentuan 

shalat berjama‟ah 

1.5. Meyakini pentingnya 

 



sujud sahwi 

1.6. Meyakini manfaat zikir 

dan doa 

2. 2.1. Membiasakan diri 

shalat lima waktu 

2.2. Membiasakan shalat 

tepat waktu 

2.3. Membiasakan diri 

shalat berjama‟ah 

2.6. Terbiasa sujud sahwi 

apabila ada yang lupa 

dalam shalat 

2.7. Senantiasa berzikir dan 

doa setelah shalat 

 

3. 3.1. Memahami ketentuan 

shalat lima waktu 

 

3.3.1. Mengidentifikasi pengertian 

shalat lima waktu  

3.1.2. Menunjukkan dalil-dalil 

disyariatkannya shalat lima 

waktu 

3.1.3. Menjelaskan rukun shalat 

3.1.4. Menjelaskan sunah shalat  

3.1.5. Menjelaskan yang 

membatalkan shalat 

4. 4.2. Mempraktikkan shalat 

lima waktu 

4.2.1. Mendemonstrasikan shalat 

lima waktu 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Dengan mengkaji ketentuan shalat lima waktu, peserta didik dapat : 

a. Menyebutkan pengertian shalat lima waktu 

b. Menunjukkan dalil-dalil disyariatkannya shalat lima waktu 

c. Menyebutkan rukun shalat 



d. Menyebutkan sunah shalat 

e. Menyebutkan yang membatalkan shalat 

Pertemuan II 

Dengan mengkaji ketentuan najis dan hadast beserta tatacara bersucinya, 

peserta didik dapat mendemonstrasikan shalat lima waktu. 

D. Materi Pembelajaran 

Shalat fardhu 

a. Pengertian shalat menurut bahasa : berdoa, menurut istilah : ibadah yang 

tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu; 

b. Syarat wajib; Islam, berakal sehat, baligh, telah menerima dakwah Islam 

kepadanya, suci dari nifas dan haid. 

c. Syarat sah; suci dari hadas (besar maupun kecil), badan, pakaian, tempat 

salat suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, telah tiba waktu 

shalat. 

d. Rukun shalat; niat, berdiri (jika mampu), takbiratul ihram, membaca surah 

al-Fatikhah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 

dengan tumakninah, duduk diantara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan 

akhir, membaca tasyahud, membaca shalawat Nabi, membaca salam, tertib. 

e. Sunnah ab‟ad; tasyahud awal, duduk tasyahud, membaca shalawat Nabi. 

f. Sunnah haiat; mengangkat tangan saat takbiratul ikhram, menghubungkan 

takbir makmum kepada takbir imam, meletakkan tangan kanan diatas 

tangan kiri, membaca doa iftitah, diam sejenak sebelum dan sesudah 

membaca al-fatikhah, dll. 

g. Hal-hal yang membatalkan shalatL; meninggalkan salah satu rukun shalat, 

tidak terpenuhi syarat sah yang telah ditentukan,melakukan gerakan-

gerakan yang semestinya tidak dilakukan, berkata atau berbicara selain 

bacaan shalat, makan dan minum dalam shalat, tertawa-tawa. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Model cooperative learning. 

2. Pendekatan, kontekstual, berbasis masalah, kooperatif, dan komunikasi 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Kegiatan awal : 

1. Memulai pembelajaran dengan berdoa dan pembiasaan 5 S; 

2. Membiasakan kedisiplinan melalui absensi; 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang shalat lima waktu; 



4. Menyampaikan cakupan materi tentang shalat lima waktu  

Kegiatan Inti : 

MENGAMATI 

1. Peserta didik mengamati gambar gerakan shalat 

2. Peserta didik menyimak hasil pengamatan gambarnya 

3. Peserta didik membaca materi tentang shalat lima waktu 

MENANYA  

1. Memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait tentang shalat lima 

waktu 

MENGEKSPLORASI (MENALAR) 

1. Menguatkan dengan menjelaskan hasil pengamatan dan pertanyaan peserta 

didik 

2. Mencari data dan informasi tentang ketentuan shalat lima waktu 

MENGASOSIASI (MENCOBA) 

1. Membuat bagan tentang ketentuan shalat lima waktu  

2. Mengemukakan pendapat tentang hikmah dari bacaan manfaat shalat 

secara ilmiah 

3. Memotivasi peserta didik agar senantiasa menjaga kewajiban shalat lima 

waktu setelah menyimak kisah tersebut 

MENGOMUNIKASIKAN  

1. Melaksanakan Tanya jawab 

2. Memaparkan bagan tentang ketentuan shalat lima waktu 

3. Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Kegiatan akhir :  

Guru memberikan tugas terstruktur : mengerjakan latihan LKS. 

Pertemuan II 

Kegiatan awal :  

1. Memulai pembelajaran dengan berdoa dan pembiasaan 5 S 

2. Membiasakan kedisiplinan melalui absensi 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran tentang shalat lima waktu 

4. Menyampaikan cakupan materi tentang shalat lima waktu 

Kegiatan Inti : 

MENGAMATI 

1. Peserta didik mengamati gambar tentang tatacara bersuci dari najis, mandi, 

berwudlu, tayamum, dan istinjak dengan teliti. 



2. Peserta didik menyimak hasil pengamatan gambarnya 

3. Peserta didik membaca tentang pengertian dan tatacara bersuci 

MENANYA 

1. Memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait tentang bentuk najis 

dan hadas, serta tatacara bersuci 

MENGEKSPLORASI (MENALAR) 

Mendiskusikan data atau bahan yang diperoleh secara bergantian 

MENGASOSIASI (MENCOBA) 

Menilai dan menganalisa hasil presentasi kelompok lain 

MENGOMUNIKASIKAN 

1. Mendemonstrasikan tatacara shalat lima waktu 

2. Melaksanakan Tanya jawab 

3. Menyimpulkan materi pelajaran tersebut dalam bentuk bagan tentang 

ketentuan bersuci 

4. Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 

Kegiatan akhir : 

Guru memberikan tugas untuk praktik shalat lima waktu untuk pertemuan 

selanjutnya. 

G. Penilaian 

1 Tes (Tulis dan Lisan) 

2 Tes Perbuatan 
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