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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penerapan Strategi Practice Rehearsal Pairs (Praktek Berpasangan) 

1. Pengertian 

Penerapan atau aplikasi adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan 

atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-

prinsip, rumus, teori, dan lain-lain dalam situasi yang baru dan konkrit. 1 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

penerapan adalah perbuatan menerapkan.2 

Jadi, dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan adalah menerapkan atau mengaplikasikan ide-ide umum, tata cara 

ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus, teori, dan lain-lain dalam 

situasi yang baru dan konkrit untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya dalam memecahkan berbagai masalah yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, 

                                                           
1 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 46 
2Tim Penyusun kapus Pusat Bahasa Depaten pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),  hlm. 1004 
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sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan yang dikuasai di 

akhir kegiatan belajar.3 

Strategi pembelajaran adalah cara sistematis yang dipilih dan digunakan 

seorang pembelajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

memudahkan pembelajar mencapai tujuan pembelajaran tertentu.4 

Menurut Ismail Sukardi strategi pembelajaran merupakan prosedur atau 

langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk menerapkan metode 

pembelajaran tertentu di kelas. 

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh 

pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran.5 

Dari berbagai pengertian strategi pembelajaran diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran adalah cara-cara yang 

digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar 

mempermudah peserta didik dalam menerima dan memahami materi yang 

diajarkan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

Menurut Melvin L. Silberman strategi pembelajaran Rehearsal Pairs 

(Praktek Berpasangan) merupakan strategi sederhana untuk mempraktikkan 

dan mengulang keterampilan atau prosedur dengan partner belajar. Tujuannya 

                                                           
3 Hamzah dan Nurdin Mohamas,  Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta, Bumi 

Aksara, 2012), hlm. 5 – 6  
4 Eveline Silegar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor, Gahlia 

Indonesia, 2014), hlm. 77 
5 Zainal Aqib, Model-model, media dan strategi pembelajaran kontekstual (inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya, 2013),  hlm. 71 
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adalah memastikan bahwa kedua pasangan dapat memperagakan keterampilan 

atau prosedur itu.6 

Kemudian Zuhdiyah, dkk menyebutkan bahwa strategi berpasangan ini 

merupakan simulasi berpasangan yang merupakan cara mudah dan sederhana 

yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran agar siswa dapat 

mempraktekkan suatu keterampilan atau langkah-langkah dengan teman 

belajarnya.7 

Selanjutnya Hisyam Zaini, dkk mengungkapkan bahwa strategi practice 

rehearsal pairs (praktek berpasangan) ini adalah strategi yang dapat dipakai 

untuk mempraktekkan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman belajar. 

Materi-materi yang bersifat psikomotorik adalah materi yang baik untuk 

diajarkan dengan strategi.8 

Andi Prastowo pun memberikan pendapat sama seperti yang lainnya, 

bahwa strategi practice rehearsal pairs (praktek berpasangan) ialah strategi 

sederhana untuk melatih gladi-resik (gladi bersih) kecakapan atau prosedur 

dengan partner belajar. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa semua 

partner dapat melaksanakan kecakapan atau prosedur9. 

                                                           
6 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa 

Cendikia, 2013), hlm. 238 
7Zuhdiyah, dkk, Aplikasi Model Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah Disertai dengan 

Langkah-langkah Pengaplikasiannya, (Palemabng: Noer Fikri, 2013), hlm. 63—64  
8 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 

hlm. 81  
9 Andi Prastowo, Pembelajaran Kontruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama di 

Sekolah/Madrasah: Teori, Aplikasi, dan riset Terkait, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 343 
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Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran practice rehearsal pairs (praktek berpasangan) merupakan 

strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpasangan dalam proses 

pembelajaran dimana siswa diminta untuk mempraktekkan keterampilan atau 

prosedur pembelajaran dengan teman belajarnya. Dan strategi ini lebih 

mendukung digunakan pada materi yang bersifat psikomotorik. 

2. Langkah-langkah Penerapan Strategi Practice Rehearsal Pairs (Praktek 

Berpasangan) 

Strategi Practice Rehearsal Pairs (praktek berpasangan) dalam 

penerapannya mempunyai langkah-langkah atau prosedur, antara lain:10 

a. Guru memilih satu keterampilan yang akan dipelajari oleh peserta 

didik; 

b. Guru membentuk pasangan-pasangan dalam setiap pasangan buat dua 

peran yaitu penjelas atau pendemonstrasi dan pemerhati/pengecek; 

c. Setelah guru membentuk pasang-pasangan, guru meminta kepada 

penjelas atau demonstrator menjelaskan atau mendemontrasikan cara 

mengerjakan keterampilan yang telah ditentukan, pengecek/pengamat 

bertugas mengamati dan menilai penjelasan atau demontrasi yang 

dilakukan temannya; 

d. Guru meminta kedua pasangan untuk bertukar peran; 

                                                           
10 Melvin L. Silbermen, Op. Cit., hlm.238 
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e. Guru meminta siswa untuk melakukan keterampilan atau prosedur 

tersebut dilakukan sampai selesai dan dapat dikuasai oleh peserta didik; 

f. Untuk menambah variasi guru yang dapat menambahkan dengan 

membagi beberapa kelompok. 

Sementara menurut Agus suprijono beberapa langkah strategi Practice 

Rehearsal Pairs (Praktek Berpasangan) adalah sebagai berikut:11 

a. Pilih satu keterampilas yang akan dipelajari siswa; 

b. Bentuklah pasang-pasangan. Dalam pasangan, buat dua peran yaitu 

penjelas atau pendemonstrasi dan pemerhati; 

c. Orang yang bertugas sebagai penjelas menjelaskan atau 

mendemonstrasikan cara mengerjakan keterampilan yang telah 

ditentukan. Pemerhati bertugas mengamati dan menilai penjelas atau 

demonstrasi yang dilakukan temannya; 

d. Pasangan bertukar peran. Demonstrator kedua diberi keterampilan 

yang lain; 

e. Proses diteruskan sampai semua keterampilan atau prosedur dapat 

dikuasai. 

 

                                                           
11Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014)  hlm. 116 – 117   
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3. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Practice Rehearsal Pairs (Praktek 

Berpasangan) 

Adapun kelebihan dan kekurangan Strategi practice rehearsal pairs 

(praktek berpasangan) adalah sebagai berikut:12 

a. Kelebihan Strategi practice rehearsal pairs (praktek berpasangan) 

1) Dapat meningkatkan partisipasi antar peserta didik 

2) Interaksi lebih mudah 

3) Lebih banyak kesempatan untuk konstruksi masing-masing pasangan. 

b. Kekurangan Strategi practice rehearsal pairs (praktek berpasangan) 

1) Jika anta pasangan tidak aktif maka akan sedikit ide yang muncul 

2) Jika pasangannya banyak maka akan membutuhkan waktu yang 

banyak. 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari strategi practice rehearsal 

pairs (praktek berpasangan) diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

practice rehearsal pairs (praktek berpasangan) dalam proses pembelajaran 

harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran  pada mata pelajaran fiqih dapat terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan kebutuhan siswa serta mendidik siswa berfikir secara sistematis. 

 

 

                                                           
12 Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), hlm. 46 
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian 

Secara sederhana hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan 

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau 

kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang 

berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan instruksional.13 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya.14 

Bloom menggolongkan hasil belajar itu menjadi 3 bagian yaitu Kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar yang ada 

kaitannya dengan ingatan, kemampuan berfikir atau intelektual. Hasil belajar 

ranah afektif yaitu merujuk pada hasil belajar yang berupa kepekaan rasa atau 

emosi. Hasil belajar psikomotorik yaitu berupa kemampuan gerak tertentu. 

Kemampuan gerak ini juga beringkat mulai dari gerak sederhana yang mungkin 

                                                           
13 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di sekolah dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013) , hlm. 5 
14Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1989),  hlm. 22  
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dilakukan secara reflex hingga gerak kompleks yang terbimbing hingga gerak 

kreatifitas.15 

Jadi, hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya 

proses pembelajaran antara guru dan siswa yang ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan oleh guru dan juga hasil belajar merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa baik hasil dari kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa atau 

lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama yang dimilikinya. 

Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, ada faktor lain, seperti 

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, 

sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis.16 

Menurut Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar secara rinci 

adalah sebagai berikut:17 

a. Faktor internal  

Faktor internal terdiri atas unsur jasmaniah dan rohaniah pelajar.  

                                                           
15Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik dan Penilaian), (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 12 
16 Nana Sudjana, Op. Cit., hlm. 22 
17Deni kurniawan, Op.Cit, Hlm. 22-23  
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1) Unsur jasmaniah yaitu kondisi umum sistem otot dam kondisi dari 

organ-organ khusus terutama pancaindera. 

2) Unsur rohaniah yaitu tingkat kecerdasan/intelegensi, sikap, bakat, minat, 

dan motivasi. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang ada di lingkungan diri pelajar 

yang meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

1) Lingkungan sosial yaitu keluarga, guru, dan staf sekolah, masyarakat 

dan teman ikut berpengaruh juga terhadap kualitas belajar individu. 

2) Lingkungan non sosial yaitu keadaan rumah, sekolah, peralatan dan 

alam. 

c. Faktor pendekatan belajar 

Pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

mempelajari materi pelajaran. 

Jadi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

telah dijelaskan diatas. Sehingga seorang guru harus memperhatikan faktor-

faktor tersebut agar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa tercapai 

maksimal. 

3. Domain Hasil Belajar 

Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya berpendapat bahwa 

pengelompokkan tujuan pendidikan harus senantiasa mengacu kepada tiga jenis 
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domain atau ranah yang melekat pada diri peserta didik yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotorik. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, 

maka ketiga domain atau ranah itulah yang harus dijadikan sasaran dalam setiap 

kegiatan evaluasi hasil belajar.18 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif 

tinggi.19 Ranah kognitif terdiri dari enam tingkatan yang beruntut dari 

yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 

1) Pengetahuan, diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menghafal atau mengingat kembali atau mengulang kembali 

pengetahuan yang pernah diterimanya. 

2) Pemahaman, diartikan kemampuan seseorang dalam mengartikan, 

menafsirkan, menejermahkan atau menyatakan sesuatu dengan 

caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. 

3) Penerapan, diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul 

dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
18Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 49 
19Nana Sudjana, Op. Cit., hlm. 22 – 23  
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4) Analisis, diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Sintesis, diartikan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada 

sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

6) Evaluasi, diartikan kemampuan seseorang dalam membuat 

perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau 

pengetahuan yang dimilikinya. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Domain afektif mencakup penilaian terhadap sikap, tingkah laku, 

minat emosi, motivasi, kerjasama, koordinasi dari setiap peserta didik. 

Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didalam 

berbagai tingkah laku.20 Ranah afektif ini dirincikan kedalam beberapa 

jenjang atau taraf afektif yaitu: 

1) Kemauan menerima merupakan keinginan untuk memperhatikan 

suatu gejala atau rancangan tertentu. 

2) Kemampuan menanggapi merupakan kegiatan yang menunjuk 

pada partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. 

                                                           
20 Fajri Ismail, Op. Cit., hlm. 53 
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3) Beryakinan merupakan kemauan menerima sistem nilai tertentu 

pada diri individu. 

4) Penerapan karya merupakan penerimaan berbagai sistem nilai 

yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih 

tinggi. 

5) Ketekunan dan ketelitian merupakan kemampuan seorang individu 

yang sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan 

perilakunya sesuai dengan sistem nilai yang dipegangnya. 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik yaitu berkenaan dengan keterampilan atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu.21 Adapun tingkatan dalam ranah psikomotor yakni22: 

1) Persepsi yaitu berkenaan dengan penggunaan indar dalam 

melakukan kegiatan. 

2) Kesiapan yaitu berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu 

kegiatan yang termasuk kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan 

emosi untuk melakukan suatu tindakan. 

3) Mekanisme yaitu berkenaan dengan penampilan respon yang 

sudah dipelajari dan menjadi kebiasaan sehingga gerakan yang 

ditampilkan menunjukkan kepada suatu kemahiran. 

                                                           
21Anas Sudjiono, Op. Cit., hlm. 57 
22Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 35 – 36  
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4) Respon terbimbing seperti meniru atau mengikuti, mengulangi 

perbuatan yang diperintahkan atau ditunjukkan oleh orang lain, 

melakukan kegiatan coba-coba. 

5) Kemahiran yaitu penampilan gerakan dengan keterampilan penuh. 

6) Adaptasi yaitu berkenaan dengan keterampilan yang sudah 

berkembang pada diri individu sehingga yang bersangkutan 

mampu memodifikasi pada pola sesuai dengan situasi dan kondisi 

tertentu. 

7) Organisasi menunjukkan kepada penciptaan pola gerakan baru 

untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. 

4. Macam-macam Hasil Belajar 

Macam-macam hasil belajar dapat dikategorikan sebagai berikut23: 

a. Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh 

guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta 

mengerti apa yang dibaca, dilihat, dialami, atau yang ia rasakan berupa 

hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.sedangkan 

konsep artinya sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, 

gagasan, atau suatu pengertian. Jadi, pemahaman konsep artinya 

seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami 

                                                           
23 Ahmad Susanto, Op. Cit., hlm. 9 – 11  
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pelajaran yang diberikan oleh guru yang tergambar dalam suatu 

pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. 

b. Keterampilan Proses 

Usman mengemukakan keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, 

fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang 

lebih tinggi dalam diri individu siswa. 

c. Sikap 

Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan 

mencakup pula aspek respon fisik. Sementara Sudirman mengemukakan 

bahwa siap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan 

cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik 

berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu 

5. Indikator Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar adalah ciri-ciri yang tampak, dapat dilihat, teramati 

dan dapat diukur sebagai ciri penunjuk bahwa seseorang telah belajar. Yaitu 

adanya perunahan. Indikator hasil belajar ini adalah sejumlah kompetensi dasar. 

Artinya, indikator hasil belajar adalah sejumlah kemampuan kecil, tugas-tugas, 

yang merupakan komponen dari suatu kompetensi dasar.24 

                                                           
24Deni kurniawan, Op. Cit., hlm. 145 
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Adapun indikator hasil belajar yaitu sebagai berikut:25 

a. Antusias siswa mengerjakan tugas 

b. Keaktifan siswa mengemukakan pendapat 

c. Keberanian siswa bertanya 

d. Keberanian siswa menjawab pertanyaan 

e. Nilai tes memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) kurang lebih 75. 

Karakteristik indikator hasil belajar yang baik, yaitu: 

a. Harus mendukung pencapaian kompetensi dasar 

b. Meliputi seluruh aspek kemampuan (kognitif, afektif, motorik, dan sikap) 

c. Konsekuensi dari kriteria nomor dua, maka jumlahnya akan lebih dari satu. 

Jumlah indikator hasil belajar jumlahnya lebih banyak dari jumlah kompetensi 

dasar yang dijabarkannya. 

d. Menggunakan kata kerja operasional transitif. Artinya, kata kerja yang diikuti 

keterangan objek yang dikerjakannya, dan pekerjaan/kemampuan tersebut 

menunjukkan kemampuan yang bisa diamati. 

Manfaat indikator hasil belajar, antara lain sebagai berikut:26 

a. Alat analisis apakah dengan jumlah indikator yang telah dirumuskan tersebut 

sudah menggambarkan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Membuat tujuan pembelajaran khusus. Dari indikator hasil belajar inilah kita 

merumuskan tujuan pembelajaran khusus. 

                                                           
25Asep Jihad dan Abdul Azis, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 

hlm. 15 
26Deni Kurniawan, Op.Cit, hlm. 147 
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C. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian 

Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum Madrasah Ibtidaiyah adalah salah 

satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan hukum islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan 

hidupnya (way of live) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latitan, 

penggunaan pengalaman dan pembiasaan.27 

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah ini meliputi: Fiqih Ibadah 

dan Fiqih Muamalah, yang menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqih 

mencakup perwujudan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT. Dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya, maupun lingkungannya (hablun minallah wa hablun minannas).28 

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Mata Pelajaran Fiqih 

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih  ini meliputi:29 

a. Fiqih Ibadah yang mengenai pengenalan dan pemahaman tentang cara 

pelaksanaan rukun islam yang baik dan benar, seperti tata cara thaharah, 

shalat, puasa, zakat dan ibadah haji. 

                                                           
27Departemen Agama RI, Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2004 Standar 

Kompetensi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 3 
28 Ibid., 
29 Kementerian Agama RI, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2014), hlm. 22 
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b. Fiqih Muamalah yang mengenai pengenalan dan pemahaman ketentuan 

makanan dan minum yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara 

pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. 

Mata  pelajaran  Fiqih  di  Madrasah  Ibtidaiyah  bertujuan  untuk 

membekali peserta didik agar dapat:30 

a. Mengetahui  dan  memahami pokok-pokok syariat islam secara terperinci 

dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan 

pemahaman yang diharapkan menjadi pedoman hidup dan kehidupan 

beragama dan sosialnya. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan syariat islam dengan benar. 

Pengalaman di harapkan membuahkan ketaatan menjalankan syariat, di 

siplin dan tanggung jawab sosal yang tinggi dalam kehidupannya, 

keluarga dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah. hlm. 84 
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3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fiqih 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Fiqih kelas II Semester Genap31 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Mengenal tata cara shalat 

berjamaah 

 

2. Melakukan zikir dan doa 

1.1 Menjelaskan ketentuan tata cara shalat 

berjamaah 

1.2 Menirukan tata cara shalat berjamaah 

 

2.1 Melafalkan zikir dan doa setelah shalat 

fardu 

2.2 Membiasakan berzikir dan berdoa 

setelah shalat fardu 

 

                                                           
31 Ibid., hlm. 86 


