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MOTTO 

اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَالَة ِإن الصَالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء 
 ﴾45يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن ﴿َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللِه َأْكبَـُر َواللُه 

 

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji 

dan mungkar (al Ankabut 45)”1
 ٭

 

 

                                                 
 .Soenarjo, et.al., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 2004), hlm٭1

585 
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ABSTRAK 
Judul :  PENGARUH  PRESTASI BELAJAR BIDANG STUDI 

FIQIH TERHADAP PENGAMALAN IBADAH 
SHALAT SISWA-SISWI MI YATPI LATAK 
GODONG GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 

Penulis   :   ANIK ZUHRIYAH 
NIM :   093911094 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh mempelajari Fiqih, bukan sekedar teori 

yang bersifat amaliah, tetapi harus mengandung unsur teori dan praktek. 
Menyadari  pentingnya pengetahuan agama Islam, terutama di MI YATPI 
(Yayasan Taman Pendidikan Islamiyah) Latak Godong sebagai salah satu 
lembaga pendidikan formal keagamaan Tingkat Dasar, mengembangkan 
pembelajaran agama Islam dan pengamalan ibadah melalui bidang studi Fiqih, 
siswa tidak hanya belajar tentang pendidikan pengamalan ibadah, tetapi mereka 
dibimbing untuk prektek shalat Dhuhur berjama’ah  bersama-sama dengan para 
guru pada waktu istirahat kedua yang bertepatan dengan masuknya waktu shalat 
Dhuhur. Sehingga siswa dilatih untuk disiplin dalam melaksanakan ibadah shalat, 
yaitu shalat di awal waktu. 

 
Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Adakah 

pengaruh positif  prestasi belajar bidang studi fiqih terhadap pengamalan ibadah 
shalat siswa siswi MI YATPI Latak Godong Grobogan Tahun Pelajaran 
2010/2011? 

 
Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan analisis product 

moment. Subyek penelitian sebanyak 45 responden, menggunakan teknik random, 
sampling Pengumpulan data menggunakan instrument quesioner. Data penelitian 
yang terkumpul dianalsis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan 
inferential yaitu menggunakan teknik product Moment. Pengujian hipotesis 
penelitian menggunakan analisis korelasi uji. 

 
Hasil belajar menunjukkan bahwa: Ada pengaruh positif antara prestasi 

belajar bidang studi fiqih terhadap pengamalan ibadah shalat siswa siswi MI 
YATPI Latak Godong Grobogan Tahun Pelajaran 2010/2011 74. Berdasarkan 
analisis uji hipotesis dengan product moment. rxy =  0.60111 > rt (0,05) = 0.294 
dan rxy = =  0.60111 >  rt (0,01) = 0.380. Terhadap rxy  >  rt ( 0,05 dan 0,01) berarti 
signifikan, maka data tersebut signifikan. maka data tersebut signifikan, 
sedangkan dalam uji Freg diketahui, bahwa nilainya sebesar 24.327, kemudian 
hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel Freg = 24.327> Ft 0,05 = 4.06 
dan Freg = 24.327> Ft 0,01 = 7,24 berarti signifikan Hipotesis yang menyatakan 
ada pengaruh positif antara prestasi belajar bidang studi fiqih terhadap 
pengamalan ibadah shalat siswa siswi MI YATPI Latak Godong Grobogan Tahun 
Pelajaran 2010/2011 adalah diterima atau terbukti kebenarannya 
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