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DI KELAS III MI TARBIYATUL ULUM 
TANJUNGSARI TLOGOWUNGU PATI  TAHUN 
AJARAN 2010/2011) 
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MOTTO 

 

 
�ِ�ِث ان ا���� ��� هللا ���� و�� ��ل: َ��ُّْ�ا ْ�َ�َوَ�ْ� َ"��ِِ! اْ ِ� اْ�ُ

  1* َ,� َرأَْ�-ُُ,ْ�+ِ� اَُ��ِّ� (رواه ا��'�رى)#َ 
 
Dan dari Malik bin Al Hawairits: sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: 
shalatlah kamu sebagaimana kamu melihatku shalat (HR Ahmad dan Bukhari). 

 

 

                                                 
1 *Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari ra, Sahih Bukhari̧ Juz I, (Semarang: 

Toha Putra, t. th), hlm. 155. 
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ABSTRAK 

 

Judul :  UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA 
PELAJARAN FIQIH MATERI POKOK SHALAT 
JUMAT DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI 
PRACTICE-REHEARSAL PAIR (STUDI TINDAKAN 
DI KELAS III MI TARBIYATUL ULUM 
TANJUNGSARI TLOGOWUNGU PATI  TAHUN 
AJARAN 2010/2011) 

Penulis  :   SAEKUN 
NIM :   093111280 
 

Skripsi ini membahas Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
Materi Pokok Shalat Jumat dengan Menggunakan Strategi Practice-Rehearsal 
Pair (Studi Tindakan di Kelas III MI Tarbiyatul Ulum Tanjungsari Tlogowungu 
Pati  Tahun Ajaran 2010/2011). Studi ini dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan : 1) bagaimana penerapan strategi practice-rehearsal pair pada 
mata pelajaran fiqih materi pokok shalat Jumat di kelas III MI Tarbiyatul Ulum 
Tanjungsari Tlogowungu Pati? 2) adakah peningkatan hasil belajar mata pelajaran 
fiqih materi pokok shalat Jumat di kelas III MI Tarbiyatul Ulum Tanjungsari 
Tlogowungu Pati setelah menerapkan strategi practice-rehearsal pair?. 
Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi di kelas dan 
dokumentasi hasil tindakan yang dilakukan maupun data tentang gambaran, 
dengan penelitian tindakan ini akan diketahui peningkatan atau penurunan setelah 
tindakan kelas dilakukan persiklus.  

 Kajian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan strategi practice-rehearsal 
pair pada mata pelajaran fiqih materi pokok shalat Jumat di kelas III MI 
Tarbiyatul Ulum Tanjungsari Tlogowungu Pati dilakukan dengan membentuk 
siswa dalam kelompok pasangan untuk mempraktekkan shalat jum’at, dimana 
pasangan yang satu menjadi pendemo dan yang satu mengamati dan kegiatan ini 
dilakukan secara bergantian, proses pembelajaran juga didukung dengan 
penggunaan media pembelajaran seperti gambar dan audio visual 2) Terdapat 
peningkatan hasil belajar mata pelajaran fiqih materi pokok shalat Jumat di kelas 
III MI Tarbiyatul Ulum Tanjungsari Tlogowungu Pati setelah menerapkan strategi 
practice-rehearsal pair, hal ini terlihat dari peningkatan tiap siklusnya yaitu pada 
tingkat hasil belajar nilai ketuntasan belajar pada pra siklus hanya 15 siswa atau 
46,9% naik menjadi 21 siswa atau 65,6% dan di akhir siklus II menjadi 28 siswa 
atau 87,5%. Sedangkan keaktifan siswa juga mengalami kenaikan dimana pada 
pra siklus yang mendapat kategori baik dan baik sekali ada 15 siswa atau 46,9% 
naik menjadi 20 siswa atau 62,5% dan di akhir siklus II menjadi 27 siswa atau 
84,4% ini berarti indikator yang ditetapkan yaitu 80% ke atas terpenuhi   
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Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan 
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