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ABSTRAK 

Syarifah Fauziah. 1601210538. Pengaruh Pembelajaran Praktek Shalat 

Terhadap Kesempurnaan Shalat Siswa SMP Negeri 1 Pelaihari. 
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dan Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan Mahmudah, M.Pd.I 

pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 

Kata Kunci: Pembelajaran Praktek Shalat, Kesempurnaan Shalat . 

Pembelajaran Praktik Shalat merupakan kegiatan belajar kokurikuler yang 

dimasukkan ke dalam materi shalat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik 

dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dan berfungsi membimbing 

peserta didik secara sistematis dan terarah. Dengan demikian antara teori dan 

praktik kependidikan di satu pihak harus saling berhubungan dengan menerapkan 

praktik shalat maka siswa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat 

mengamati secara langsung proses tata cara praktik shalat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif 

dan signifikan antara pembelajaran praktik shalat terhadap kesempurnaan shalat 

siswa SMP Negeri 1 Pelaihari, hal ini akan menjadi hasil untuk meningkatkan 

pembelajaran serta pemahaman dalam praktek shalat 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan field research dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi 

kausal komparatif. Subjek penelitian ini difokuskan pada siswa kelas VII B yang 

berjumlah 20 orang siswa. Penarikan sampel disini menggunakan teknik Cluster 

Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi dan anget (skala). Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data 

yang didapat akan diolah dan dianalisis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil hipotesis penelitian yang diperoleh bahwa harga chi 

kuadrat hitung (x2
hitung) lebih besar dari harga chi kuadrat tabel (x2

tabel) lebih besar 

dari harga chi kuadrat tabel (x2 tabel) baik taraf signifikansi 5% ataupun 1% dengan 

hasil 9,488<18,7312>13,277 dan hasil perhitungan Koefisien Kontingensi harga C 

= 0,69 yang kemudian dibandingkan dengan harga Cmaks=0,816 yang berarti 

memiliki keterkaitan sangat erat, karena C berada diantara 0,545-0,816 dengan 

presentase 85%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) di terima, 

dengan demikian terdapat Pengaruh Pembelajaran Praktek Shalat Terhadap 

Kesempurnaan Shalat Siswa SMP Negeri 1 Pelaihari. 

 

 

 

 


