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Lampiran 01 

CATATAN LAPANGAN  

No   : 01 

Nama  : Ahmad Nasim Hamsa 

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Agustus 2018 

Keperluan : Mengantarkan dan Mohon Ijin untuk Melakukan Penelitian 

 

 Pagi hari tepatnya hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 di desa Karangroto 

Genuk Kota Semarang, sekitar pukul 08.14 WIB  Saya berangkat menuju MTs. 

Nahdlotusy Subban yang berada di desa Purwosari Sayung demak. Perjalanan 

yang ditempuk sekitar 10 menit. Tiba di sekolah sekitar pukul 08.24 WIB. Setelah 

sampai dilokasi, saya bertemu bapak Mujib selaku satpam sekolahan dan 

mengutarakan maksud kedatangan saya untuk menemui bapak Kepala Madrasah, 

setelah itu saya langsung disilakan untuk bertemu dengan bapak Anas, S.Pd.I 

selaku kepala MTs Nahdlatusy Syubban di ruangan beliau. Kemudian saya 

mengutarakan maksud kedatangan saya ke madrasah ini untuk meminta izin 

melaksanakan penelitian. Alhamdulillah akhirnya pak Anas mengijinkan saya 

untuk melakukan penelitian dan diarahkan langsung untuk menemui guru mata 

pelajaran yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai ngobrol dengan pak Anas 

saya langsung  pamit dan langsung menemui pak Kholilur Rohman, M.Pd.I (guru 

mata pelajaran Fikih kelas VII), kebetulan beliau berada dilapangan sedang 

bersama guru olahraga. Peneliti selanjutnya diajak ke ruangan guru untuk 

berbincang-bincang. Setelah saya duduk diruang guru bersama dengan pak Kholil 



 
 

 
 

lalu saya mengatakan beliau bahwa tujuan saya datang kesekolah dan menemui 

beluai adalah untuk meminta izin sekaligus menanyakan kesediaan beliau untuk 

membantu saya dalam tugas skripsi. Alhamdulillah pak Kholil pun menyetujui 

dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian terkait judul “Penilaian 

Autentik Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nahdlatusy 

Syubban Sayung Demak”. Akhirnya sekitar pukul 09.25 WIB saya pulang dari 

MTs Nahdlotusy Syubban sebelum pergi saya sempatkan untuk mengobservasi 

keadaan sekolah, dan setelah selesai langsung pulang.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagunan Madrasah dari Depan 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Papan Pengenal Madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Suasana Halaman Depan Ruang Kelas 



 
 

 
 

Lampiran 02 

CATATAN LAPANGAN  

No   : 02 

Nama  : Ahmad Nasim Hamsa 

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2018 

Keperluan : Wawancara dengan Bapak Kholil dan Mencari Data Pendukung 

Skripsi  

 

Pada tanggal 08 Agustus 2018 tepatnya hari Rabu, sekitar pukul 09.14 WIB 

saya sampai dilokasi penelitian (MTs Nahdlatusy Syubban) untuk melakukan 

penelitian yang kedua. Setelah sampai disana saya menunggu Pak Kholil sebagai 

objek penelitian yang mana beliau akan  saya wawancarai terkait judul penelitian. 

Setelah menunggu sekitar 20 menitan akhirnya peneliti bertemu dengan pak Kolil. 

Sebelum melakukan wawancara, saya berbincang sebentar untuk menanyakan 

tempat yang nyaman untuk wawancara, dan akhirnya ketemulah musholla guru 

sebagai tempat wawancara. Tepat jam 10.08 WIB  wawancara dengan beliau 

dimulai: 

Setelah wawancara dengan pak Kholil selesai, sekitar pukul 10.56 WIB saya 

bertemu dengan pak Saidun. Beliau adalah Kepala TU di MTs Nahdlotusy 

Syubban. Kedatangan saya untuk menemui beliau adalah untuk meminta data 

terkait visi, misi, jumlah murid, guru dan lain sebagainya. Beliau mengatakan 

kepada saya bahwa data yang saya minta terselip dan tidak tau tempatnya karena 

kemaren habis terken rob, sehingga banyak buku yg dibuang dan kemungkinan 



 
 

 
 

buku data tersebut ikut dibuang. Akhirnya saya mengatakan kepada pak Saidun 

untuk meminta data yang ada dulu. Hasilnya saya diberi oleh pak saidun profil 

madrasah, keadaan guru, dan peserta didik. Kemudian untuk kegiatan 

ekstrakulikuler dan prestasi sekolah, saya diarahkan untuk bertemu dengan bu Eko 

sebagai Waka Kesiswaan di ruang BK (Bimbingan dan Konseling). Kemudian 

saya pamit dan langsung menemui bu Eko di ruang BK sekitar pukul 11.35 WIB. 

Setelah bertemu dengan bu Eko saya langsung mengutarakan maksud kedatangan 

saya yaitu untuk meminta data tentang kegiatan ekstrakulikuler dan prestasi MTs 

Nahdlotusy Subban. Namun sayangnya bu Eko tidak bias langsung memberikan 

data tersebut dikarenakan bu Eko sedang ada kepentingan yang lain dan dijanjikan 

akan diberikan datanya di hari selanjutnya. Saya pun mengiyakan. Setelah itu saya 

pamit untuk kembali kerumah, namun sebelum kembali keruma saya memutuskan 

untuk meneruskan observasi Bangunan madrasah yang belum sempat saya 

selesaikan. Pukul 11.55 WIB saya langsung pulang menuju kerumah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fikih, bapak Kholil 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Papan Pengenal Madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dokumen Profil Madrasah 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Dokumen Data Guru dan Karyawan  



 
 

 
 

Lampiran 03 

HASIL WAWANCARA 

DENGAN GURU MATA PELAJARAN FIKIH 

 

Nama Guru  : Kholilur Rohman, S.Pd.I., M.Pd.I 

Hari/Tanggal  : Rabu, 08 Agustus 2018 

Lokasi   : Musholla Guru 

Mata Pelajaran : Fikih 

Waktu   : 10.08 - selesai 

1. Bagaimana riwayat pendidikan bapak? 

Riwayat pendidikan saya, dimulai dari SD Demak, setelah lulus melanjutkan 

ke SMP Nahdlotusy Syubban, kemudian melanjutkan ke MA Futuhiyyah I 

Mranggen. Setelah lulus dari MA Futuhiyyah kuliah S1 di UIN Walisongo, 

waktu itu masih IAIN Walisongo dan S2 saya di UNWAHAS (Universitas 

Wahid Hasyim) Semarang. 

2. Dari pendidikan yang terakhir bapak tempuh, bapak berkonsentrasi belajar di 

Program Studi apa? 

Sewaktu S1 di IAIN Walisongo di Pendidikan Agama Islam (PAI) dan waktu 

sertifikasi saya berkonsentrasi dimata pelajaran fikih   

3. Sudah berapa lama bapak mengajar di MTs Nahdlatusy Syubban? 

Saya mengajar di MTs ini sebelum saya lulus, yaitu mulai sekitar tahun 2000 

an. Pada 2001 saya lulus S1.  



 
 

 
 

4. Di sekolah ini, apakah bapak hanya mengajar mata pelajaran fikih atau juga 

mengajar mata pelajaran yang lain? 

Waktu pertama kali mengajar saya karena sebagai guru biasa dan belum 

difokuskan bebagai macam pelajaran yang saya ampu seperti olahraga, IPS 

dan lain-lain, dan pada tahun 2013 baru saya difokuskan pada mata pelajaran 

fikih. 

5. Untuk mata pelajaran fikih, sudah berapa lama bapak melngampu mata 

pelajaran tersebut? 

Kalau mengampu mata pelajaran fikih itu sudah dari tahun 2010, tetapi belum 

semuanya, karena ada bapak kyai juga mengampu mata pelajaran fikih, tetapi 

setelah bapak kyai sudah sepuh dan mengundurkan diri, baru yang mengampu 

mata pelajaran fikih sepenuhnya adalah saya pada tahun 2013.  

6. Sebelum mengajar, apakah bapak selalu membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang didalamnya terdapat penialian autentik? 

Kalau RPP setiap awal tahun itu selalu membuat dan langsung satu tahun dan 

ketika mengajar saya usahakan selalu mengacu pada RPP dan setiap RPP 

yang saya buat didalam sudah ada rencana dalam melakukan penilaiannya. 

7. Apakah bapak membuat rencana penilaian terlebih dahulu sebelum 

melakukan penilaian autentik? Perencanaan seperti apa yang bapak siapkan? 

Tentu saya membuatnya, namun ketika saya ada kegiatan yang sifatnya harus 

meninggalkan kelas saya langsung memberikan tugas secara mendadak 

kepada para peserta didik jadi kalau mendadak saya tidak mempersiapkannya. 

Perencanaan yang saya lakukan saya harus memahami dulu karakter peserta 



 
 

 
 

didik untuk aspek sikap dan keterampilan saya merencanakan agar anak 

nantinya bias memiliki akhlakul karimah. Sedangkan dalam aspek kognitif 

agar nantinya anak bias mengetahui atau mengerti tentang materi pelajaran. 

Misalnya bab tayamum ya anak agar bias dan hafal niat serta kapan tayamum 

itu dilakukan.    

8. Dalam melakukan penilaian autentik, apa saja jenis penilain yang bapak 

gunakan? 

Yang paling sering saya gunakan adalah penilaian jurnal, isian, dan penilaian 

praktek. Untuk jenis penilaian yang lainnya juga tetap saya gunakan tetapi 

tidak begitu sering. 

9. Bagaimana Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran fikih 

yang telah bapak buat? 

Dalam membuat KKM saya memakai banyak pertimbangan, diantaranya 

melihat kemapuan peserta didik, melihat kondisi madrasah seperti bahan ajar 

atau bacaan yang lain ada atau tidak. Pada tahun kemarin KKM 75 sekarang 

70.      

10. Sebelum melaksanakan tes otentik, apakah bapak membuat kisi-kisi soal 

terlebih dahulu? Bagaimana contohnya? 

Itu jelas saya membuat. Kalau aspek pengetahuan saya meminta anak-anak 

untuk mempelajari apa yang sudah diajarkan. Kalu ketrampilan contohnya 

tentang bacaan-bacaan solat 

   



 
 

 
 

11. Apakah bapak selalu membuat instrument soal terlebih dahulu sebelum 

melakukan tes otentik ke peserta didik? Intrumen seperti apa yang sering 

bapak gunakan? 

Kalau intrumen saya sudah ada di RPP tinggal menerapkannya, tetapi 

terkadang saya juga sering membuat instrument tambahan yang saya buat 

seketika.  

12. Langkah-langkah apa saja yang bapak gunakan ketika melakukan penilaian 

otentik? 

Saya mulai dengan melakukan pendekatan agar mengetahui sikap dan 

kemampuan anak sampai mana. Kita sebagai guru harus tahu lahh. 

13. Pada aspek affektif, instrumen apa yang bapak gunakan? Mengapa bapak 

memilih instrumen penilaian tersebut? 

Saya sering menggunakan jurnal karena dengan jurnal saya dapat memantau 

dan membina kegiatan peserta didik sehari-hari, biar anak bisa melakukan 

ajaran melakukan ajaran islam dengan baik dan benar. Sedangkan aspek 

sosial juga sama menggunakan jurnal. Karena ketika saya melakukan atau 

memindahkan anak untuk saling mengenal dengan temannya saya bisa 

melihat apakah peserta didik saling menyukai dengan temannya atau tidak.  

Sedangkan untuk instrumen observasi, penilaian diri dan penilaian antar 

teman saya juga memakai tetapi jarang melihat isi babnya. 

14. Pada aspek kognitif, instrumen apa yang bapak gunakan? Mengapa bapak 

memilih instrumen penilaian tersebut? 



 
 

 
 

Biasanya saya memakai isian atau pilihgan ganda. Jadi sebetulnya instrumen 

penilaian dari madrasah sudah dikasih, tetapi itu hanya sebagai pedoman atau 

acuan dan guru diminta untuk mengembangkannya. Minimal instrumen 

penilaian seperti contoh penilaian dari madrasah. 

15. Apakah madrasah yang membuatnya sendiri? 

Itu merupakan hasil dari MGMP dan selanjutnya madrasah memakai itu 

sebagai acuan dalam melakukan penilaian.  

16. Pada aspek psikomotorik, instrumen apa yang bapak gunakan? Mengapa 

bapak memilih instrumen penilaian tersebut? 

Kalau psikomotorik saya menggunakan praktik agar peserta didik benar-

benar dapat melakukan sesuatu dengan baik dan benar menurut agama. 

17. Dalam memilih dan menggunakan instrumen penilaian otentik, standar apa 

yang bapak gunakan? 

Kemampuan peserta, materi yang ada dan sumber belajar yang lain yang 

dapat menunjang pelaksanaan penilaian.  

18. Berdasarkan prosedur penilaian otentik yang ada di RPP bapak, 

bagaimanakah pelaksanaan penilaian otentik yang telah bapak lakukan? 

Sudah berjalan dengan baik, namu kadang waktunya tidak cukup apalagi pas 

praktik yang membutuhkan banyak waktu. 

19. Apa yang bapak lakukan jika ada peserta didik yang hasil/nilai ulangannya 

kurang dari KKM? 

Mengadakah remidi, bahkan bisa sampai 1,2 sampai 3 kali remidi. 

 



 
 

 
 

20. Jika bapak melakukan remidial, bagaimana bentuk remidialnya? 

Remidi pertama, soalnya sama. Jika masih belum tuntas maka mengadakan 

remidi kedua yaitu soalnya lebih mudah. Kalau masih belum bisa remidi 

ketiga bobot soalnya sama seperti yang pertama. Setelah semuanya selesai 

hasilnya saya kembalikan lagi biar dipakai untuk perbaikan diri peserta didik 

dan akan memberikan masukan serta komentar yang sifatnya mendidik dan 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik khususnya motivasi beribadah.  

21. Dalam mengolah hasil/nilai peserta didik, bapak menggunakan cara apa? 

Nilai rata-rata afektif ditambah kognitif ditambah psikomotorik lalu dibagi 

tiga. 

22. Bagaimana cara bapak melaporkan hasil/nilai peserta didik? 

Hasil akhir dari penilaian saya serahkan ke wali kelas dan kemudian wali 

kelas melaporkan ke wali murid dan dinas terkait dengan cara online. Wali 

kelas melaporkan ke walimurid saat ada rapat walimurid atau pas 

pengambilan raport.   

23. Dalam melaksanakan penilaian autentik pada mata pelajaran yang bapak 

ampu, apa saja faktor yang mendukung dan yang menghambatnya? 

Kendala kurikulum 2013 yaitu banyak penilaiannya, waktu untuk melakukan 

penilaian kurang, ketika praktik membutuhkan waktu yang panjang.  

24. Bagaimana cara bapak dalam mengatasi faktor yang menghambatnya? 

Menurutsaya soal banyak penilaiannya kementrian maupun dinas terkait perlu 

mengkoreksinya, sedangkan kendala kurang waktu saya melakukan penilaian 

diluar jam pelajaran. Dan juga adanya penambahan pemerhatian peserta didik.  



 
 

 
 

25. Berdasarkan pengalaman dalam menjalankan penilaian autentik ini, 

bagaimana pandangan bapak tentang penilaian autentik ini, apakah mudah 

dilaksanakan? Sesuai dengan kebutuhan siswa? Atau bagaimana? 

Penilaiannya bagi saya terlalu detail tetapi itu bagus bagi peserta didik karena 

yang dinilai bukan hanya pengetahuan saja dan itulah memang tugas seorang 

guru. 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 04 

CATATAN LAPANGAN  

No   : 03 

Nama  : Ahmad Nasim Hamsa 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2018 

Keperluan : Bertemu dengan Bu Eko untuk Meminta Data Penelitian 

Hari Selasa tepatnya tanggal 14 Agustus 2018 yang bertepatan dengan hari 

pramuka, setelah pulang dari upacara Hari Pramuka sekitar pukul 09.50 WIB 

langsung menuju MTs Nahdlatusy Syubban. Setibanya saya disana, saya bertemu 

dengan pak Mujib dan menanyakan keberadaan pak Kepala Madrasah dan bu 

Eko. Beliau menjawab kebetulan bapak Kepala sedang keluar dan belum kembali 

sampai sekarang. Sedangkan bu Eko sedang mengurusi pemilihan ketua OSIS. 

Saya duduk sambil menunggu waktu luangnya bu Eko karena saya tidak mau 

mengganggu beliau. Setalah menunggu 15 menitan tiba-tiba bu Eko berjalan ke 

arah saya dan menghampiri saya. Kemudian beliau mengajak saya untuk masuk 

keruangan. Setelah didalam ruangan beliau memberikan saya data yang kemaren 

saya butuhkan. Karena pada waktu jadwal bu Eko sangat padat, akhirnya beliau 

minta maaf kepada saya karena tdk bias berlama-lama karena akan meneruskan 

untuk melakukan pendampingan dalam pemilihan ketua OSIS. 

Saat saya menunggu didalam ruangan tiba-tiba ada dua orang yang  masuk 

dan ternyata dua orang tersebut berasal dari puskesmas yang sedang melakukan 



 
 

 
 

sosialisasi narkoba kepada peserta didik di MTs Nahdlotusy Syubban. Beberapa 

saat kemudian mereka pamit pulang dan saya pun ikut pamit pulang. 

Sebelum pulang saya bertanya ke pak Mujib mengenai keberadaan kepala 

sekolah dan ternyata beliau juga belum berada di madrasah. Akhirnya karena 

waktru itu sekolah sedang sibuk karena banyak kegiatan akhirnya saya 

memutuskan untuk pamit pulang kerumah. Dan akan meneruskan penelitian saya 

untuk mencari data di kemudian hari.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Dokumen Kegiatan Ekstrakulikuler Madrasah 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Foto Guru dan Penjaga Madrasah 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 05 

CATATAN LAPANGAN  

No   : 04 

Nama  : Ahmad Nasim Hamsa 

Hari/Tanggal : Senin, 20 Agustus 2018 

Keperluan : Bertemu dengan Kepala Madrasah dan Guru Fikih  

 

Sampai tanggal 20 Agustus dan masih belum bias bertemu dengan Kepala 

Madrasah, akhirnya tidak mematahkan semangat saya untuk bertemu dengan 

Kepala Madrasah. Pukul 09.05 WIB saya menuju ke MTs Nadhdlatusy Syubban 

dengan niatan untuk bertemu dan berwawancara dengan bapak Kepala Madrasah. 

Sampai disana saya bertemu dengan pak Mujib dan menanyakan kepada pak muji 

apakah bapak Kepala berada di ruangan dan ternyata bapak kepala sedang keluar 

sebentar. Akhirnya saya memutuskan untuk menunggu pak Kepala dan pak Kholil 

karena malamnya saya sudah janjian dengan pak Kholil untuk meminta file seperti 

RPP, form penilaian dan sebagainya.  

 Kemudian saya memutuskan untuk masuk keruang guru untuk mencari pak 

Kholil dan ternyata beliau ada disana. Pak kholil sudah tau maksud kedatangan 

saya dan kemudian beliau memberikan datanya kepada saya. Saya cek dulu 

sebelum saya bawa pulang dan ternyata ada form penilaian yang kurang. 

Kemudian saya langsung meminta kembali dan akhirnya sudah semua. Setelah itu 

saya pamit pulang. Ketika baru keluar dari ruang guru saya melihat pak Kepala 

Madrasah dan saya langsung menemui beliau. Saya langsung berbincang-bincang 



 
 

 
 

dengan pak Kepala dan mengatakan ingin mewawancarai untuk mendapatkan data 

yang akan saya gunakan di skripsi saya. Pak Kepala bersedia namun tidak bisa 

saat itu juga, karena pada saat saya bertemu dengan bapak kepala  jam 

menunjukkan pukul 09.55 WIB, sedangkan jam 10.30 sudah ada janji untuk 

bertemu dengan orang lain. Akhirnya beliau memutuskan untuk siap 

diwawancarai pada hari berikutnya. Sekitar pukul 08.00 WIB. 

Akhirnya karena sudah mendapatkan kepastian dari bapak kepala, saya 

langsung izin untuk pulang.  



 
 

 
 

Lampiran 06 

CATATAN LAPANGAN 

No   : 05 

Nama  : Ahmad Nasim Hamsa 

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018 

Keperluan : Wawancara dengan Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Nakaroh 

Selaku Sarpras Madrasah 

 

Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan janji kepala sekolah, 

jam 07.55 saya langsung berangkat dari rumah menuju ke tempat penelitian. 

Sampai disana saya bertemu dengan pak Mujib dan menanyakan apakah pak 

Kepala berada di ruangan? Pak Mujib mengatakan iya, tp beliau sedangada tamu. 

Setelah menunggu sekitar 5 menit menunggu bisa juga bertemu dengan bapak 

kepala untuk melakukan wawancara.  

Setelah wawancara dengan beliau selesai, saya menanyakan tempat papan 

visi misi, papan struktur organisasi madrasah, dan papan profil madrasah. 

Kemudian saya diarahkan untuk menemui pak Nakaroh di ruang guru sebagai 

Sarana dan Prasarana Madrasah. Setelah selesai wawancara dengan pak Kepala 

Madrasah, saya langsung segera menemui pak Nakaroh di ruang guru. 

Setelah sampai diruang guru saya bertanya salah seorang guru dan 

menanyakan dimana pak Nakaroh berada. Ternyata yang saya tanyai adala pak 

Nakaroh sendiri. Setelah itu saya langsung diambilkan tenpat duduk dan diminta 

duduk. Setelah duduk saya langsung menceritakan maksud kedatangan saya 



 
 

 
 

menemui beliau, yaitu untuk menanyakan keberadaan papan visi misi, struktur 

organisasi dan papan identitas madrasah. Beliau menjawab untuk papan visi misi 

berada di depan ruangan TU, untuk papan struktur organisasi madrasah berada 

dan identitas kebetulan belum dibuat karena untuk yang papan struktur ada 

perubahan struktural. Sedangkan untuk papan identitas sekolah karena ada 

perubahan dan belum diganti jadi belum dipasang. Kemudian setelah menjelaskan 

beliau langsung memberikan print-printan kertas yang didalamnya terdapat data 

yang saya butuhkan. Setelah saya diberi data tersebut, kemudian saya berterima 

kasih kepada beliau dan disambung dengan berbincang-bincang sebentar 

mengenai asal saya dan kegiatan sehari-hari saya. Kemudian sekitar pukul 09.25 

WIB saya izin ke pak Nakaroh untuk pulang karena akan melanjutkan kegiatan 

selanjutnya.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Wawancara dengan Kepala Madrasah, Pak Anas 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Brosur Madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Dokumen Daftar Sarana dan Prasarana Madrasah serta Visi dan Misi 

Madrasah 



 
 

 
 

Lampiran 07 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH 

 

Nama Kepala Madrasah : Anas, S.Pd.I 

Hari/Tanggal   : Selasa, 21 Agustus 2008 

Lokasi    : Ruang Kepala Madrasah 

Waktu    : 08.38 - selesai 

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya MTs Nahdlatusy Syubban? 

Dulu madrasah ini namanya PGA (Pendidikan Guru Agama) yang berdiri 

pada tahun 1968, kemudian PGA dihapuskan oleh pemerintah dan pada tahun 

1980 an diganti namanya menjadi MTS Nahdlatusy Syubban. 

2. Mulai dari berdirinya madrasah ini, sudah berapa kali terjadi pergantian 

pemimpin (kepala) sekolah? selama ini sudah lima (5) kali terjadi pergantian 

kepala sekolah   

3. Mulai tahun berapa bapak ditugaskan sebagai kepala sekolah di MTs 

Nahdlatusy Syubban? Saya menjabat sebagai kepala madrasah baru 1 tahun, 

yaitu mulai tahun 2017. 

4. Mulai kapan madrasah ini pada mata pelajaran agama menerapkan kurikulum 

2013? 

Sebelumnya sudah ada program penerapan kurikulum 2013 sebelum tahun 

2017, tetapi baru tahun 2017 diberlakukan kurikulum 2017 itupun baru kelas 

VII, sedangkan kelas VIII dan IX masih KTSP. Tahun ini kurikulum 2013 

sudah diterapkan pada kelas VII dan VIII sedangkan kelas IX masih KTSP. 



 
 

 
 

Dan untuk mata pelajaran agama sudah memakai kurikulum 2013 sejak tahun 

2017. 

5. Bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 yang ada di sekolah ini dimulai dari 

waktu diterapkan hingga sekarang ini? 

Untuk pelaksanaan kurikulum 2013 kelas VII sudah baik, sedangkan untuk 

kelas VIII ini kan baru jadi kita belum bisa mengevaluasinya. 

6. Terkait penilaian kurikulum 2013. Bagaimana pandangan bapak terhadap 

kurikulum 2013. Kalu kurikulum 2013 itu yang dinilai mulai dari perilaku, 

pengetahuan serta keterampilannya. Memang seharusnya begitu dan memang 

yang bagus adalah kurikulum 2013. Bahwa pendidikan itu bangunlah jiwanya 

bangunlah raganya, bukan hanya ilmu saja tetapi bagaimana membentuk 

sebuah karakter.   

7. Terkait pelaporan penilaian itu bagaimana? 

Dalam pelaporan antara wali kelas dengan wali murid itu harus saling 

berkomunikasi sehingga akan baik untuk anak didik. Wali kelas mengetahui 

perkembangannya peserta didik wali murid juga mengetahui perkembangan 

anaknya. Memang kurikulum 2013 bagus untuk peserta didik, cuman untuk 

guru lebih banyak tambahan pekerjaan. 

8. Dengan membutuhkan banyaknya waktu, apakah ada jam tambahan dalam 

kurikulum 2013 ini untuk melakukan penilaian? 

Jam pelajaran sesui dengan peraturan yang ada 2 X40 menit, cuman guru kan 

bias melakukan penilaian di ruang kelas juga bisa diluar kelas. 

 



 
 

 
 

9. Dalam menerapkan kurikulum 2013 di sekolah ini, adakah kendala yang 

bapak hadapi selama ini?  

Penilaian kurikulum 2013 harus per item 

10. Itu instrument membuat sendiri? 

Guru membuat sendiri tetapi ada panduannya dari madrasah. 

11. Adakah rapat rutin dewan guru untuk pengambilan keputusan dalam 

penilaian?  

Waktunya kapan? 

Ada. Dilakukan setiap akhir semester dan awal semester.  



 
 

 
 

Lampiran 08 

HASIL DOKUMENTASI 

DI MTs NAHDLATUSY SYUBBAN SAYUNG DEMAK 

No. Aspek Yang Diamati Ada Tidak 

1. Buku panduan atau pedoman sekolah, yang berisi: 

1. Dokumen sejarah berdirinya MTs  

2. Dokumen letak geografis MTs  

3. Dokumen visi, misi dan tujuan Madrasah 

4. Dokumen struktur organisasi Madrasah 

5. Dokumen tentang jumlah guru dan karyawan 

tahun ajaran 2018/2019 di MTs  

6. Dokumen tentang jumlah peserta didik 

7. Dokumen tentang sarana dan prasarana yang 

ada di MTs  

8. Dokumen kegiatan ekstrakulikuler 

9. Prestasi sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokumen tentang RPP mata pelajaran Fikih kelas 

VII 

  

3. Dokumen tentang kisi–kisi soal mata pelajaran 

Fikih kelas VII 

  

4 Dokumen tentang instrumen penilaian autentik 

mata pelajaran Fikih kelas VII 

  

5 Dokumen tentang hasil ulangan/pengambilan nilai   



 
 

 
 

autentik mata pelajaran Fiqih kelas VII 

6 Dokumen tentang pengolahan penilaian autentik 

mata pelajaran Fiqih kelas VII 

  

7 Dokumen tentang penyajian/pelaporan penilaian 

hasil belajar peserta didik kelas VII 

  

 



 
 

 
 

Lampiran 09 

CATATAN LAPANGAN 

No   : 06 

Nama  : Ahmad NasimHamsa 

Hari/Tanggal : Kamis, 23Agustus 2018 

Keperluan : Observasi Pelaksanaan Penilaian Pengetahuan dan Praktek 

 

Siang hari sekitar pukul 11.10 WIB peneliti mengendarai sepeda motor dan 

langsung segera menuju MTs Nahdlatusy Syubban, setelah sampai di Madrasah 

peneliti langsung menemui guru Fikih yaitu Pak Kholil. Sebelumnya peneliti 

sudah janjian terlebih dahulu untuk mengobservasi pada saat sedang penilaian 

berlangsung. Ketika jam pelajarannya pak Kholil mulai, saya diajak untuk masuk 

kedalam kelas. Setelah beliau memberikan pengantar beliau langsung menyuruh 

pesertadidik untuk mempersiapkan alat-alat untuk mengerjakan soal. Untuk 

penilaian yang pertama pak Kholil melakukan tes aspek pengetahuan yaitu berupa 

pilihan ganda dan soal uraian singkat. 

Sambil menunggu peserta didik mengerjakan soal saya bertanya ke pak 

Kholil tetang pelaksanaan penilaian aspek sikap. Beliau menjelaskan bahwa 

penilaian aspek sikap sudah beliau lakukan sebelumnya jadi pada hari ini tinggal 

penilaian pengetahuan dan praktek yaitu salat dan sujud sahwi.Untuk prakteknya 

nanti setelah salat. Setelah kurang lebih mengerjakan sekitar 30 menitan akhirnya 

ada bunyi suara, seruan untuk melaksanakan salat dzuhur berjamaah. Salat 



 
 

 
 

dilakukan di  Musholla madrasah. Setelah salat dzuhur peserta didik kembali ke 

ruangan kelas untuk praktek salat dan Sujud Sahwi. 

Pak kholil mengatakan bahwa tes praktik dilakukan secara berkelompok 

dengan suara yang keras karena kalau satu persatu waktunya kurang. Kurang lebih 

hampir pukul 13.47 WIB selesai praktik semuanya. Dan akhirnya peserta didik 

disuruh persiapan dan berdoa untuk pulang kerumah masing-masing. Tidak lama 

kemudian sekitar pukul 02.05 peneliti juga ikut pulang dan pamitan dengan pak 

Kholil serta tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Suasana Penilaian Aspek Pengetahuan 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Suasana Penilaian Unjuk Kerja Aspek Keterampilan 



 
 

 

Lampiran 11 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBPELAJARAN ( RPP ) 

 

Madrasah            :  MTs Nahdlatusy Syubban Sayung 

Mata Pelajaran    :  Fiqih 

Kelas / Semester :  VII / Ganjil 

Guru                    :  Kholilur Rohman, M.Pd.I 

Tahun                  :  2017 / 2018 

Tema      :  Ketentuan Salat Lima Waktu dan Sujud Sahwi 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata  

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/teor 

 

 

B. Kompetensi Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.       Menghayati ketentuan shalat  lima waktu 

2.2         Menghayati hikmah  shalat  lima waktu 

3.3         Memahami waktu-waktu shalat  lima waktu 

3.4         Memahami ketentuan sujud sahwi 

4.2         Mempraktikkan azan dan iqamah 

4.3         Mempraktikkan shalat  lima waktu  

4.5         Memperagakan sujud sahwi 



 
 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian shalat 

2. Menjelaskan syarat salat 

3. Menjelaskan sunnah shalat 

4. Menjelaskan rukun shalat 

5. Menjelaskan hal hal yang membatalkan 

shalat 

6. Menjelaskan waktu shalat lima waktu 

7. Menjelaskan pengertian sujud sahwi 

8. Menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi 

9. Memperagakan salat lima waktu 

10. Mendemonstrasikan sujud sahwi 

 

Melalui pendekatan saintifik 

dengan metode kooperatif, 

siswa dapat: 

1. Merumuskan arti salat dan  

dalilnya 

2. Menyebutkan syarat-syarat 

salat 

3. Menyebutkan macam-

macam sunnah salat 

4. Menyebutkan rukun-rukun 

salat 

5. Menyebutkan hal-hal yang 

membatalkan salat 

6. Menjelaskan dalil ketentuan 

waktu salat fardu lima waktu  

7. Membedakan waktu-waktu 

salat fardu lima waktu 

8. Merumuskan arti sujud 

sahwi  

9. Menjelaskan sebab-sebab 

sujud sahwi 

10. Memperagakan salat 

yang baik dan benar.  

11. Mendemonstrasikan 

sujud sahwi  

 

D. Materi Pokok 

1. Shalat  secara  bahasa  berarti  doa.  Secara  istilah  salat  adalah  ibadah  

yang terdiri  dari perkataan  dan  perbuatan  tertentu, yang  dimulai dengan  

takbir, dan  diakhiri dengan salam 

2. Adapun syarat shalat itu terdiri dua jenis, yaitu: syarat sah dan syarat wajib 

3. Sunah  `ab`ad  adalah  amalan  sunah  dalam  shalat yang  apabila  

terlupakan  harus diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan Sunah Hai`at 

adalah amalan sunah dalam shalat yang apabila terlupakan tidak perlu 

diganti dengan sujud sahwi. (Pemahaman mengenai sunah dalam salat, 

dapat disesuaikan dengan keadaan siswa dan guru) 

4. Adapun yang Membatalkan Shalat, antara lain:Berbicara dengan sengaja, 



 
 

 

Bergerak dengan banyak (3 kali gerakan atau lebih berturut-turut), 

Berhadats, Meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja, Terbuka 

auratnya, Merubah niat, Membelakangi kiblat, Makan dan minum, Tertawa, 

dan Murtad  

5. Tentang rukun shalat dirumuskan menjadi 13 perkara:Niat, Berdiri, bagi 

yang berkuasa, Takbiratul ihram: membaca "Allahu Akbar", Membaca 

Surat Fatihah, Ruku' dan thuma'ninah, I'tidal dengan thuma'ninah, Sujud 

dua kali dengan thuma'ninah, Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah, 

Duduk untuk tasyahud pertama, Membaca tasyahud akhir, Membaca 

shalawat atas Nabi, Mengucapkan salam yang pertama, dan Tertib  

6.  Dalam hal bacaan shalat, guru dapat  memberi materi tambahan, atau 

meminta siswa menghafalkan  bacaan-bacaan salat yang telah siswa pelajari 

sebelumnya baik di lingkungan keluarga, maupun lembaga pendidikan 

formal yang pernah ditempuh siswa. (misalnya materi tentang lafaz qunut 

dalam salat subuh, dapat disesuaikan dengan keadaan siswa). 

8.  Sujud sahwi  adalah sujud  yang  dilakukan  karena seseorang  meninggalkan 

sunah ab`ad,  kekurangan  rakaat  atau  kelebihan  rakaat,  maupun  ragu-ragu  

tentang  jumlah rakaat dalam shalat. 

 

E. Proses Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

b. Gurumemeriksakehadiran,kerapianberpakaian,posisitempatdudukdises

uaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Gurumemotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan 

denganmelakukankegiatanringan, seperti cerita motivasi, senam otak 

atau bersalawat. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru mengajukanpertanyaansecara komunikatif materisebelumnya dan 

mengaitkan dengan materiketentuan salat lima waktu dan sujud sahwi. 

f. Guru  dapat  memakai  beberapa  alternatif  media/alat  peraga/alat  

bantu,  dapat 

berupatulisanmanualdipapantulis,kertaskarton(tulisanyangbesardanmu

dah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis 

ICT atau media lainnya. 

g. Guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari 

seputar. 

h. Guru menggunakan metode diskusi dalam bentuk the educational-

diagnosis meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai 

pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman 

mereka atas pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing 



 
 

 

memperoleh pemahaman yang benar yang dikolaborasi dengan 

metode demontrasi. 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru meminta peserta didik untuk mengamati pelaksanaan salat lima 

waktu dan sujud sahwi  yang dilaksanakan siswa lainnya di masjid 

sekolah maupun umat Islam pada umumnya yang dilaksanakan setiap 

hari di berbagai tempat 

b. Peserta didik menyebutkan hasil pengamatannya di depan kelas. 

c. Peserta didik mengamati gambar berikutnya (kolom mengamati 

gambar), yang terdiri terdiri 4 gambar.  

d. Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut dengan bimbingan 

guru 

e. Gurumemberikanpenjelasantambahandanpenguatanyangdikemukakan

peserta didik tentang isi gambar tersebut. Yaitu: 

- Gambar 1 tentang pelaksanaan salat lima waktu siswa laki-laki di 

masjid sekolah 

- gambar 2 tentang pelaksanaan salat lima waktu siswi perempuan 

di masjid sekolah 

- gambar 3 tentang pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan 

keluarga di rumah 

- gambar 4 tentang pelaksanaan salat yang dilakukan atlit 

profesional 

f. Peserta didik dibagi  menjadi  4-5 siswa per kelompok, mendiskusikan 

hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman: 

No.  Masalah Hasil Diskusi  

1 

 

Iwan hanya mau melaksanakan 

salat di sekolah saja, namun 

tidak dilaksanakan bila di 

rumah 

 

2 

 

Boy mencuri sandal  saat 

meinggalkan masjid setelah 

salat 

 

 

3 

Saat zuhur tiba, ketua OSIS 

menghentikan rapat namun 

ditolak oleh anggota lain yang 

meminta rapat tetap 

dilanjutkan 

 

4 Susi enggan melaksanakan 

salat karena tergesa-gesa 

mengerjakan PR 

 



 
 

 

5 Dody menjadi imam dengan 

menggunakan celana jeans dan 

kaos ketat sehingga aurat 

bagian belakangnya kelihatan 

saat bersujud 

 

 

g. Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil diskusi, 

sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan 

memberikan tanggapan 

h. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang materi salat lima waktu dan sujud 

sahwi 

i. Guru menyampaikan gambaran teknis tentang tata cara salat lima 

waktu dan sujud sahwi  

j. Peserta didik secara bergantian mempraktikkan tata carasalat lima 

waktu dan sujud sahwi sesuai dengan ketentuan dalam syari’at 

sedangkan peserta didik yang lainnya memperhatikan. 

k. Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah/cerita tentang 

salat lima waktu dan sujud sahwi 

l. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari 

kisah/cerita tentang salat lima waktu dan sujud sahwi (kolom 

Bercerita) 

m. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah 

tersebut. 

n. Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut 

sesuai yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman. 

o. Guru meminta siswa melaksanakan  “Uji kompetensi”, guru: 

1) Membimbing peserta didik untuk memberikan jawaban dengan 

jujur terkait pelaksanaan salat lima waktu dan sujud sahwi yang 

dilaksanakan setiap hari dan diserahkan pada waktu yang 

ditentukan guru setelah di paraf oleh orang tua 

2) Membimbing peserta didik untuk memberikan tanggapan  terhadap 

perilaku-perilaku terkait materi salat lima waktu dan sujud sahwi 

3) Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda  

4) Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian uraian 

5) Membimbing  peserta  didik  untuk membentuk kelompok diskusi 

dan saling menghargai pendapat teman (Kolom diskusi). 

3. Kegiatan Penutup 

Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

a. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa 



 
 

 

b. Guru menjelaskanmateri yang akandipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan menyampaikan tugas tidak terstruktur. 

c. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk benar-benar 

menjaga shalat lima waktu dalam kehidupan sehari-hari 

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

 

 

F. Penilaian 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Penilaian Sikap 

a. Penilaian sikap dalam mengikuti diskusi 

No. Masalah Hasil Diskusi Skor 

1 

 

Iwan hanya mau 

melaksanakan salat di 

sekolah saja, namun 

tidak dilaksanakan bila 

di rumah 

  

2 

 

Boy mencuri sandal  

saat meinggalkan 

masjid setelah salat 

  

 

3 

Saat zuhur tiba, ketua 

OSIS menghentikan 

rapat namun ditolak 

oleh anggota lain yang 

meminta rapat tetap 

dilanjutkan 

  

4 Susi enggan 

melaksanakan salat 

karena tergesa-gesa 

mengerjakan PR 

  

5 Dody menjadi imam 

dengan menggunakan 

celana jeans dan kaos 

ketat sehingga aurat 

bagian belakangnya 

kelihatan saat bersujud 

  

 

Aspek dan rubrik penilaian. 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi. 



 
 

 

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan danke dalaman 

informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap, skor 10. 

2. Keaktifan dalam diskusi. 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi 

skor 30.  

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi skor 

20. 

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi skor 10. 

3. Kejelasan dan kerapian presentasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan rapi, skor 40. 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 

skor 30. 

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 

dan kurang rapi, skor 20 

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 

dan tidak rapi, skor 10. 

 

Skor Perolehan X 100 

 Nilai =          

      Skor Maksimal 

 

 

2. Penilaian Aspek Pengetahuan 

a. Soal Penalaran 

 

No  Kasus Tanggapan  Skor 

1. 

Ahmad terkadang 

melaksanakan salat subuh 

pada pukul 06.45 

 

 

2. 

Rina mendahulukan makan 

siang sementara waktu 

zuhur sudah masuk 

 

 

3. Pak Iwan lupa   



 
 

 

melaksanakan salat karena 

sibuk bekerja 

4. 

Ketika shalat  Siti lupa 

rakaat berapa yang sedang 

dilaksanakan, selanjutnya 

dia membatalkan salatnya 

 

 

5. 

Samsul tidak sujud sahwi 

ketika lupa qunut dalam 

shalat shubuh 

 

 

Aspek dan rubrik penilaian. 

a. Jika memberikan kejelasan dan kedalaman tanggapan lengkap dan 

sempurna, skor 100 

b. Jika memberikan penjelasan dan kedalaman tanggapan lengkap dan  

kurang sempurna, skor 85 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 

tanggapan kurang lengkap, skor 75 

 

Skor Perolehan X 100 

 Nilai =          

      Skor Maksimal 

 

b. Pilihan Ganda 

Perintah: Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d yang kamu 

anggap paling tepat! 

No Indikator Soal Jawaban 

1. Pengertian salat Shalat adalah  kewajiban  yang  telah 

ditentukan  waktunya  atas  orang  orang  

yang beriman.Menurut bahasa shalat 

artinya...  

a.  Selamat                    b.  Doa   

c.  Menyembah             d.  Memohon 

B 

2. Syarat dan rukun 

salat 

Shalat  tidak  sah  apabila  tidak  

memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  

Berikut  ini  yang bukan syarat wajib 

shalat adalah…   

a. Niat                             b.  Islam    

c. Berakal sehat              d.  Suci dari 

hadas  

A 

3. Syarat dan rukun 

salat 

Membaca surat alfatihah termasuk salah 

satu..... shalat 

a.  Syarat Wajib             b.  Sunah   

c.  Syarat sah                  d.  Rukun  

D 



 
 

 

4. Dalil salat Perhatikan ayat di bawah ini!  

َ وٰو َ ٱ َوَءاتُوا  لَّص َوٰو َ ٱَوأَقِيُموا  َوأَِطيُعوا  لَّص

ُ ووَ ٱ َ ُمووَ   ََع َّصُ  ْم   لَّص تُلْم  

Maksud dari lafal yang diberi garis 

bawah diatas adalah .... 

a.  Dan berikanlah shadaqah      

b.  dan dirikanlah shalat  

c.  dan laksanakanlah haji  

d.  dan tunaikan zakat  

B 

5. Hal-hal yang 

membatalkan salat 

Dalam  shalatnya  afandi  berbisik  bisik  

dengan  temannya  yang  berada 

disampingnya maka shalat Afandi...  

a.  Sah karena hanya pelan pelan   

b.  Batal        

c.  Kurang sempurna  

d.  Tidak apa -apa   

B 

6. Bacaan salat (   ِده   بحا و ربي ا عظي   ( َوبَِحمْم

Doa di atas dibaca ketika....  

a.  Sujud                     c.  Rukuk   

b.  I’ tidal                   d.  Duduk tawaruk  

C 

7. Sunnah salat Shalat kita lebih sempurna jika 

dikerjakan semua sunah-sunahnya 

berikut ini yang termasuk sunah shalat 

adalah...  

a.  Membaca alfatihah   

b.  Berakal sehat     

c.  Suci dari hadas dan najis  

d.  Membaca doa iftitah 

D 

8. Waktu salat lima 

waktu 

Ibadah  shalat  kita  akan  sah  jika  

dilaksanakan  pada  waktu  yang  telah 

ditentukan. Mulai  matahari  tergelincir  

condong  kesebelah  barat  sampai  

bayang bayang badan sama panjang 

dengan bendanya adalah waktu shalat....  

a.    zhuhur  b.  Asar  c.  Subuh  d.  Isya 

A 

9. Waktu salat lima 

waktu 

Waktu shalat yang berakhir sampai 

mejelang matahari terbit adalah...   

a.    Dhuhur  b.  Asar  c.  Mahrib  d.  

subuh 

D 

10. Pengertian sujud 

sahwi 

Sujud yang dilakukan karena lupa atau 

ragu ragu didalam shalat disebut...  

a.  Sujud tilawah         b.  Sujud syukur   

c.  Sujud sahwi            d.  Sujud tilawah 

C 

 

Skor penilaian sebagai berikut: 

Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 6 dari 10 soal (nilai maksimal  = 60) 



 
 

 

c. Uraian  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan Jelas!  

No Indikator Instrumen 

1 Menjelaskan syarat sahnya salat Sebutkan syarat syahnya shalat ! 

 

2 Menjelaskan hal hal yang 

membatalkan shalat 

 

Sebutkan hal-hal yang membatalkan 

shalat ! 

 

3 Menjelaskan rukun shalat 

 

Sebutkan rukun-rukun shalat ! 

 

4 Menjelaskan pengertian sujud sahwi 

 

Apa yang dimaksud dengan sujud 

sahwi? Jelaskan!  

 

5 Menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi 

 

Sebutkan sebaeb-sebab sujud sahwi?  

 

 

Rubrik Penilaian Uraian: (nilai maksimal= 40) 

No. 

Soal 

Kunci Jawaban Rubrik Penilaian Skor 

maksimal 

1 1) Suci badan dari hadats 

besar dan kecil  

2) Suci badan, pakaian dan 

tempat dari najis 

3) Menutup  aurat (aurat  laki-

laki  adalah  antara  pusar  

sampai  lutut,  sedang  

aurat  perempuan  adalah  

seluruh  anggota  badan  

kecuali  kedua  telapak  

tangan  dan wajah) 

4) telah masuk waktu shalat, 

dan  

5) menghadap kiblat  

 

a.Jika peserta didik dapat 

menuliskan syarat 

sahnya salat lengkap dan 

sempurna, skor 8 

b.Jika peserta didik dapat 

menuliskan syarat 

sahnya salat  lengkap, 

skor 6 

c.Jika peserta didik dapat 

menuliskan syarat 

sahnya salat tidak 

lengkap, skor 4 

 

8 

 

 

 

2 

1) Berbicara dengan sengaja  

2) Bergerak dengan banyak 

(3 kali gerakan atau lebih 

berturut-turut)  

3) Berhadats  

4) Meninggalkan salah satu 

rukun shalat dengan 

sengaja  

5) Terbuka auratnya  

6) Merubah niat  

7) Membelakangi kiblat  

a.Jika peserta didik dapat 

menuliskan hal-hal yang 

membatalkan shalat 

lengkap dan benar, skor 

6 

b.Jika peserta didik 

dapat menuliskan hal-

hal yang membatalkan 

shalat kurang dari 3, 

skor 3 

6 



 
 

 

8) Makan dan minum  

9) Tertawa  

10) Murtad  

 

 

3 

1) Niat 

2) Berdiri bagi yang kuasa 

3) Takbiratul ihram 

4) Membaca surat alfatihah 

5) Ruku dan tuma’ninah 

6) I’tidal dengan 

tuma’ninah 

7) Sujud dua kali dengan 

tuma’ninah 

8) Duduk di antara dua 

sujud dengan tuma’ninah 

9) Duduk untuk tasyahud 

pertama 

10) Membaca tasyahud akhir  

11) Membaca salawat atas 

nabi 

12) Mengucap salam yang 

pertama 

13) Tertib 

a.Jika peserta didik dapat 

menuliskan dengan 

rukun-rukun shalat 

lengkap dan benar, skor 

10 

b.Jika peserta didik dapat 

menuliskan rukun-rukun 

shalat kurang dari 8, skor 

8 

c.Jika peserta didik dapat 

menuliskan kurang dari 

4, skor 4. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

 

Sujud sahwi  adalah sujud  

yang  dilakukan  karena 

seseorang  meninggalkan 

sunah ab`ad,  kekurangan  

rakaat  atau  kelebihan  

rakaat,  maupun  ragu-ragu  

tentang  jumlah rakaat 

dalam shalat. Sujud sahwi 

dapat dilaksanakan sebelum 

maupun sesudah salam 

dengan membaca dzikir dan 

doa yang dibaca yang sama 

seperti sujud dalam shalat 

a.Jikapeserta didik dapat 

menuliskan pengertian 

sujud sahwi dengan 

penjelasan yang lengkap 

dan benar, skor 

   10 

b.Jika peserta didik 

dapat menuliskan 

pengertian sujud 

sahwi tidak lengkap 

skor 5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1) Apabila  menambah  

perbuatan  dari  jenis  

shalat  karena  lupa,  

seperti  berdiri,  atau ruku',  

atau  sujud 

2) Apabila  mengurangi  

salah  satu  rukun  shalat 

3) Apabila meninggalkan 

salah satu wajib shalat, 

seperti lupa  tidak tahiyat 

awal 

a.Jika peserta didik dapat 

menuliskan sebab-sebab 

sujud sahwi dengan 

lengkap dan benar, skor 6. 

b. Jika peserta didik 

dapatmenuliskan 

sebab-sebab sujud 

sahwi kurang lengkap, 

skor 3 

 

 

 

 

6 



 
 

 

4) Apabila  ragu  tentang  

jumlah  rakaat 

  

Jumlah skor 

 

 

 

40 

 

 

 

3. Penilaian Keterampilan 

Mempratekkan shalat zhuhur dan sujud sahwi 

 

No Nama Siswa Aspek yang dinilai JML 

1 2 3 4 

1       

2       

3       

4       

Dst       

 

Aspek yang dinilai: 

1. Niat shalat zhuhur (Skor 30). 

a. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan niat dengan lancar dan 

tartil, skor 30. 

b. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan niat dengan lancar dan 

tidak tartil, skor 20. 

c. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan niat tidak lancar,skor 10. 

2. Gerakan  shalat zhuhur dan sujud sahwi (Skor 20) 

a. Jika peserta didik dapat melakukan gerakan dengan sempurna, skor 

20. 

b. Jika peserta didik dapat melakukan gerakan kurang sempurna, skor 

10. 

3. Doa shalat zhuhur dan sujud sahwi ( skor 30)  

a. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan doa dengan lancar dan 

tartil, skor 30. 

b. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan doa lancar dan tidak tartil, 

skor 20. 

c. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan doa  tidak lancar, skor 10. 

4. Tertib shalat zuhur dan sujud sahwi (Skor 30) 

a. Jika peserta didik melaksanakan praktik dengan tertib, skor 20.  

b. Jika peserta didik melaksanakan praktik tidak tertib, skor 10. 

 

 



 
 

 

 Skor Perolehan X 100 

 Nilai =          

      Skor Maksimal 

 

 

4. Nilai Akhir 

Nilai akhir = Jumlah skor rata-rata  aspek 1, 2 3, dan 4  

      4 

 



 
 

 

Lampiran 12 

KEADAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  

MTS NAHDLATUSY SYUBBAN SAYUNG DEMAK 

No Nama Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

Mapel 

1 Anas, S.Pd.I Kepala S1 - 

2 Mulyono, S.Pd.I., M.Pd.I Guru S2 PKN 

3 Sarozi, S.Pd Kepala 

Laboratorium 

S1 B. Indonesia 

4 Maskan, S.Pd Guru BP/BK S1 BK/BP 

5 Inayatul Mashbahan, S.Pd Guru S1 Matematika 

6 Enny Elviana, S.Ag., 

M.Pd.I 

Guru S2 SKI 

7 Siti Fatimah, S.Pd Guru S1 Bahasa Indonesia 

8 Siti Munariyah, S.Pd Guru S1 Bahasa Indonesia  

9 Dahniyati Lutfiyah, S.Pd Waka 

Kurikulum 

S1 B. Jawa 

10 Muhamad Adib, S.Ag Guru S1 Bahasa Arab 

11 Mustain, SH., S.Pd Guru S1 IPS 

12 Eko Mardijati, S.Pd Waka 

Kesiswaan 

S1 IPA 

13 Dra. Lailatul Faiza, S.Pd Guru S1 Bahasa Inggris 

14 Syayidi, S.Pd.I Guru S1 Penjaskes 

15 Ah. Nakaroh, S.Ag., S.Pd Waka Sarpras S1 Bahasa Indonesia 

16 Kholilur Rohman, S.Ag., 

M.Pd.I 

Guru S2 Fikih 

17 Satya Puspitawati, S.Pd Guru S1 IPA  

18 Ida Fitriana Ulfah, S.Pd Guru S1 Matematika 

19 Mahmudah, S.Pd Guru BP/BK S1 BK/BP 

20 Setyo Nurul Huda, S.Pd Guru S1 Bahasa Inggris 

21 Ali Murtadho, S.Ag Waka Humas S1 Qur’an Hadis 

22 Suyanto, S.Pd  Guru S1 IPS 

23 Shofiyah, S.Pd Guru S1 Bahasa Inggris 

24 Malikhatun  Guru D3 IPA 

25 Ita’ Aminatuz Zulfa, S.Pd Guru BP/BK S1 BP/BK 

26 Didik Suwadi S.Pd Guru S1 IPA 

27 Ahmad Akrom  Guru Ponpes Akidah Akhlak 

28 Arif Rohman, S.Pd  Guru S1 Matematika 

29 Ahmad Ukasah AR Guru S1 Aswaja 

30 Nur Ihsan, AH, S.Pd.I Guru S1 Bahasa Arab 

31 Abu Amrin S.Pd Guru S1 Quran Hadis 

32 Masruri Penjaga - - 



 
 

 

33 Nur Kosim AA, S.Ag Guru S1 Bahasa Arab 

34 Saidun Kepala TU - - 

35 Ngatisig, SE TU Keuangan S1 IPS 

36 Makirah Penjaga - - 

37 Mujiburrohman Security - - 

38 Untari TU 

Perpustakaan 

 - 

39 Maftukhah, S.Pd Guru S1 Matematika 

40 Supardi TU - - 

  



 
 

 

Lampiran 13 

PENILAIAN JURNAL 

Mata Pelajaran : Fikih       Kelas       : VII-A 

Nama Guru : Kholilur Rohman     Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Aspek  : Sikap Spiritual 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik Kejadian (Positif/Negatif) Tindak Lanjut 

1  Afita Aulia Sari Mengerjakan soal ujian dengan jujur Perlu Diapresiasi 

2  Ahmad Ahsin Kamal Semangat dan rajin salat dhuha Perlu Diapresiasi 

3  Muhammad Nurul Ilmi Hadir sebelum jam pelajaran dimulai Perlu Diapresiasi 

4  Ahmad Nor Rizqi Berdoa sebelum makan Perlu Diapresiasi 

5  Ana Qurotul Hikmah Menyontek saat mengerjakan soal ujian Perlu Pembinaan 

6  Winda Okta Ramadani Buku catatan lengkap Perlu Diapresiasi 

7  Muhamad Alfa Salam Membantu teman untuk belajar membaca Al-

Qur’an 

Perlu Diapresiasi 

8  Nifa Sabila Risqi Santun dalam berbicara Perlu Diapresiasi 

9 Dst  - - - 

 



 
 

 

Lampiran 14 

PENILAIAN JURNAL 

Mata Pelajaran : Fikih       Kelas       : VII-A 

Nama Guru : Kholilur Rohman     Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Aspek  : Sikap Sosial 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik Kejadian (Positif/Negatif) Tindak Lanjut 

1  Muhamad Alfa Salam Memberikan pinjaman bolpoin Perlu Diapresiasi 

2  Daru Cahyo Samudra Memperingatkan teman yang sedang gaduh Perlu Diapresiasi 

3  Nia Putri Risqi Al-Fitri Membantu teman yang sedang membutuhkan 

bantuan 

Perlu Diapresiasi 

4  Suci Rahmawati Membuang sampah sembarangan Perlu Pembinaan 

5  Vina Malinda Menyiram tanaman Perlu Diapresiasi 

6  Wahyu Putri Munfaatika Suka mengganggu teman Perlu Pembinaan 

7  Nia Putri Risqi Al-Fitri Mengerjakan tugas secara mandiri Perlu Diapresiasi 

8  Nifa Sabila Risqi Aktif bertanya Perlu Diapresiasi 

9  Amri Nuril Jati Tidur saat jam pelajaran Perlu Pembinaan 

10  Arya Ilhamsyah Berbicara dengan nada yang kasar Perlu Pembinaan 

11 Dst  - - - 



 
 

 

Lampiran 15 

PENILAIAN HARIAN 

 

Nama  : Ahmad Fais Fitriyanto  Mata Pelajaran : Fikih 

No. Absen : 03     Kelas    : VII-

A 

d. Pilihan Ganda 

Perintah: Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d yang kamu anggap 

paling tepat! 

1. Shalat adalah  kewajiban  yang  telah ditentukan  waktunya  atas  orang  

orang  yang beriman.Menurut bahasa shalat artinya...  

 a.    Selamat    b.  Doa   c.  Menyembah   d.  Memohon 

2. Shalat  tidak  sah  apabila  tidak  memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  

Berikut  ini  yang bukan syarat wajib shalat adalah…   

 a.    Niat    b.  Islam    c. Berakal sehat   d.  Suci dari 

hadas   

3. Membaca surat alfatihah termasuk salah satu..... shalat 

 a.    Syarat Wajib   b.  Sunah   c.  Syarat Sah    d.  Rukun  

4. Perhatikan ayat di bawah ini!  

َ ُمووَ  ُ وَو  ََع َّصُ  ْم تُلْم َ وٰو َ َوأَِطيُعوا ٱ لَّص  َوأَقِيُمواٱ لَّص َوٰو َ َوَءاتُوا ٱ لَّص

 Maksud dari lafal yang diberi garis bawah diatas adalah .... 

 a.    Dan Berikanlah Shadaqah      c.  Dan Laksanakanlah Haji   

 b.    Dan Dirikanlah Shalat     d.  Dan Tunaikan Zakat    

5. Dalam  shalatnya  afandi  berbisik  bisik  dengan  temannya  yang  berada  

 disampingnya maka shalat afandi...  

 a.    Sah Karena Hanya Pelan Pelan   c.  Kurang Sempurna  

 b.    Batal              d.  Tidak Apa -Apa   

ِده   ) .6   بحا و ربي ا عظي   ( َوبَِحمْم

 Doa di atas dibaca ketika....  



 
 

 

 a.    Sujud    b.  I’ tidal   c.  Rukuk    d.  Duduk 

Tawaruk  

7. Shalat kita lebih sempurna jika dikerjakan semua sunah-sunahnya berikut 

ini yang termasuk sunah shalat adalah...  

 a.    Membaca Alfatihah     c.  Suci Dari Hadas dan Najis  

 b.    Berakal Sehat        d.  Membaca Doa Iftitah  

8. Ibadah  shalat  kita  akan  sah  jika  dilaksanakan  pada  waktu  yang  telah  

 ditentukan. Mulai  matahari  tergelincir  condong  kesebelah  barat  

sampai  bayang bayang badan sama panjang dengan bendanya adalah 

waktu shalat....  

 a.    Zhuhur    b.  Asar   c.  Subuh    d.  Isya 

9. Waktu shalat yang berakhir sampai mejelang matahari terbit adalah...   

 a.    Dhuhur    b.  Asar   c.  Mahrib    d.  Subuh 

10. Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu ragu didalam shalat disebut...  

 a.    Sujud Tilawah   b.  Sujud Syukur   c.  Sujud Sahwi   d.  

Sujud Tilawah  

 

Skor  B = 8 X 6 =48 

S = 2 

 

e. Uraian  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!  

1. Sebutkan syarat syahnya shalat ! 

2. Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat ! 

3. Sebutkan rukun-rukun shalat ! 

4. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Jelaskan! 

5. Sebutkan sebab-sebab sujud sahwi?  

 

 

 

 



 
 

 

Jawab 

1. - Suci dari hadas besar dan kecil 

a. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis 

b. Menutup aurat (aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, 

aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak 

tangan ) 

c. Telah masuk waktu salat 

d. Menghadap kiblat 

2. - Mengeluarkan angin 

a. Tertawa 

b. Berbicara dengan sengaja 

3. - Takbiratul ihram 

a. Iftitah 

b. Membaca surah al-fatihah 

c. Rukuk 

d. I’tidal 

e. Sujud  

4. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila kita kelupaan dalam 

dalam salat 

5. Ragu tentang jumlah rakaat dalam salat, menambah gerakan salat, 

mengurangi rukun salat.  

 

Skor 1= 8 2 = 3 3=8 4= 5  5 = 6  Skor = 8+3+8+5+6= 30 

 

Nilai = Skor a + Skor b = 48+30 = 78 



 
 

Lampiran 16 

PENILIAN PRAKTIK 

Mata Pelajaran  : Fikih   Kelas  : VII-A 

Tanggal    : 23 Agustus 2018 Semester : I 

Kompetensi Inti  : Mendemonstrasikan  Salat  Lima  Waktu  dan  

Sujud  

  Sahwi 

Kompetensi Dasar : : Mempraktikkan Salat Lima Waktu dan Sujud 

Sahwi 

Tema   : Mempraktikkan Salat dan Sujud Sahwi 

 

Aspek yang dinilai: 

5. Niat shalat zhuhur (Skor 30). 

d. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan niat dengan lancar dan 

tartil, skor 30. 

e. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan niat dengan lancar dan 

tidak tartil, skor 20. 

f. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan niat tidak lancar,skor 10. 

6. Gerakan  shalat zhuhur dan sujud sahwi (Skor 20) 

c. Jika peserta didik dapat melakukan gerakan dengan sempurna, 

skor 20. 

d. Jika peserta didik dapat melakukan gerakan kurang sempurna, 

skor 10. 

7. Doa shalat zhuhur dan sujud sahwi ( skor 30)  

d. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan doa dengan lancar dan 

tartil, skor 30. 

e. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan doa lancar dan tidak 

tartil, skor 20. 

f. Jika peserta didik bias melafalkan bacaan doa  tidak lancar, skor 

10. 



 
 

 

8. Tertib shalat zuhur dan sujud sahwi (Skor 30) 

b. Jika peserta didik melaksanakan praktik dengan tertib, skor 20.  

c. Jika peserta didik melaksanakan praktik tidak tertib, skor 10. 

 

No Nama Siswa Aspek yang dinilai JML 

1 2 3 4 

1 Afita Aulia Sari 30 20 10 20 80 

2 Ahmad Ahsin Kamal 30 20 10 20 90 

3 Ahmad Fais Fitriyanto 30 20 20 20 90 

4 Ahmad Nor Rizqi 30 10 20 20 80 

5 Ana Qurotul Hikmah 30 20 10 20 80 

6 Annisa Fauziyah 30 10 10 20 70 

7 Arya Ilhamsyah 20 20 10 20 70 

8 Aula Rizal Syahputra 30 20 10 20 80 

9 Daru Cahyo Samudra 30 20 20 20 90 

10 Fitriatul Aulia 30 20 10 20 80 

11 Gita Oktavia Dewi 30 10 20 10 80 

12 Hanum Syifa Sabila 30 10 10 20 70 

13 Kholifah Dwi Berliana - - - - - 

14 Muhamad Alfa Salam 30 20 10 20 80 

15 Muhammad Nurul Ilmi 30 20 20 20 90 

16 Nia Putri Risqi Al-Fitri 30 10 10 20 70 

17 Suci Rahmawati 30 20 10 20 80 

18 Vina Malinda 30 10 20 10 80 

19 Wahyu Putri Munfaatika 30 10 10 20 70 

20 Winda Okta Ramadani 30 20 10 20 80 

21 Nifa Sabila Risqi 30 20 10 20 80 

22 Fery Yulianto 30 20 20 20 90 

23 Amri Nuril Jati - - - - - 

 



 
 

Lampiran 17 

NILAI AKHIR BAB II 

KETENTUAN SALAT LIMA WAKTU DAN SUJUD SAHWI 

No Nama Siswa 
Aspek 

Jml 
Rata-

rata 
Ket. 

KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 

1 Afita Aulia Sari 80 80 75 80 315 78,75  

2 Ahmad Ahsin Kamal 85 75 84 90 334 83,5  

3 Ahmad Fais Fitriyanto 80 80 78 90 328 82  

4 Ahmad Nor Rizqi 80 80 87 80 327 81,75  

5 Ana Qurotul Hikmah 75 80 84 80 319 79,75  

6 Annisa Fauziyah 85 85 78 70 318 79,5  

7 Arya Ilhamsyah 75 75 71 70 291 72,75  

8 Aula Rizal Syahputra 85 75 81 80 321 80,25  

9 Daru Cahyo Samudra 90 80 87 90 347 86,75  

10 Fitriatul Aulia 80 75 78 80 313 78,25  

11 Gita Oktavia Dewi 85 80 78 80 323 80,75  

12 Hanum Syifa Sabila 85 85 78 70 318 79,5  

13 Kholifah Dwi Berliana - - - -  - Keluar 

14 Muhamad Alfa Salam 90 85 93 80 348 87  

15 Muhammad Nurul Ilmi 75 80 81 90 326 81,5  

16 Nia Putri Risqi Al-Fitri 80 85 87 70 322 80,5  

17 Suci Rahmawati 80 75 78 80 313 78,25  

18 Vina Malinda 75 85 81 80 321 80,25  

19 Wahyu Putri Munfaatika 90 85 75 70 320 80  

20 Winda Okta Ramadani 80 85 78 80 323 80,75  

21 Nifa Sabila Risqi 80 75 78 80 313 78,25  

22 Fery Yulianto 75 80 87 90 332 83  

23 Amri Nuril Jati 80 75 84 - 239 59,75 Belum Tuntas 
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