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Kata Kunci: Analisis Konten, Kitab al Fiqh al Wa>d}hih, dan Materi Ajar Fiqih. 
 

Pemilihan materi pembelajaran bukanlah hal yang mudah, kadang guru 
merasa kesulitan saat memilih materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan dalam berbagai kompetensi. Kesulitan-kesulitan 
tersebut salah satunya disebabkan karena terlalu sedikitnya sumber materi 
pembelajaran yang tersedia, sumber materi pembelajaran yang didapat oleh guru 
teramat sedikit, guru juga merasa kesulitan untuk menyusun dan mengurutkanmateri 
pembelajaran. Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus memaparkan 
tentang materi Fiqih dengan sequence atau urutan materi yang disesuaikan dengan 
usia anak dan juga ada kaitannya dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah 
Ibtidaiyah.Untuk itu perlu dilakukan penelitian Analisis Konten Kitab al Fiqh al 
Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus dan Relevansinya dengan Materi Ajar Fiqih 
Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menjelaskan sequence 
atau urutan materi Fiqih pada kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus. 
(2) Untuk menjelaskan relevansi kandungan materi ajar Fiqih pada kitab al Fiqh al 
Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmud Yunus dengan Materi Fiqih kelas I Madrasah 
Ibtidaiyah. 

Penelitianinitermasukjenispenelitiankualitatif yang 
datanyadiperolehmelaluisumberkepustakaanyaitumenelaahkitabal Fiqh al Wa>d}hih 
Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nussebagaisumber primer danbuku-buku lain 
sebagaibahanpendukung, 
danpengumpulandatanyamenggunakanmetodedokumentasi, 
analisisdatanyamenggunakanmetodeanalisisisi.   

Dari analisis di atasditemukan (1) Sequence atauurutanmateridalamkitabal 
Fiqh al Wa>d}hihjuz 1 karyaMahmu>d Yu>nustermasukdalamsequence 
spiralyaitususunanmateripembelajaran yang dipusatkanpadatopikataubahantertentu 
yang popular dansederhanayaitumateritentangthaha>rah, kemudiandikembangkan, 
diperdalam, dandiperluasdenganbahan yang lebihkompleksyaitu: wud}u>, mandi, 
tayammum, danistinja>’. (2) Materipadakitabal Fiqh al Wa>d}hihJuz 1 karyaMahmu>d 
Yu>nus relevandenganmateri Ajar FiqihKelas 1 Madrasah 
Ibtidaiyahdalambabthaha>rah, wud}u>, mandi,tayammum, najis,istinja>’, dan s}ala>t 
walaupunadajugabeberapabab yang belumrelevan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum merupakan alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kurikulum menempati kedudukan yang strategis karena 

mengarahkan segala bentuk dan aktivitas proses pendidikan.
1
 Kurikulum yang 

baik adalah kurikulum yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kehidupan.
2
 

Dalam mengembangkan kurikulum, setidaknya terdapat empat aspek yang 

harus diperhatikan, di antaranya adalah aspek tujuan, isi kurikulum, proses 

dan evaluasi. Bahan atau materi pembelajaran merupakan bagian dari isi 

kurikulum itu sendiri.
3
 

Materi pembelajaran merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada 

peserta didik dalam proses pembelajaran.
4
 Materi pembelajaran perlu untuk 

dikembangkan agar materi yang diberikan tepat dan sesuai dalam rangka 

membantu peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi. Hal ini 

disebabkan karena materi yang terdapat dalam silabus hanya dituliskan secara 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2008), 126.  
2
 Mohammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar Baru, 1985), 78.  

3
 Nana sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2009), 30-31. 
4
 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum Konsep dan Implementasi Evaluasi dan 

Inovasi, (Yogyakarta: Teras, 2009), 83. 
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garis besar berupa materi pokok yang perlu dijabarkan kembali sehingga 

menjadi bahan ajar yang lengkap.
5
 

Pemilihan materi pembelajaran bukanlah hal yang mudah, kadang 

guru merasa kesulitan saat memilih materi pembelajaran yang relevan dengan 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam berbagai kompetensi. 

Kesulitan-kesulitan tersebut salah satunya disebabkan karena terlalu 

sedikitnya sumber materi pembelajaran yang tersedia, sumber materi 

pembelajaran yang didapat oleh guru teramat sedikit, guru juga merasa 

kesulitan untuk menyusun materi pembelajaran. Di sini kompetensi 

profesional guru diuji, yaitu bagaimana guru dapat menguasai sumber materi 

pembelajaran yang sedikit itu kemudian dapat mengembangkannya menjadi 

materi pembelajaran yang radiks dan komprehensif.
6
 

Dalam menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran, Nana 

Syaodih Sukmadinata lebih mengetengahkan pada sekuens susunan materi, 

salah satunya berupa sekuens spiral, yaitu susunan materi pembelajaran yang 

dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, 

kemudian dikembangkan, diperdalam dan diperluas dengan bahan yang lebih 

kompleks.
7
 

                                                           
5
 Ali Mudhofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan 

Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali, 2011), 126.   
6
 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Jakarta: Ar ruzz Media, 2013), 

134. 
7
  Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum…, 21. 
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Pemilihan materi pembelajaran merupakan faktor yang penting dalam 

proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam memilih dan mengembangkan 

materi pembelajaran turut menentukan kualitas pembelajaran di kelas. Untuk 

itu, guru dituntut untuk bekerja dengan profesional dalam mengemban 

tugasnya. Namun pada kenyataannya, kualitas guru masih dinilai rendah. 

Profesionalisme di dunia pendidikan sebaiknya juga diimbangi dengan 

kemampuan kreatif guru dalam menciptakan pembelajaran yang terintegrasi 

dan tidak hanya terpaku pada konsep-konsep semata.
8
 

Kebiasaan lama para guru yang hanya mengajarkan konsep-konsep 

semata, menjadikan praktik pembelajaran di kelas mengarah pada 

pembelajaran kognitif. Pendidikan agama Islam pun dinilai hanya bertolak 

pada aspek kognitif. Guru menjelaskan pendidikan agama yang sifatnya teori 

saja namun kurang memperhatikan pada penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari peserta didik.
9
 Dalam pembelajaran di kelas, guru cenderung 

terikat pada sebuah buku teks dan berusaha menghabiskan materi pelajaran 

sebagaimana tertuang dalam buku teks dari pada memberikan pemahaman 

peserta didik akan makna dari isi mata pelajaran tersebut, tanpa ada upaya 

untuk mengembangkan materi.
10

 

                                                           
8
 Sedya Santosa, Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sistem dan 

Kreativitas, dalam Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah 

da Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 2 No. 2 (Desember, 2010), 149.   
9
 Ibid., 150.  

10
 Rofik, Strategi Pengembangan Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dalam 

Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Vol.V No. 1 2008, 1-2.  
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Masalah lain yang berkenaan dengan pengorganisasian materi 

pembelajaran adalah mengenai sequence atau urutan materi. Perkembangan 

teknologi terjadi dengan begitu cepat sehingga apa yang dipelajari peserta 

didik saat ini akan berkembang empat kali lipat saat ia sudah menamatkan 

sekolahnya.
11

 Hal ini mengharuskan pihak sekolah lebih cermat dalam 

memilih materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru 

mata pelajaran agama Islam kebanyakan hanya mengandalkan buku teks yang 

diterbitkan oleh lembaga-lembaga penerbitan yang secara khusus menunjuk 

satuan pendidikan kelas tertentu. Padahal seharusnya, guru harus memiliki 

kemampuan untuk melakukan aktivitas menghimpun, mengorganisasi, dan 

menyimpulkan bahan dari berbagai sumber sehingga materi pembelajaran 

yang diberikan lebih berarti.
12

 

Masalah lain yang tak kalah penting dan berkaitan dengan materi 

pembelajaran adalah tentang petunjuk cara penggunaan. Dalam bentuk apapun 

pengemasan materi, baik dalam bentuk modul atau mungkin CD 

pembelajaran, hendaknya di dalamnya dimuat berbagai petunjuk dan cara 

penggunaan di awal penyajian materi pembelajaran.
13

 Melalui modul, peserta 

didik dapat belajar sesuai dengan tingkat kecepatannya dalam belajar. Jadi, 

peserta didik yang memiliki kemampuan belajar cepat dapat menyelesaikan 

                                                           
11

 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 43.  
12

 Rofik, Strategi Pengembangan Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dalam 

Jurnal Pendidikan Agama Islam…, 2. 
13

  Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran…, 138. 
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paket modul secara cepat pula. Kemudian sebaliknya, jika peserta didik 

lambat belajar maka akan lambat pula dalam menyelesaikan pembelajarannya. 

Dengan demikian, materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk modul 

sangat memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar lebih cepat atau lebih 

lambat sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
14

 

Penyelenggaraan pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, tentu 

menbutuhkan materi sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Materi 

tersebut bisa didapatkan dari buku paket atau modul yang ditetapkan oleh 

pemerintah dengan dipadukan referensi lain sebagai penunjang dan sebagai 

bahan untuk mengembangkan materi-materi yang sudah ada di buku paket 

atau modul tersebut, seperti kitab-kitab salafiyah. 

Di antara beberapa kitab yang memuat materi Fiqih adalah kitab al 

Fiqh al Wa>d}hih. al Fiqh al Wa>d}hih adalah kitab kecil tentang Fiqih yang 

dikarang oleh Mahmu>d Yu>nus.
15

 Kitab ini memuat tata cara beribadah yang 

benar dan hukum-hukum Islam. Kitab ini sangat cocok digunakan sebagai 

materi penunjang mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, karena alasan: 

pertama, Kitab “al Fiqh al Wa>d}hih” karya Mahmu>d Yu>nus ini berbeda 

dengan kitab-kitab Fiqih yang lainnya, di samping memaparkan tentang ilmu 

Fiqih menurut mazhab Syafi‟i, kitab ini juga memaparkan materi Fiqih 

dengan sequence atau urutan materi yang disesuaikan dengan usia anak. 

                                                           
14

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Pernada 

Media Group, 2008), 155-156.  
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Kedua, Kitab ini dikarang oleh salah satu ulama yang paling produktif dan 

paling banyak dibaca karyanya di Indonesia. Ketiga,  Kitab ini dapat dijadikan 

dasar dalam menjalankan ibadah sehari-hari agar sesuai dengan syari‟at Islam 

sekaligus dapat melengkapi materi-materi dalam buku ajar guru ataupun siswa 

yang masih bersifat global, terutama bagi guru, sangat dianjurkan mengkaji 

kitab ini agar lebih berwawasan luas serta mampu memberikan solusi yang 

tepat dalam menjawab masalah-masalah siswanya. Dengan memahami kitab 

“al Fiqh al Wa>d}hih” peserta didik dapat mengetahui konsep dasar hukum 

Islam dan tata cara ibadah yang benar menurut ajaran Islam, karena Fiqih 

yang sesuai dengan syari‟at Islam dapat menuntun manusia kepada kebaikan 

dan ketakwaan kepada Allah. 
16

 

Dari uraian di atas, sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis 

tertarik dan menganggap penting untuk mengkaji materi Fiqih dalam kitab al 

Fiqh al Wa>d}hih juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus dengan materi Fiqih kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah. Dikarenakan penulis ingin memahami secara lebih 

mendalam ilmu yang menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari yang salah 

satunya ada pada materi Fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan di dalam 

materi Fiqih tersebut terdapat juga materi yang sama pada kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus. Oleh karena itu, penelitian tentang 

“Analisis Konten Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 Karya Mahmu>d Yu>nus dan 

                                                           

 
16

Abdai Rathomy, permulaan fiqih 2 (Surabaya: TB. IMAM. tt) 3. 
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Relevansinya dengan Materi Ajar Fiqih di Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah” perlu 

dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

diajukan adalah berikut ini: 

1. Bagaimana sequence atau urutan materi Fiqih pada kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 

1 karya Mahmud Yunus? 

2. Bagaimana relevansi kandungan materi ajar Fiqih pada kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus dengan Materi Fiqih kelas I Madrasah 

Ibtidaiyah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Untuk menjelaskan sequence atau urutan materi Fiqih pada kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus 

2. Untuk menjelaskan relevansi kandungan materi ajar Fiqih pada kitab al Fiqh 

al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmud Yunus dengan Materi Fiqih kelas I Madrasah 

Ibtidaiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja 

yang membacanya, baik dari kalangan akademis maupun kalangan umum. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut. 
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1. Secara Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

pemikiran dalam menentukan pengorganisasian dan pengembangan materi 

pembelajaran maupun kebijakan lainnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangkan materi Fiqih, sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan 

pembelajaran. 

b. Bagi Orangtua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam menjalankan peran untuk mengajarkan tata cara beribadah yang baik 

dan benar. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-

peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.   

E. Telaah Pustaka    

1. Telaah Pustaka 

Nafi Atu Rahmah Mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2009 dengan 

judul penelitian ”Pengembangan Mata Pelajaran Fiqih di MAN 2 Ponorogo 

(Semester Genap Tahun Ajaran 2008-2009)” Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa bahan ajar yang digunakan di MAN 2 Ponorogo untuk menyampaikan 
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mata pelajaran Fiqih bervariasi disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Upaya pengembangan bahan ajar Fiqih di MAN 2 Ponorogo 

dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran 

yang relevan dengan materi yang disampaikan. Kendala yang dihadapi guru 

fiqih MAN 2 Ponorogo dalam mengembangkan bahan ajarnya yaitu media 

pembelajaran atau fasilitas yang kurang memadai, waktu yang tersedia tidak 

cukup untuk belajar dan mengajar Fiqih.  

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan 

penelitian sekarang. Perbedaan tersebut terkait objek penelitiannya. Pada 

penelitian di atas memfokuskan masalah bahan ajar yang digunakan di MAN 

2 Ponorogo untuk menyampaikan mata pelajaran Fiqih bervariasi, sedangkan 

penelitian ini memfokuskan pada kajian materi Fiqih kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah. 

Mar‟atul Hanifah Mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2015 dengan 

judul penelitian “Analisis Materi Ushul Fiqih dalam kitab sharh} al waraqa>t 

karya shaykh ima>m Jala>l al-di>n al-mahali> dan relevansinya dengan mata 

pelajaran ushul Fiqih Madrasah Aliyah peminatan keagamaan”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa materi Fiqih dalam kitab sharh} al waraqa>t ada sebagian 

materi yang relevan dengan mata pelajaran ushul Fiqih Madrasah Aliyah 

jurusan keagamaan yakni tentang ruang lingkup pembahasan yang meliputi 
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hukum syara‟, sumber hukum Islam, istinbat, al h}ukm, ta’a>rud al dalilayn 

serta seputar ijtihad. 

Adapun hasil analisis tentang materi ushul Fiqih dalam penelitian 

tersebut menyatakan bahwasanya ada sebagian materi ushul Fiqih di 

Madrasah Aliyah yang relevan dengan materi ushul Fiqih dalam kitab sharh} al 

waraqa>t. Dalam ruang lingkup pembahasan, yakni hukum syara‟, sumber 

hukum Islam, istinbat, al h}ukm, ta’a >rud al dalilayn serta seputar ijtihad. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan 

penelitian sekarang. Perbedaan tersebut terkait objek penelitiannya. Pada 

penelitian di atas objek kajiannya adalah tentang materi ushul Fiqih dan kitab 

sharh} al waraqa>t, sedangkan pada penelitian sekarang adalah kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus dan materi Fiqih kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah. Untuk penelitian di atas direlevansikan dengan materi PAI aspek 

ushul Fiqih tingkat madrasah aliyah, sedangkan pada penelitian ini 

direlevansikan dengan materi Fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif, yaitu berusaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-

sumber yang digunakan. Penggalian ini dilakukan terhadap kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih karya Mahmu>d Yu>nus. 
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Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif, 

kajian pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan 

bertumpu pada kepustakaan yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku 

yang berhubungan dengan pembahasan.
17

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari 

berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Adapun yang 

menjadi sumber data primer dan sekunder penelitian ini sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, 

yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun sumber data 

tersebut adalah Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Karya Mahmu>d Yu>nus Kitab al 

Fiqh al Wa>d}hih Karya Mahmu>d Yu>nus ini adalah kitab Fiqih yang dapat 

dijadikan sebagai pijakan untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Selain 

pembahasannya menggunakan bahasa yang ringkas juga mudah untuk 

dipahami, sehingga kitab ini sangat cocok untuk para pemula. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk penunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain, 

data ini berkaitan dengan langkah analisis data
18

, di antaranya adalah: 

                                                           

 
17

 Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 140 – 141.  

 
18

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 146.  
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8. Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, Jakarta: Ar 

ruzz Media, 2013. Buku ini memaparkan salah satu faktor kesulitan 

dalam pemilihan materi pembelajaran. 

9. Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, 

Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008. Buku ini memaparkan 

pengemasan materi pembelajaran melalui modul.  

10. Referensi lain yang relevan, baik dari buku, majalah, dan jurnal. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya 

yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder.
19

 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu dengan 

yang lain. 

b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada tentang 

materi. 

c. Penemuan hasil data yaitu melaksanakan kajian lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan kajian 
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  (Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998) 326. 
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isi untuk melaksanakan kajian terhadap materi Fiqih dalam kitab Al Fiqh 

Al Wa>d}hih Karya Mahmu>d Yu>nus, sehingga diperoleh kesimpulan 

sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.
20

 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data selesai, data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan content analysis, yaitu analisis tentang isi peran atau 

komunikasi.
21

 Penelitian dengan metode analisis isi digunakan untuk 

memperoleh keterangan dari isi komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk 

lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumtasikan.
22

 

Rangkaian desain analisis isi meliputi beberapa langkah, yaitu: 

pembentukan data, menjelaskan ke dalam unit-unit, reduksi data, penarikan 

inferensi
23

, analisis dan interpretasi data.
24
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan karya ilmiah ini, 

penulis menyusun sistematika pembahasan yang di bagi menjadi lima bab 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan dengan demikian merupakan 

pengantar skripsi. 

BAB II Kajian Teori. Berisi tentang Konsep Fiqih dalam Pendidikan Agama 

Islam, yang terdiri dari A) Materi Pembelajaran B) Fiqih C) Hukum 

Mempelajari Fiqih D) Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Fiqih E) Ruang 

Teori dan pengetahuan 

tentang keterkaitan 

tetap data - konteks  

Skema 

Unitisasi 

Rencana 

sampling 

Instruksi 

pencatatan 
Konstruk analisis 

Unitisasi Sampling Pencatatan Reduksi 

data 

Penarikan 

Inferensi 
Analisi

s 

Valida

si Pembktian langsung tentang gejalayang diinfersikan 

Observasi 

 mentah 

Gambar Prosedur-prosedur dalam Analisis Isi 
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Lingkup Pembelajaran Fiqih. Sub bab ini digunakan sebagai acuan 

untuk menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka 

ini. 

BAB III Hasil Penelitian. Berisi tentang A) Sejarah Biografi Mahmu>d Yu>nus B) 

Paparan Data yang terdiri dari 1) Materi Fiqih dalam Kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus 2) Materi Fiqih Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah. 

BAB IV Analisis isi dari data yang sudah ditentukan oleh peneliti. Bab ini berisi 

tentang sequence atau urutan materi Fiqih pada Kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih Juz 1 Karya Mahmu>d Yu>nus dan relevansi kandungan materi 

ajar Fiqih pada Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 Karya Mahmu>d Yu>nus 

dengan Materi Fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. 

BAB V Penutup. merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Di dalamnya 

menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan 

dan saran yang terkait dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Materi Pembelajaran 

  Istilah materi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda, 

bahan, dan segala sesauatu yang tampak. Penjelasan lebih lanjut tentang 

materi yaitu sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, 

dibicarakan, dan dikarangkan).
25

 

 Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk 

pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa 

dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi 

pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan 

kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

mencapai sasaran. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran 

hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum. 

 Materi pembelajaran mengacu pada kurikulum persekolahan yang 

berlaku. Pemilihan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam kurikulum 

senantiasa berdasarkan pada analisis scope dan sequence. Scope atau ruang 
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lingkup isi kurikulum dimaksudkan untuk menyatakan keluasan dan 

kedalaman bahan, sedangkan sequence menyangkut urutan isi kurikulum . 

 Materi yang tertuang dalam kurikulum hendaknya dikembangkan oleh 

guru untuk tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan materi pembelajaran 

tentunya dituntut kreativitas guru dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. Prinsip relevansi: materi pembelajaran hendaknya relevan dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan 

yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta maka materi 

pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip 

ataupun jenis materi yang lain. 

b. Prinsip konsistensi: jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 

empat macam maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi empat 

macam. 

c. Prinsip kecukupan: artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 

banyak.
26

 

 Untuk memilih jenis materi ajaran agama Islam dan ajaran agama lain 

yang sesuai, ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan patokan. Penentuan 
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jenis tersebut didasarkan pada seberapa jauh materi tersebut dapat 

memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan. Secara garis besar, materi 

tersebut dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Dasar, yaitu materi yang penguasaannya menjadi kualifikasi lulusan 

dari pengajaran yang bersangkutan. Materi jenis ini diharapkan dapat 

secara langsung membantu terwujudnya sosok individu “berpendidikan” 

yang diidealkan. Dalam pendidikan agama Islam, hal ini berarti bahwa 

materi tersebut diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk 

mencapai sosok keberagamaan yang tercermin dalam dimensi-

dimensinya. Di antara materi tersebut adalah materi yang ada dalam 

ilmu Tauhid (dimensi kepercayaan), Fiqih (dimensi perilaku ritual dan 

sosial), dan Akhlak (dimensi komitmen). 

b. Sekuensial, yaitu materi yang dimaksudkan untuk dijadikan dasar untuk 

mengembangkan lebih lanjut materi dasar. Materi ini tidak secara 

langsung dan tersendiri akan menghantarkan peserta didik kepada 

peningkatan dimensi keberagaman mereka, tetapi sebagai landasan yang 

akan mengokohkan materi dasar. Dalam pendidikan agama Islam, 

materi ini akan menambah wawasan sekaligus memantapkan pencapaian 

materi dasar. Di antara subjek yang berisi materi jenis ini adalah Tafsir 
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dan Hadits, yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami materi 

dasar dengan lebih baik.
27

 

c. Instrumental, yaitu materi yang tidak secara langsung berguna untuk 

meningkatkan keberagaman, tetapi penguasaannya sangat membantu 

sebagai alat untuk mencapai penguasaan materi dasar keberagaman. 

Yang tergolong materi ini, dalam pendidikan agama Islam, diantaranya 

adalah Bahasa Arab. Penguasaan materi ini tidak dimaksudkan agar 

peserta didik nantinya menjadi manusia yang “berbahasa Arab”, karena 

bukan termasuk dalam dimensi keberagamaan Islam. Akan tetapi 

penguasaan materi tersebut dapat digunakan untuk mempermudah 

pemahaman materi dasar yang pada umumnya ditulis dalam Bahasa 

Arab. Begitu juga, sumber utama ajaran Islam. Al Qur‟an dan Hadits, 

berbahasa Arab. Karena itu, meskipun tidak secara langsung dapat 

meningkatkan keberagamaan, penguasaan bahasa Arab akan membantu 

mempermudah pemahaman ajaran Islam yang diharapkan dapat 

meningkatkan keberagamaan Islam peserta didik.
28

 

d. Pengembang Personal, yaitu materi yang tidak secara langsung 

meningkatkan keberagamaan ataupun toleransi beragama, tetapi mampu 

membentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam “kehidupan 

beragama”. Di antara materi yang termasuk dalam kategori jenis ini 
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adalah sejarah kehidupan manusia, baik sejarah di masa lampau maupun 

kontemporer. Materi ini tidak secara langsung meningkatkan dimensi-

dimensi keberagamaan dan toleransi beragama, tetapi menanamkan 

nilai-nilai kepribadian yang dapat mendorong individu mengembangkan 

keberagamaannya maupun hubungannya dengan umat beragama lain. 

Dari sejarah kehidupan, peserta didik dapat memahami apa yang dapat 

menyebabkan terjadinya “corak kehidupan” tertentu, baik yang 

menguntungkan maupun yang merugikan manusia sehingga hal ini akan 

membantu mereka dalam menentukan “corak kehidupan” yang sesuai 

untuk kehidupan masa kini dan masa depan.
29

 

2. Kriteria pemilihan materi pembelajaran 

 Materi pembelajaran merupakan bagian dari isi kurikulum. Secara 

rinci Oemar Hamalik menjelaskan kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan penemuan-penemuan 

baru. 

b. Memberikan kemudahan memahami prinsip-prinsip , fakta, konsep, 

prosedur, dan ruang lingkup pengetahuan tertentu. 

c.  Memberikan sumbangan tertentu untuk memperoleh keterampilan 

intelektual, psikomotorik, serta keterampilan reaktif dan interaktif. 
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d. Memberikan sumbangan tertentu terhadap perkembangan moral 

khususnya yang berkenaan dengan penggunaan pengetahuan. 

e. Mendorong peserta didik untuk belajar berkelanjutan serta sesuai 

dengan tingkat kematangan dan pengalaman peserta didik. 

f. Mengarahkan peserta didik kepada tindakan sehari-hari, terhadap 

pelajaran dan pengalaman selanjutnya.
30

 

  Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan materi 

pembelajaran menurut Nana Syaodih Sukmadinata adalah berikut ini: 

a. Shahih (valid); materi telah benar-benar teruji kebenarannya. Di 

samping itu materi yang diberikan merupakan materi yang aktual dan 

memberikan konstribusi untuk pemahaman ke depan. 

b. Tingkat kepentingan; materi benar-benar diperlukan peserta didik. 

c. Kebermaknaan; materi memberikan manfaat akademis dan non 

akademis. Yang dimaksud dengan manfaat akademis adalah 

memberikan dasar pengetahuan untuk dikembangkan lebih lanjut pada 

jenjang yang lebih lanjut. Sedangkan manfaat non akademis adalah 

dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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d. Layak dipelajari; memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek 

tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap pemanfaatan 

materi dan kondisi setempat. 

e. Menarik minat; materi yang dipilih menarik dan memotivasi peserta 

didik untuk mempelajari lebih lanjut serta materi yang dipilih dapat 

memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan 

mereka.
31

   

3. Pengorganisasian materi pembelajaran 

Materi atau isi kurikulum yang disusun adalah untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan, maka materi yang dipilih hendaknya mengikuti 

pola, organisasi tertentu. Organisasi materi pembelajaran merupakan pola 

atau bentuk materi pembelajaran yang disusun untuk disampaikan kepada 

peserta didik. Pengorganisasian ini merupakan dasar yang penting dalam 

pembinaan kurikulum, karena menentukan materi pelajaran hendak 

disampaikan, urutan, serta cara menyajikannya kepada peserta didik. 

Dalam menentukan urutan materi pembelajaran, guru dapat menggunakan 

beberapa alternatif pola pendekatan berikut ini: 

1) Pendekatan prosedural 

Urutan materi pembelajaran secara procedural menggambarkan 

langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah 

                                                           

 
31

 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007) 105.  



26 

 

 

melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah menelepon, 

mengoperasikan peralatan kamera video, cara menginstalasi progam 

computer, dan sebagainya. 

2) Pendekatan hierarkis 

Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan 

yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. 

Materi sebelumnya harus dipelajari lebih dahulu sebagai prasyarat 

untuk mempelajari materi berikutnya.
32

 

Nana Syaodih Sukmadinata lebih mengetengahkan pada 

sekuens susunan materi. Adapun beberapa model sekuens yang 

ditawarkan adalah sebagai berikut: 

1)   Sekuens kronologis, susunan materi pembelajaran yang mengandung 

urutan waktu. 

2)  Sekuens kausal, susunan materi pembelajaran yang mengandung 

hubungan sebab-akibat. 

3)  Sekuens struktural, susunan materi pembelajaran yang mengandung 

struktur materi. 

4)  Sekuens logis-psikologis, sekuens logis merupakan susunan materi 

pembelajaran mulai dari bagian menuju ke seluruhan, dari yang 
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sederhana ke yang kompleks dan sebaliknya, disusun dari nyata ke 

abstrak, benda ke teori, serta dari fungsi ke struktur. 

5)  Sekuens spiral, susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada 

topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian 

dikembangkan, diperdalam dan diperluas dengan bahan yang lebih 

kompleks. 

6)  Sekuens rangkaian ke belakang dalam sekuens ini mengajar di mulai 

dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. 

7)  Sekuens hierarki belajar, prosedur pembelajaran dimulai dengan 

menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai, kemudian dicari suatu 

hierarki urutan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau 

materi tersebut. Dengan kata lain, hierarki tersebut menggambarkan 

urutan perilaku apa yang mula-mula harus dikuasai peserta didik, 

berturut-turut sampai dengan perilaku terakhir.
33

     

B. Fiqih 

1. Pengertian Fiqih 

Secara ilmu bahasa, Fiqih berasal dari perkataan faqiha, yafqahu, 

fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Dari sinilah ditarik perkataan Fiqih, 

yang memberi pengertian pemahaman dalam buku syari‟at yang sangat 

dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ilmu Fiqih adalah suatu ilmu yang 
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mempelajari syariat yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari 

dalil-dalil hukum yang terperinci.
34

 

Di dalam bahasa Arab, perkataan Fiqh yang ditulis Fiqih artinya paham 

atau pengertian. Ilmu Fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-

hukum yang terdapat di dalam Al Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk 

diterapkan pada perbuatan manusia.
35

 Ilmu Fiqih menurut bahasa adalah ilmu 

yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang 

diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Objek kajian ilmu Fiqih adalah 

perbuatan orang mukallaf  dalam pandangan hukum syariah, agar dapat 

diketahui mana yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan 

diperbolehkan, serta mana yang sah dan mana yang batal (tidak sah).
36

 

Dalam terminologi al-Qur‟an dan Sunnah, Fiqih adalah pengetahuan 

yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan 

tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi 

dalam terminologi ulama, istilah Fiqih secara khusus diterapkan pada 

pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam.
37

 

2. Pembagian Fiqih 

Adapun pembagian Fiqih Islam adalah sebagai berikut: 
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a. Fiqih Ibadah, yang menjelaskan rukun dan syarat penghambaan manusia 

sebagai hamba kepada Allah Swt., sebagai khaliq 

b. Fiqih mu‟amalah, yang menjelaskan rukun dan syarat tata cara manusia 

beribadah kepada Allah melalui hubungan antar sesama manusia.
38

 

C. Hukum Mempelajari Fiqih 

Ilmu Fiqih yang diartikan menurut ahli Ushu>l ada yang wajib dipelajari 

oleh seluruh umat Islam yaitu seluruh bagian yang tidak dapat diketahui dan 

dikerjakan oleh muallaf seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Dan ada pula 

bagian yang tidak wajib diketahui oleh seluruh umat Islam, hanya wajib ada 

dalam golongan mereka orang yang mengetahuinya, seperti urusan fasak, rujuk, 

dan sebagainya.
39

 

D. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Fiqih 

1. Fungsi pembelajaran Fiqih 

Mata pelajaran Fiqih berfungsi untuk: 

a. penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah Swt., sebagai 

pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

b. penanaman kebiasaan melaksanakan syariat dengan ikhlas dan berperilaku 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat. 

c. pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan 

masyarakat. 
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d. pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt., serta akhlak 

mulia seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan terlebih 

dahulu dalam lingkungan keluarga 

e. pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 

melalui ibadah dan muamalah 

f. perbaikan kesalahan, kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan 

pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari 

g. pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

 

2. Tujuan pembelajaran Fiqih 

Tujuan Fiqih adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang 

diperintahkan, dilarang, halal, haram, sah dan batal dalam ibadah.
40

 

Pembelajaran Fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat 

memahami pokok-pokok Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat 

menjalankan syari‟at Islam secara kaffah (sempurna).
41

 

Mata pelajaran Fiqih bertujuan untuk membekali peserta didik agar 

dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci 

dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun ‘aqli, sebagai pedoman hidup 
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bagi kehidupan pribadi dan sosial. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan 

hukum Islam dengan benar, sehingga dapat menumbuhkan ketaatan 

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam 

kehidupan pribadi dan sosialnya. 

Adapun secara terperinci tujuan pembelajaran Fiqih adalah: 

a. agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok syari‟at Islam 

secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun ‘aqli. 

Pengetahuan dan pemahaman yang diharapkan menjadi pedoman hidup 

dalam kehidupan beragama dan sosialnya 

b. agar siswa dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan syari‟at Islam42
 

E. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih 

Ruang lingkup pembelajaran Fiqih meliputi ketentuan pengaturan hukum 

Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan 

manusia dengan Allah Swt., dan hubungan manusia dengan sesama manusia. 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih meliputi: 

1. aspek Fiqih ibadah meliputi: ketentuan dan tata cara thaha>rah, wud}u>, mandi, 

tayammum, s}ala>t fard}u>, s}ala>t sunnah, dan s}ala>t dalam keadaan darurat, sujud, 

adzan, iqamah, berdzikir, dan berdo‟a setelah salat, puasa, zakat, haji, dan 

umrah, kurban dan aqi>qah, makanan halal dan haram, perawatan jenazah dan 

ziarah kubur. 
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2. aspek Fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirad}, riba, 

pinjam-meminjam, utang piutang, gadai dan borg serta upah.  

 Adapun secara terperinci dalam mata pelajaran Fiqih, terdapat delapan bidang 

pembahasan, yaitu: 

a. Iba>dah, dalam bidang ibadah ini dibahas mengenai thaha>rah, s}ala>t, jenazah, 

s}iya>m, zakat, haji, qurban, aqi>qah, dan lain-lain. 

b. Ahwa>lus al shakh}s}iyah, sekumpulan hukum yang membahas masalah yang 

berhubungan dengan keluarga, perorangan, warisan, dan lain-lain. 

c. Mu’a>malah madaniyah, sekumpulan hukum yang mengatur hubungan 

manusia dalam bidang kekayaan , harta, tas}arruf. 

d. Mu’a>malah ma>liyah, sekumpulan hukum mengenai benda dan ekonomi 

e. ‘Uqubat, sekumpulan hukum yang disyariatkan untuk memelihara 

kehidupan manusia, agama, harta, keturunan, akal, dan kehormatan. 

f.  Hukum mura>fa’at, sekumpulan hukum yang berhubungan dengan peradilan 

dan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat 

g. Ahkamat dustu>riyah, sekumpulan hukum yang berhubungan dengan 

masalah pemerintahan dan rakyat (tata negara) 

h. Ahkamat du’aliyah, sekumpulan hukum yang membicarakan hubungan 

internasional. 

Penetapan Fiqih tersebut, pada dasarnya masih bersifat global dan 

cenderung berpaham tradisional menganut ulama terdahulu. Melihat konteks 
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Indonesia, sesuai dengan perkembangan hukum, pembahasan ilmu syari‟ah dibuat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
43
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. Sekilas tentang Kitab Al Fiqh Al Wa>d}hih 

1. Definisi Kitab Al Fiqh Al Wa>d}hih 

Kitab al Fiqh al Wa>d}hihJuz 1 karya Mahmu>d Yu>nus adalah kitab yang 

berisi tentangdasar-dasar ilmu Fiqih yang berkaitan dengan perbuatan 

sehari-hari yang telah dipelajari di pondok-pondok pesantren yang ada di 

Indonesia. Kitab al Fiqh al Wa>d}hihdisusun dengan tujuan agar para peserta 

didik dapat melaksanakan dan meningkatkan ibadah kepada Allah, dengan 

rasa iman, khusyuk, dan ikhlas dengan niat untuk memperoleh keridhaan 

Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 

2. Biografi Mahmu>d Yu>nus 

a. Mahmu>d Yu>nus 

Mahmu>d Yu>nus dilahirkan pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi. 

Bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1316 H di Desa Sungayang 

Batu Sangkar Sumatera Barat. Tahun kelahirannya bersamaan dengan 

dicetuskannya politik etis, atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan 

zaman poli balas jasa dari pemerintah kolonial Belanda. Upaya balas 

budi terhadap masyarakat Indonesia dilakukan melalui jalur pendidikan. 
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Meskipun secara Yuridis formal sudah ditetapkan pada tahun 1899, 

namun secara efektif  baru terealisir awal abad kedua puluh.44 

Mahmu>d Yu>nus dilahirkan dari keluarga sederhana. Ayahnya 

seorang petani biasa, bernama Yu>nus bin Incek dari suku Mandailing 

dan ibunya bernama Hafsah dari suku Chaniago. Walaupun dilahirkan 

dari keluarga sederhana. Namun keluarga ini mempunyai nuansa 

keagamaan yang kuat. Ayah Mahmu>d Yu>nusadalah mantan pelajar 

surau dan mempunyai ilmu keagamaan yang cukup memadai. Sehingga 

ia diangkat menjadi Imam Nagari ( Masjid ) pada waktu itu diberikan 

secara adat oleh anak Nagari kepada salah seorang warganya yang 

pantas untuk menduduki jabatan itu atas dasar ilmu agama yang 

dimilikinya.45 

Di samping itu Mahmu>d Yu>nusbin Incek di masyarakat juga sebagai 

seorang yang jujur lurus. Ibunya seorang yang buta huruf, karena itu ia 

tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah, apalagi pada waktu itu 

didesanya belum ada sekolah desa. Tetapi ia dibesarkan dalam 

lingkungan yang islami. Kakek Hafsah adalah seorang ulama yang 

cukup dikenal, bernama Syeikh Muhammad Ali yang banyak dikenal 
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masyarakat waktu itu. Ayahnya bernama Doyan Muhammad Ali, 

bergelar Angku kolok.
46

 

Pekerjaan Hafsah sehari-hari adalah bertenun, ia mempunyai 

keahlian menenun kain yang dihiasai benang emas, yaitu kain 

tradisional Minangkabau yang dipakai pada upacara-upacara adat.
47

 

b. Pendidikan Mahmu>d Yu>nus   

Sejak kecil,Mahmu>d Yu>nussudah memperlihatkan minat dan 

kecenderungannya yang kuat untuk memperdalam ilmu agama Islam. 

Ketika berumur 7 tahun ia belajar membaca Al-Qura>n 

dibawahbimbingankakeknya. M.Thahir yang dikenal dengan nama 

Engku Gadang.48 Setelah selesai belajar mengaji dan menghafal al-

Qur’a>n,Mahmu>d Yu>nuslangsung membantu kakeknya mengajarkan al-

Qur’a>n  sebagai guru bantu, sambil ia mempelajari dasar-dasar tata 

bahasa Arab dengan kakeknya. 

Pada tahun 1908, dengan dibukanya sekolah desa oleh masyarakat 

Sungayang, Mahmu>d Yu>nuspun tertarik untuk memasuki sekolah ini. Ia 

kemudian meminta restu ibunya untuk belajar ke sekolah desa tersebut. 

Setelah mendapat restu dari ibunya untuk belajar ke sekolah desa 
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tersebut, iapun mengikuti pelajaran di sekolah desa pada siang hari, 

tanpa meninggalkan tugas-tugasnya mengajar al-Qur’a>n pada malam 

harinya. Rutinitas seperti ini dijalani oleh Mahmu>d Yu>nus dengan tekun 

dan penuh prestasi, tahun pertama sekolah desa diselesaikannya hanya 

dalam masa 4 bulan, karena ia memperoleh penghargaan untuk 

dinaikkan ke kelas berikutnya. Di kelas tiga Mahmu>d Yu>nusmenjadi 

siswa terbaik bahkan ia dinaikkan ke kelas empat. Mahmu>d 

Yu>nusmerasa bosan belajar di sekolah desa, karena pelajaran 

sebelumnya sering di ulang-ulang. Pada saat bosan itu ia mendengar 

kabar bahwa H.M. Thaib umar membuka Madrasah (sekolah agama) di 

surau Tanjung penuh Sungayang dengan nama Madrasah School 

(Sekolah Surau).
49

 

Akhirnya Mahmu>d Yu>nus tertarik untuk mengikuti setelah 

mendapatkan persetujuan ibu dan gurunya di sekolah desa. Pada tahun 

1910 Mahmu>d Yu>nusdengan diantar ayahnya mendaftar di Madrasah 

School.Di sekolah ini ia hanya belajar ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu 

nahwu dan ilmu sharaf dengan memakai papan tulis saja, tanpa kitab, 

berhitung menurut sistem ahli hisab Arab (sistem faraid), bahasa Arab 

dengan mengadakan percakapan dan lain-lain. Mahmu>d Yu>nusmembagi 

waktu belajarnya dari jam 09.00 pagi hingga 12.00 siang di Madrasah 
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School. Adapun malam harinya mengajar disurau kakeknya, sebagai 

guru bantu kakeknya dalam mengajar al-Qur’a>n. Pada tahun 1911, 

karena keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Secara lebih 

mendalam kakeknya untuk kemudian menggunakan waktu sepenuhnya, 

siang dan malam belajar dengan tekun bersama ulama pembaharuan ini, 

hingga ia menguasai ilmu-ilmu agama dengan baik.  

Kepercayaan dan harapan H.M Thaib umar terhadap muridnya yang 

cerdas ini cukup besar. Pernyataan ini tidak berlebihan sebab 

kepercayaan H.M. Thain Umar mengutus Mahmu>d Yu>nus mewakili 

dirinya untuk menghadiri pertemuan akbar yang diikuti oleh alim ulama 

seluruh Minangkabau. Rapat akbar itu membicarakan tentang keinginan 

untuk mendirikan Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Hal ini 

merupakan indikator, bahwa Mahmu>d Yu>nus dapat duduk bersama 

membicarakan kepentingan-kepentingan umat Islam di tengah para 

intelektual Islam senior waktu itu. 

Selain kompetensi Mahmu>d Yu>nus sebagaimana digambarkan di 

atas, tahun 1918 Mahmu>d Yu>nus berusaha menghidupkan kembali 

Madrasah School.  Kegiatan ini dilakukan di tengah maraknya 

perbincangan tentang perlunya pembaharuan sistem pendidikan. Oleh 

karena itu, sejak tahun 1918-1923 merupakan masa-masa sibuk 

Mahmu>d Yu>nus dalam menransfer dan menginternalisasikan ilmu 
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pengetahuannya di Madrasah school. Mahmu>d Yu>nus mengambarkan 

sebagai berikut: “Pada saat Mahmu>d Yu>nus menjadi guru di Madrasah 

Schooldi Minangkabau sedang tumbuh gerakan pembaharuan Islam 

yang di bawah oleh alumni Timur Tengah, diantaranya melalui lembaga 

pendidikan yang berorientasi pembaharuan yang dipelopori oleh Syeikh 

Tahir Djalaludin, Abdullah Ahmad, Abd. Karim Amrullah, Zainuddin 

Labia el Yunusy dan lain-lainnya. Mahmu>d Yu>nus nampaknya ikut pula 

berkecimpung dalam gerakan pembaharuan ini.
50

 

Setelah memiliki pengalaman beberapa tahun belajar, kemudian 

mengajar dan memimpin Madrasah School serta telah menguasai 

dengan mantap beberapa bidang ilmu agama, Mahmu>d Yu>nus kemudian 

berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat lebih tinggi di 

al-Azhar Mesir. Keinginan ini muncul setelah ia berkesempatan 

menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Pada tahun 1924 di Mal-Azhar, 

Mahmu>d Yu>nus kembali memperlihatkan prestasi yang istimewa, ia 

mencoba untuk menguji kemampuannya dalam ilmu-ilmu agama 

dengan mengikuti ujian akhir untuk memperoleh ijazah (shahadah) 

‘a>limiyyah. Ujian akhir yaitu ujian bagi siswa-siswa yang telah belajar 

sekurang-kurangnya 12 tahun (ibtidaiyyah 4 tahun, tsanawiyah 4 tahun, 

dan a>liyah 4 tahun). Ada 12 mata pelajaran yang diuji untuk 
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mendapatkan syahadah ini, namun semuanya itu telah dikuasai oleh 

Mahmud Yunus waktu belajar di tanah air, sebagaimana dicatatannya: 

“Kalau hanya ilmu itu saja yang akan di uji, saya sanggup masuk ujian 

itu, karena ke 12 macam ilmu itu telah saya pelajari di Indonesia, 

bahkan telah saya ajarkan beberapa tahun lamanya (1915-1923).
51

 

Ujian ini dapat diikutinya dengan baik dan berhasil lulus serta 

mendapatkan ijazah (shahadah) ‚a >lamiyyah” pada tahun yang sama 

tanpa melalui proses pendidikan. Dengan ijazah ini, Mahmu>d Yu>nus 

lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi. Dia kemudian memasuki Darul’ulum‘Ulya > Mesir. Pada 

tahun 1925 ia berhasil memasuki lembaga pendidikan yang merupakan 

Madrasah‘Ulya> (setingkat Perguruan Tinggi) agama yang  juga 

mempelajari pengetahuan umum. 

Mahmu>d Yu>nus sangat terkesan dengan sistem pendidikan pada 

Darul Ulum tersebut, ia memilih jurusan tadris (keguruan). Perkuliahan 

diDarul ‘Ulum ‘Ulyamulai dari tingkat I sampai IV dan semua tingkat 

itu dilaluinya dengan baik, bahkan pada tingkat terakhir, dia 

memperoleh nilai tertinggi pada mata kuliah insya (mengarang). Pada 

waktu itu Mahmud Yunus adalah satu-satunya mahasiswa asing yang 

berhasil menyelesaikan hingga ke tingkat IV Darul ‘ulum. 
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Kuliah Mahmu>d Yu>nusberakhir dengan lancar tahun 1929. Dia 

mendapat ijazah diploma guru dengan spesialisasi bidang ilmu 

pendidikan. Setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya di 

Sungayang Batu Sangkar. Gerakan pembaruan di Minangkabau saat itu 

makin berkembang. Ini amat mengembirakan Mahmu>d Yu>nusyang 

lantas mendirikan dua lembaga pendidikan Islam, tahun 1931, yakni al-

Ja>mi’ah al Isla>miyah di Sungayang dan Norma Islam di Padang. Di 

kedua lembaga inilah dia menerpakan pengetahuan dan pengalaman 

yang didapatnya di Darul ‘ulum.
52

 

c. Karir Mahmu>d Yu>nus 

Setelah kembali ke Indonesia 1930, Mahmu>d Yu>nus aktif di 

organisasi Islam dia juga banyak menjadi pimpinan dalam suatu 

lembaga diantaranya adalah: 

1) Memimpin al-Ja>mi’ah al-Isla>miyyah di Sungayang Madrasah School 

yang dulu pernah dipimpin Mahmu>d Yu>nusmenggantikan gurunya 

H.M. Thaib Umar. 
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2) Memimpin normal Islam di Padang Normal Islam (Kuliyatu al 

mu’allimi>n al-Isla>miyyah) didirikan di Padang oleh Persatuan Guru 

Agama Islam (PGAI) pada bulan april 1931.53 

3) Memimpin sekolah Islam tinggi (SIT) di Padang. Sekolah Tinggi 

Islam ini merupakan Perguruan Tinggi Islam pertama di 

Minangkabau bahkan di Indonesia.  

4) Mendirikan dan memimpin Sekolah Menengah Islam (SMI) di Bukit 

Tinggi.  

5) Memimpin IAIN Imam Bonjol di Padang. 54 

d. Karya Tulis Mahmu>d Yu>nus 

Mahmu>d Yu>nus di masa hidupnya dikenal sebagai seorang 

pengarang yang produktif. Aktivitasnya dalam melahirkan karya tulis 

tak kalah penting dari aktivitasnya dalam lapangan pendidikan. 

Popularitas Mahmu>d Yu>nuslebih banyak dikenal lewat karangan-

karangan, karena buku-bukunya tersebar di setiap jenjang pendidikan 

khususnya di Indonesia. 

Buku-buku Mahmu>d Yu>nus menjangkau hampir setiap tingkat 

kecerdasan. Karangan-karangannya bervariasi mulai dari buku-buku 

untuk konsumsi anak-anak dan masayarakat awam dengan bahasa yang 

ringan, hingga merupakan literatur pada perguruan tinggi. Pada 
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perjalanan hidupnya, ia telah mengahasilkan buku-buku karangannya 

sebanyak 82 buku. Dari jumlah itu Mahmu>d Yu>nus membahas berbagai 

bidang ilmu, yang sebagian besar adalah bidang-bidang ilmu agama 

Islam. Beliau berhasil menulis Tafsiral-Qur’a>n al Kari>m. Karya ini 

merupakan salah satu pionir karya tafsir berbahasa Indonesia yang 

banyak digunakan oleh orang-orang berbahasa Melayu. 

Berikut ini di antarabuku-buku karya Mahmu>d Yu>nus: 

1. Bidang pendidikan: 6 karya
55

 

2. Bidang bahasa Arab: 15 karya 

3. Bidang Fiqih: 17 karya 

1) Marilah sembahyang I, PT Hidakarya Agung, Jakarta 

2) Marilah sembahyang II, PT Hidakarya Agung, Jakarta 

3) Marilah sembahyang II, PT Hidakarya Agung, Jakarta 

4) Marilah sembahyang IV, PT Hidakarya Agung, Jakarta 

5) Puasa dan zakat, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1979 

6) Haji ke Mekkah, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1979 

7) Hukum warisan dalam Islam, CV Al Hidayah, Jakarta, 1974 

8) Hukum perkawinan dalam Islam, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 

1979 
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9) Pelajaran sembahyang untuk orang dewasa, PT Hidakarya 

Agung Jakarta, 1980 

10) Manasik Haji Untuk Orang Dewasa 

11)  Soal jawab Hukum Islam 

12) al Fiqh al Wa>d}hihI, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1935 

13) al Fiqh al Wa>d}hihII, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1936 

14) al Fiqh al Wa>d}hih  III, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1973 

15) Maba>di >’ al Fiqh al- Wa>d}hih 

16) al Fiqh al Wa>d}hih an-Nawawy 

17) al-Masa>ilu al-Fiqhi>yyah‘ala > Maza>hibu al-Arba’ah 

4. Bidang tafsir: 15 karya 

5. Bidang akhlak: 9 karya 

6. Bidang sejarah: 5 karya 

7. Bidang perbandingan agama: 2 karya 

8. Bidang Dakwah: 1 karya 

9. Bidang ushul fiqh: 1 karya 

10. Bidang Tauhid: 1 karya 

11. Bidang ilmu jiwa: 1 karya 

12. Lain-lain: 9 karya 

Dari karya tulis yang telah dihasilkan menunjukkan bahwa 

Mahmu>d Yu>nusadalah seorang cendekiawan yang memiliki 
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pengetahuan dan wawasan yang luas.Untuk itu, wajarlah pemikiran 

dan ide-idenya menembus ruangan dan waktru. Artinya, kemahiran 

beliau mencakup barbagai cabang ilmu agama. Hal ini terbukti, dari 

semua karyanya sebagian besar di bidang pendidikan agama Islam 

di sekolah dari tingkat SD/MI sampai ke perguruan tinggi. Oleh 

karena itu, sangat wajar dan tepat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Doktor 

Kehormatan) dalam bidang ilmu pendidikan (tarbiyah).56 

3. Sequence atau urutan materiKitabAl Fiqh Al Wa>d}hihkaryaMahmu>d 

Yu>nus 

Sequenceatau urutan materi adalah pengorganisasian materi 

pembelajaran. Adapun sequence atau urutan materi dalam Kitab Al Fiqh Al 

Wa>d}hihkarya Mahmu>d Yu>nusadalah sebagai berikut:  

1) Bersuci 

2) Wud}u> 

3) Mandi 

4) Tayammum 

5) Mengusap khuffainatau sepatu 

6) Haid dan Nifas 

7) Najis 
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8) Istinja >’ 

9) S}ala>t 

10) S}ala>t Jum‟at 

11) S}ala>t id 

12) S}ala>t gerhana matahari 

13) S}ala>t gerhana bulan 

14) S}ala>t istisqo‟ 

15) Qos}ors}ala>t 

16) S}ala>t Jama’ 

17) Jenazah 

B. Isi Kitab Al Fiqh Al Wa>d}hih 

Adapun pembahasan yang ada dalam kitab Al Fiqh Al Wa>d}hih Juz 1 

karyaMahmu>d Yu>nusadalah berikut ini: 

 الطهارة

ذاالوضوءنوع من , ياب قدعرفت انك اذااردت اف تصلي جب عليك اف تتوضأكضوءكاما ك
اؾ انواع اخرل, الطهارة جاسة, ك ى الغسل كالتيمم كإزالة ال . ك

: فالطهارة اربعة انواع

جاسة (د)التيمم  (ج)الغسل  (ب)الوضوء  (ا) . إزالة ال

اء اءكسيلة من كسائل الطهارة, كقدعرفت ايضا انك تتوضأباستعماؿ ا فاأف نريداف , كذلك ا
اءكاقسام  .نعرؼ انوع ا
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a. Thaha>rah (bersuci) 

Thaha>rahadalah membersihan diri dari najis baik yang tampak yaitu 

kotoran, maupun yang tidak tampak yaitu hadats. Adapun macam-

macam bersuci ada empat: 

1. Berwud}u> 

2. Mandi 

3. Tayammum 

4. Menghilangkan najis 

اء  انواع ا
اءالذم جوزالتطهرب سبعة انواع : كا

طر/ ماءالسماء) ١( هر (٣)ماءالبحر (٢)ا ن (٥)ماءالبئر (٤)ماءال  ماءالثلج (٦)ماءالعي

 .ماءالرد (٧)

 

a. Macam-macam air 

  Air yang boleh untuk bersuci ada tujuh macam: 

1. Air langit/air hujan 

2. Air laut 

3. Air sungai 

4. Air Sumur 

5. Mata air (air sumber) 

6. Air salju 

7. Air embun 
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اء  اقساـ ا

اءا اربعة اقساـ قسم ا : ي

ر  نفس (ااكؿ) طلق, طا اءا وا مكرك استعمال ك ام الذم يسمى ماءبا , مطهرلغ غ
دم , قيداـز وزا ارجيل)اماماءا طلق فهوطهر نفس (ال اءا , فايسمى ا
مطهرلغ فا جوزالتطهرب, جوزشرب . كلك غ

ر نفس (كالثا) مطهرلغ, طا جاسة, غ , فاجوزإستعمال  الوضوءكالغسل كا إزالة ال
ونوعاف : ك

ستعمل  رفع حدث  (ا  ) اءا جاسة  (ال  الوضوءاكالغسل)ا اك إزالة ال

ركماءالقهوةاكالشام    (ب) مخالط طا اءالذم تغ ا

شمس (كالثالث) اءا وا ر نفس مطهرلغ مكرك استعمال ك .  طا

س فا جوز استعمال  الوضوء اكغ (كالربع) ونوعاف, ماءمتج : ك

اسة (ا  ) اءالقاليل الذم حلت في  ااـ ا , ا سواءكاف متغ

جاسة  (ب) ب تغ ا اء الكث  ا

b. Pembagian air 

Air terbagi menjadi empat bagian: 

1) Air Mut}laq 

Air mut}laqadalah air yang masih murni yang belum tercampur 

dengan benda lain. Air ini hukumnya suci dan dapat digunakan 

untuk bersuci seperti untuk wud}u>, mandi, dan menghilangkan 

najis. 
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2) Air yang suci tetapi tidak menyucikan 

Air yang suci tetapi tidak menyucikan adalah air yang bersih dan 

suci yang telah bercampur dengan suatu zat, sehingga warna, bau, 

dan rasanya sudah berubah. Contohnya: air teh, air kopi. 

3) Air musta’mal 

Air musta’maladalah air sedikit yang telah digunakan untuk 

menghilangkan hadats maupun najis.  

4) Air Mutanajjis(Air yang terkena najis) 

Air Mutanajjis (Air yang terkena najis) adalah air yang sedikit 

(kurang dari dua kulah) yang kejatuhan najis. Ukuran air dua 

kulah adalah kira-kira sebuah tempat air yang memuat air dengan 

ukuran persegi empat yang panjangnya 60 cm, luasnya 60 cm, dan 

dalamnya 60 cm. Kira-kira air tersebut 216 Liter. 

Air yang terkena najis ini ada 2 macam: 

a) Air sedikit yang bercampur dengan najis, baik air itu berubah 

atau tidak 

b) Air yang banyak yang berubah disebabkan najis 

الوضوء 

كااف نريد اف نعرؼ اف تلك ااعماؿ بعضها , قدعرفت كيفية الوضوءكميع اعمال, ياكلدل
ذ تسمى ااركاف اكالواجبات, فركض كها ك فركض فيصح , ايصح الوضوء ب كبعضها غ

ال من اه اقل كهاكلكن الثواب الذم ت دكبات, الوضوءب ن اكا ذ تسمى الس  .ك
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c. Wud}u> 

Wud}u> adalah mengalirkan air yang suci pada anggota tubuh tertentu 

(muka, kedua tangan, kedua kaki, dan kepala) dengan cara tertentu. 

Wud}u> disyariatkan bagi orang yang hendak melaksanakan s}ala>t dan 

menjadi salah satu syarat sahnya s}ala>t 

فركض الوضوء 

: كفركض الوضوء ستة

ية (١ ( دث, ال ول بقلبك رفع ا ول فرض الوضوءطلبا لرضاءاه, فت  اكت

مع اللحي, غسل الوج)٢( عتادا ماحت  ابت شعرالرأس ا كعرض من , كطول من م
. اأذناليسرل

رفق  (٣) غسل اليدين مع ا

مسح بعض الرأس من بشر اكشعر الذم  حد   (٤)

غسل الرجل مع الكعب  (٥)

تيب  افعاؿ الوضوء كما ذكرنا (٦)  ال

d. Fard}u> wud}u> 

Fard}u>-fard}u>nya wud}u> ada enam: 

1) Niat 

2) Membasuh muka, batasan muka yaitu mulai dari tempat tumbuhnya 

rambut kepala (kening) sampai dengan apa yang di bawah tempat 
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tumbuhnya jenggot. Lebarnya adalah dari telinga kanan sampai 

dengan telinga kiri. 

3) Membasuh kedua tangan sampai siku-siku 

4) Membasuh sebagian kepala atau rambutnya 

5) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki 

6) Tertib. 

ن الوضوء  س

تا عشرة ن الوضوءاث السواؾ بأراؾ اكفرجوف اككل  (٣)غسل الكف ا الكوع  (٢)التسمية  (١): كس
اء القم  (٤)شئ خشن  ي ادخاؿ ا ضمضة ك اء اأنف  (٥)ا و ادخاؿ ا شاؽ ك حليل  (٦)ااءست
( ١.)حليل اصابع اليدين كالرجل  (۹)مسح اأذن ماء جديد  (٨)مسح ميع الرأس  (٧)اللحية الكثة 

وااة (١٢)تثليث الطهارة  (١١)تقد اليم على اليسرل   .ا

e. Sunnah-sunnah wud}u> 

Sunnah-sunahnya wud}u> ada dua belas: 

1) Membaca basmalah 

2) Mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan 

3) Bersiwak (sikat gigi)  

4) Berkumur-kumur 

5) Istinsyaq, yaitu memasukkan air ke hidung 

6) Menyela-nyela jenggot yang tebal 

7) Mengusap seluruh kepala 

8) Mengusap dua telinga 
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9) Menyela-nyela jari tangan dan kaki 

10) Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri 

11) Menigakalikan basuhan 

12) Berurutan 

 ال تبطل الوضوء

تعددة مام تأت اأمورال تبطل : يا ب اذاتوضأت كضوءاكاماجوزذلك اف تصلى ب الصلوات ا
. كاأمورال تبطل تسمى نواقض الوضوء, كضوئك

نواقض الوضوء 

قض الوضوءمسة اشياء : كي

 (براز)خركج شئ من احداالسبيل كبوؿ كغائط  (١)

تمكن فا يبطل الوضوء (٢) يئة ا ـو على  تمكن من اأرض مقعد اماال ا يئةغ ـو على   ال

وف اكإغماء (٣)  زكاؿ العقل بسكر اك مرض اك ج

اؾ حائل فا (٤) لموس كلوكاف  وناقص لامس كا حائل ك بية من غ رأة اأج س الرجوؿ ا
ئذ  .نقض حي

لموس, مس فرج الأدمى ببطن الكف (٥) و ناقض لامس دكف ا  ك

f. Hal-hal yang merusak (membatalkan) wud}u> 

Yang membatalkan wud}u> ada lima: 

1) Keluar sesuatu dari 2 lubang, seperti kencing, buang air besar, dan 

buang angin. 

2) Tidur nyenyak, kecuali dalam posisi duduk yang mantap 
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3) Hilang akal, disebabkan mabuk atau sakit, gila, dan pusing 

4) Menyentuhnya seorang laki-laki kepada wanita yang bukan 

mahramnya dengan tanpa penghalang. Hal ini membatalkan bagi 

yang menyentuh dan disentuh. Dan jika keadaannya ada penghalang , 

maka tidaklah membatalkan ketika itu. 

5) Menyentuh kemaluan anak adam dengan telapak tangan, dan itu 

membatalkan bagi yang menyentuh bukan yang disentuh.  

g. Yang diharamkan bagi orang yang batal wud}u> 

Apabila telah batal wud}u>nya, maka haram atas tiga hal: 

1) S}ala>t 

2) Menyentuh al Qur‟an dan membawanya 

3) T}awaf di ka‟bah 

h. Hikmah wud}u> 

 Di antara hikmah-hikmahwud}u>, yaitu: 

1) anggota wud}u>terbebas dari debu dan kotoran 

2) lebih bersemangat dalam beribadah 

3) terjaga kesehatannya 

التيمم 
 

اء اصاكمن , قدعرفت اف الطهارة تكوف بالوضوء اكبالغسل اس قداجدا اا اف بعض ال
اء اامايكفى لشرب, يسافر الصحراء ع من , كليس مع من ا اءكلكن م اس قدجدا كبعض ال
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اؾ على نفس رض الذم خشى م ا وانع مثل ا ئدجوزل , الوضوءب اكالغسل م مانع من ا فحي
ذايسمى التيمم اءك اب بدا من ا . اف يستعمل ال

ويقـو مقاـ الوضوءكالغسل   صوصة ك اب ا الوج كاليدين بشرائط  وايصاؿ ال فالتيمم 
 .بعض اأحاي

 

i. Tayammum 

 Tayammum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan 

debu yang suci, sebagai pengganti dari wud}u> dan mandi. 

 كيفية التيمم

 
دنا سم ع اب الذل ل غباركجوزاف تستعمل الط ا نافربعد دقة , ككيفية التيمم اف حضرال

م تضرب بكفيك كانت مفرؽ اصابعك كمسح هما كجهك , دقات عدة ح يصبح ل غبارناعم
سح اب كمسح بكفك اليسرل اليداليم ا , بادئابأعا كتعم با م تضرب بكفيك ثانيا على ال

رفق سح, م بكفك اليم اليداليسرل كذلك, ا  .كتعمها با

1) Tata cara tayammum 

a) Menepukkan kedua tangan pada debu yang suci sambil membaca 

basmallah 

b) Mengusapkan debu pada muka sambil berniat dalam hati 

c) Menepukkan kedua tangan pada debu yang suci untuk kedua 

kalinya 

d) Tangan kiri mengusapkan debu pada tangan kanan 

e) Tangan kanan mengusapkan debu pada tangan kiri 
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2) Sebab-sebab tayammum 

a) Tidak ada air 

b) Takut menggunakan air karena dingin atau sakit 

فرائض التيمم 

: فرائض التيمم اربع

ول استباحة فرض الصاة طلبا لرضاءاه (١) ية فت مسح اليدين  (٣)مسح الوج  (٢)ال
رفق بضربت تيب كماذكرنا (٤)ضربة للوج كضربة لليدين , مع ا  .ال

3) Fard}u>tayammum, ada empat: 

a) Niat 

b) Memindahkan debu pada anggota yang dibasuh 

c) Mengusap muka 

d) Mengusap kedua tangan beserta kedua siku 

e) Tertib 

ن التيمم  س
ن التيمم اربع : كس

اب من الكف  (٣)تقد اليم على اليسرل  (٢)التسمية (١) وااة ام (٤)حفيف ال ا
 . التتابع

4) Sunnah tayammum 

a) Membaca basmallah 

b) Mendahulukan anggota kanan 

c) Memindah debu kedua telapak tangan 
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d) Terus menerus 

 مبطات التيمم

 
: كيبطل التيمم ثاثة اشياء

اءقبل الدخوؿ  الصاة  (٢)كل ما يبطل الوضوء (١)  الكفركالعياذباه /الردة (٣)رؤية ا

5) Yang membatalkan tayammum 

a) Sesuatu yang membatalkan wud}u> 

b) Melihat air sebelum masuk waktu s}ala>t 

c) Murtad 

جاسات  ال

ى جاسات  كالركث من حيواف مأكوؿ اكغ كبعبارة أخرل , كالبوؿ من اإنساف, الغائط: ال
ائع, كالقئ, كالقيح, كالدـ, كل ما خرج من احدالسبيل سكرا يواف الذل ايؤكل, كا , كلن ا

زير, كالكلب ردكاإنساف,كا  .ككل ميتة إاالسمك كا

 

j. Najis 

 Najis adalah kotoran, kencing manusia, kotoran hewan yang hewan 

tersebut halal untuk dimakan atau tidak, dan sesuatu yang keluar dari dua 

jalan, darah, nanah, muntah, perkara yang memabukkan, susu hewan yang 

hidup yang hewan tersebut haram dimakan dagingnya, anjing, babi, dan 

setiap bangkai kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia.  
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جاسة  اقساـ ال

 
جاسة ا ثاثة اقساـ قسم ال : ت

اللن, ففة(١) ى بوؿ الص الذم م يبلغ حول كم يتغذبغ  .ك

هما, مغلظة(٢) زيركماتولدبي اسة الكلب كا ى   ك

وع كالبوؿ كالغائط, متوسطة(٣) ذين ال ى ماعدا  ك

a. Macam-macam najis 

Najis dibagi menjadi tiga: 

a. Najis mukhafafah, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum 

sampai umur 2 tahun dan belum makan kecuali ASI. 

b. Najis Mughaladz}ah, yaitu najisnya anjing, babi, dan anak dari anjing 

dan babi. 

c. Najis Mutawassit}ah, yaitu selain najis mugholadzah dan najis 

mutawassit}ah seperti, kencing, dan berak. 

جاسة  إزالة ال

خففة جاسة ا اال :  تطه

ل اءعلى  ما بل يكفى رش ا . اجب غسل ماأصاب بوؿ الص من ثوب اكبدف اكغ

غلظة جاسة ا ال : تطه

اب لوطة بال ن  زيرفإن جب غسل سبع مرات إحدا جس بولوغ الكلب اكخ . ككل شئ يت



58 

 

 

توسطة جاسة ا ال : تطه

اء ماسبق حكمها على شئ كجب غسل مرة كاحدة با اسة غ كالتثليث , إذاكقعت 
. افضل

جاسة قسماف ذ ال : ك

ا طعم كالوف كاريح , حكمية (ا  ) ى ال م يدرؾ  ك

ية (ب) ا طعم اكلوف اكريح, عي ى ال   ك

 

b. Cara menghilangkan najis 

a) Cara menghilangkan najis mukhafafah: 

Tidak perlu membasuh tempat yang terkena kencing bayi laki-laki 

seperti baju, badan, atu selainnya, akan tetapi cukup dengan 

memercikkan air di atas tempat tersebut 

b) Cara menghilangkan najis mughaladz}ah: 

Setiap perkara yang terkena najis anjing, babi, maka harus dibasuh 

dengan air 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan 

debu yang suci. 

c) Cara mensucikan najis mutawassit}ah: 

Jika terkena najis selain kedua najis di atas (najis mukhafafah dan 

mughaladz}ah) maka cara mensucikannya dengan membasuh 1 kali 

basuhan, dan 3 kali lebih utama. 
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Sifat najis dibagi menjadi dua: 

1) Najis h}ukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak rasa, bau, dan 

warnanya. 

Cara membersihkan najis h}ukmiyah cukup dengan 

memercikkan air di atas najis tersebut 1 kali. 

2) Najis‘ainiyah, yaitu najis yang tampak rasa, bau, dan warnanya. 

Cara menghilangkan najis ‘ainiyah yaitu dengan menghilangkan 

najisnya kemudian disiram dengan air yang mengalir, apabila 

warna, rasa, baunya tidak hilang maka dengan cara disabun. 

Jika setelah disabun masih ada salah satu dari bau, rasa, dan 

warnanya maka dimaafkan. 

جاء  اإست

قى هن احل اءاكبثاثة احجاري ك مع ),جب إزالة ما خرج من احدالسبيل با
ـ رقالع غ جركلجامدطا اءافضل (ا مع ب اأحجاركا كإذااراداإقتصارعلىاحدما , كا

اءافضل  .فا

k. Istinja >’ 

Istinja>‟ adalah membasuh kedua jalan (qubul dan d}ubur) dengan air untuk 

menghilangkan apa-apa yang keluar daripada keduanya, beristinja>‟ juga 

boleh dilakukan  dengan menggunakan tiga buah batu yang suci. Seperti: 

kencing dan kotoran. 

اجة  ونة لقاضى ا س اأمورا
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اجة اا يقضيها : كيسن لقاضى ا

 كاحت شجرةمثمرة (٤)كا مهب ريح  (٣)كا ماءقليل  (٢) ماءراكد (١)

اجة (٨)كا ظل  (٧)كا طريق  (٦)كا ثقب (٥)  .كايتكلم إا

 

l. Hal-hal yang di sunnahkan ketika buang air kecil atau besar 

Disunnahkan buang air besar dan buang air kecil, tidak pada: 

1) Air yang mengalir 

2) Air yang sedikit 

3) Arah datangnya angin 

4) Di bawah pohon yang sedang berbuah 

5) Lubang 

6) Jalan 

7) Tempat gelap 

8) Tidak berbicara kecuali ada kepentingan 

الصاة 

صوصة تتمة بالتسليمم بشرائط  ك ى اقواؿ كافعاؿ مفتتحة بالتكب  .الصاة 

m. S}ala>t 

 Suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbi>rotu al 

ih}romdan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.  
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فركضة  الصاةا
 

ى امس صلوات  اليـو كالليلة ك : فرض اه علي

غرب  (٤)صاةالعصر  (٣)صاةالظهر  (٢)صاةالصبح  (١)  صاةالعشاء (٥)صاةا

n. S}ala>t-s}ala>t fard}u> 

  Allah mewajibkan kepada kita s}ala>t lima waktu dalam sehari semalam, 

yaitu: s}ala>t s}ubuh, s}ala>t z}uhur, s}ala>t ‘as}ar, s}ala>t maghrib, dan s}ala>t 

‘isha’. 

عددركعاها 
ذ الصلوات سبع عشرةركعة : كعددركعات 

   ٢ :الصبح ركعت  (١)

 ٤: الظهراربع ركعات (٢)

 ٤: العصراربع ركعات (٣)

غرب ثاث ركعات (٤)  ٣: ا

 ٤: العشاءاربع ركعات (٥)

 ركعة١٧: فاجموع 

o. Bilangan rokaat s}ala>t 

Bilangan rokaat s}ala>t dalam sehari semalam ada tujuh belas rokaat: 

 S}ubuh  :  2 rokaat 

Z}uhur  :  4 rokaat 
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 „As}ar  :  4 rokaat 

Maghrib :  3 rokaat 

 ‘Isha’  :  4 rokaat 

Jumlah  : 17 rokaat 

 اكقاها

 صباحا ا الساعة ٣,٤.ال من الساعة )كقت الصبح من الفجرالصادقا طلوع الشمس (١)
 .(تقريبا٦

ظل كل شئ مثل ما عداظل الزكاؿ (٢) ال من الساعة )كقت الظهرمن زكاؿ الشمس ا اف يص
 .(تقريبا٣ظهراا الساعة ١٢

 .تقريبا٦مساء ا الساعة ٣ام من الساعة , كقت العصرمن اخركقت الظهرا غركب الشمس(٣)

غرب من غركب الشمس ا غياب الشفق اأمر (٤) مساءا الساعة ٦ال من الساعة )كقت ا
 .(تقريبا٧

ليا ا الساعة ٧ال من الساعة )كقت العشاء من غياب الشفق اأمرا طلوع الفجرالصادؽ (٥)
 .( صباحا تقريبا٣,٤.

p. Waktu-waktu s}ala>t 

1) S}ala>ts}ubuh: waktunya mulai menyingsingnya fajars}adiq hingga 

terbitnya matahari kira-kira jam 04.30-06.00. 

2) S}ala>tz}uhur  :  waktunya mulai tergelincirnya matahari sampai 

bayangan sesuatu benda menjadi sama panjangnya 

dengan bendanya. Kira-kira jam 12.00-15.00. 



63 

 

 

3) S}ala>t„as}ar: waktunya selesainya waktu s}ala>t z}uhur sampai 

terbenamnya matahari. Kira-kira jam 15.00-18.00. 

4) S}ala>tmaghrib: waktunya mulai dari terbenamnya matahari sampai 

hilangnya mega merah. Kira-kira jam 18.00-19.00 

5) S}ala>t‘isha’     : waktunya mulai hilangnya mega merah sampai 

menyingsingnya fajar shidiq. Kira-kira 19.00-

04.30
57

 

 

C. Materi Fiqih Kelas I Madrasah Ibtidaiyah 

Materi Fiqih pada kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah terdiri dari 5 bab, yaitu: 

bab rukun Islam, bab shahadat, babthaha>rah,babwud}u>, dan bab s}ala>t. 

Adapun gambaran umum tentang materi Fiqih tersebut adalah berikut ini: 

a. Pelajaran 1 Rukun Islam 

Rukun Islam ada lima, yaitu: 

1) Membaca shahadat 

2) S}ala>t 

3) Membayar zakat 

4) Puasa Ramad}an 

5) Haji 
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 Moh. Abdai Rathomy, Permulaan Fiqih Menurut Madzhab Imam Syafi‟I 2, (Surabaya: 

TB.IMAM, tt), 3-23.  
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b. Pelajaran 2 Shahadat 

1) Melafalkan dua kalimah shahadat 

Bacaan dua kalimah shahadat: 

مدارسوؿ اه, اشهداف اال اااه  كاشهد اف 

 “Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku 

bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah” 

2) Shahadat tauh}i>d dan shahadat rasul 

Bacaan shahadat tauh}i>d: 

 اشهداف اال اااه

“Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah” 

Bacaan shahadat rasul: 

مدارسوؿ اه  كاشهد اف 

“Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah” 

3)  Membaca shahadat 

Isi shahadat tauh}i>d: 

a) Allah itu esa 

b) Allah Tuhan kita 

c) Allah yang patut disembah 

d) Tiada Tuhan selain Allah 



65 

 

 

Isi shahadat rasul: 

a) Muhammad seorang rasul 

b) Muhammad rasul terakhir 

c) Muhammad teladan yang baik 

d) Ajaran Muhammad pasti benar 

Shahadat tauh}i>d dan syahadat rasul disebut juga 

shahadatai>natau dua kalimat shahadat. Kesimpulan arti 

shahadatai>nyaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 

bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah. 

c. Pelajaran 3 Thaha>rah (bersuci) 

1) Pengertian bersuci 

Thaha>rahartinya bersuci, bersuci dari hadats dan najis. Hadast 

adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin 

tidak boleh s}ala>t. Najis adalah kotoran. Jika badan kita kotor kita 

tidak boleh beribadah kepada Allah. Contoh najis adalah kotoran 

manusia. 

Thaha>rahartinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat 

dari segala kotoran, membersihkan dari najis dan hadast. 

Membersihkan najis dengan mencuci yang terkena najis. 

Membersihkan hadast dengan berwud}u> dan mandi. Membersihkan 

tempat dengan menyapu dan mengepel. 
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 Najis ada 3 macam: 

a) Najis ringan 

 Contoh: Air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu dan 

belum makan apa-apa. Cara mensucikannya adalah dengan cara 

memercikkan air air yang suci di atas najis tersebut. 

b) Najis sedang 

Contoh: Darah, kotoran hewan, dan muntah. Cara 

mensucikannya adalah membersihkannya dengan air yang suci 

sampai hilang rasanya, baunya, dan warnanya. 

c) Najis berat 

   Contoh: Air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya 

adalah membasuhnya dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan 

salah satunya dengan menggunakan debu yang suci. 

2) Mencontoh tata cara bersuci 

 Bersuci ada tata caranya, contohnya berwud}u>. Berwud}u> harus 

dilakukan sebelum melaksanakan s}ala>t. Berwud}u> untuk 

menghilangkan hadats. Anggota tubuh yang harus dibersihkan 

ketika wud}u> adalah kedua tangan, mulut, hidung, muka, telinga, 

sebagian kepala, dan kedua kaki. Agar s}ala>t diterima Allah, 

berwud}u> harus dilakukan dengan benar caranya dan benar niatnya. 
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Anggota wud}u> dibersihkan dengan air atau bisa juga dengan 

debu. Berwud}u> dengan debu disebut tayammum. Tayammum 

dilakukan bila tidak ada air atau ketika sedang sakit. 

3) Adab Hidup Bersih 

 Agama Islam mengajarkan kebersihan. Kebersihan sebagian 

dari iman. Tanda menjaga kebersihan dengan melaksanakan adab 

buang air kecil dan buang air besar.  Hal-hal yang tidak boleh 

dilakukan ketika buang air: 

a) Buang air sambil bicara 

b) Buang air di air yang tenang 

c) Buang air di lubang 

d) Buang air di sembarang tempat 

e) Buang air menghadap kiblat 

f) Buang air membelakangi kiblat 

Istinja>’ adalah membersihkan kubul dan dubur dari 

kotoran setelah buang air.Benda yang digunakan untuk 

istinja>’: 

1) Air 

2) Tisu 

3) Batu 
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d. Pelajaran 4 Wud}u> 

1)  Pengertian Wud}u> 

Wud}u> dilakukan sebelum s}ala>t. Wud}u>merupakan syarat sah 

s}ala>t. Orang yang tidak berwud}u> sebelum s}ala>t maka s}ala>tnya 

tidak sah. Berwud}u> juga harus dilakukan sesuai urutan. 

2) Lafadz niat wud}u> 

ى  ِ تَػَعا ََْدِث اْاَْصَغرِفَػْرضنالِلٰى  نَػَوْيُت اْلُوُضْوَءِلَرْفِع ا

"Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil, fardhu 

karena Allah ta‟ala." 

 

3) Rukun wud}u> 

a) Niat 

b) Membasuh muka 

c) Membasuh kedua tangan sampai siku-siku 

d) Mengusap kepala 

e) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki 

f) Tertib (berurutan) 

4) Sunnah-sunnah wud}u> 

a) Membaca basmalah 

b) Mencuci kedua telapak tangan 

c) Berkumur-kumur 

d) Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 
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e) Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki 

f) Mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri 

g) Menyapu kedua telinga 

h) Dikerjakan tiga kali 

i) Berdoa ketika selesai wud}u> 

5) Hal-hal yang  membatalkan wud}u> 

a) Buang air kecil atau besar dan keluar angin 

b) Hilang akal (gila atau mabuk) 

6) Doa setelah wud}u> 

 ُ ُ َكَرُسْوُل اَعْبُد ََُمدن ُ َكَاْشَهُد اََف  ُ َاَشرِْيَك َل َ ِااَاهُ َكْحَد ْ ِمَن . َاْشَهُد اَْف  ٰاَِل اَللُهَم اْجَعْلِ
ْ ِمَن اْلُمَتَطّهرِْيَن  َ َكاْجَعْلِ ْ  التَػَواِب

 “Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha 
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku mengaku bahwa Nabi 

Muhammad itu adalah hamba dan Utusan Allah. Ya Allah, 

jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan 

jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci (sholeh)” 

 

e. Pelajaran 5 S}ala>t 

1) Pengertian S}ala>t 

S}ala>t artinya berdoa kepada Allah. S}ala>t ialah perbuatan yang 

diawali dengan takbirotul ikhrom dan diakhiri dengan salam 

2) Nama-nama s}ala>tfard}u> 

a) S}ala>t z}uhur 

Niat s}ala>t z}uhur: 

 ه تعا (اماما)اصلي فرض الظهراربع ركعات مستقبل القبلة اداءمأموما 
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“Aku berniat s}ala>t fard}u> d}uhur empat rokaat dengan menghadap 

kiblat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta‟ala” 

 
b) S}ala>t‘as}ar 

Niat s}ala>t‘as}ar: 

 ه تعا (اماما)اصلي فرض العصراربع ركعات مستقبل القبلة اداءمأموما 

“Aku berniat s}ala>t fard}u> ashar empat rokaat dengan menghadap 

kiblat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta‟ala” 

 

c) S}ala>tmaghrib 

Niat s}ala>tmaghrib: 

غرب ثاث ركعات مستقبل القبلة اداءمأموما  ه تعا  (اماما)اصلي فرض ا

“Aku berniat s}ala>t fard}u> maghrib tiga rokaat dengan menghadap 

kiblat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta‟ala” 

 

d) S}ala>t‘isha’ 

Niat s}ala>t‘isha’: 

ه تعا  (اماما)اصلي فرض العشاءاربع ركعات مستقبل القبلة اداءمأموما 

“Aku berniat s}ala>t fard}u>‘isha’ empat rokaat dengan menghadap 

kiblat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta‟ala” 

 

e) S}ala>ts}ubuh 

Niat s}ala>ts}ubuh: 

ه تعا  (اماما)اصلي فرض الصبح ركعت مستقبل القبلة اداءمأموما 

“Aku berniat s}ala>t fard}u>s}ubuh dua rokaat dengan menghadap 

kiblat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta‟ala” 
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3) Jumlah rakaat s}ala>t 

a) S}ala>t z}uhur dikerjkan empat rokaat 

b) S}ala>t„as}ar dikerjakan empat rokaat 

c) S}ala>tmaghrib dikerjakan tiga rokaat 

d) S}ala>t‘isha’ dikerjakan empat rokaat 

e) S}ala>t s}ubuh dikerjalan dua rokaat 

4) Waktu s}ala>t 

a) S}ala>tz}uhur dikerjakan siang hari dimulai ketikamatahari agak 

condong kebarat, waktu z}uhurberakhir apabila bayang-bayang 

badan kita sudah sama panjangnya dengan tinggi badan kita. 

b) S}ala>t„as}ar dimulai setelah waktu s}ala>t z}uhur berakhir sampai 

ketika matahari terbenam 

c) S}ala>tmaghrib dikerjakan pada waktu petang hari, awal waktunya 

sejak matahari terbenam sampai hilang awan merah. 

d) S}ala>t‘isha’ dikerjakan pada malam hari dimulai setelah 

hilangnya awan merah hingga terbit fajar 

e) S}ala>t subuh dikerjakan sejak terbit fajar sampai terbit matahari. 

5) Gerakan s}ala>t 

 S}ala>t yang kita kerjakan akan sah apabila sesuai dengan rukun 

dan syarat sah s}ala>t sebagai berikut: 

 



72 

 

 

a) Berdiri menghadap kiblat sambil baca niat 

Contoh niat s}ala>t z}uhur:  

 ه تعا (اماما)اصلي فرض الظهراربع ركعات مستقبل القبلة اداءمأموما 

“Aku berniat s}ala>t fard}u> z}uhur  empat rokaat dengan 

menghadap kiblat (menjadi makmum/imam) karena Allah 

ta‟ala” 

b) Takbi>rotu alih}rom sambil mengangkat dua tangan 

kearah kiblat dan mengucapkan: 

 ه اكرا

“Allah Maha Besar” 

c) Berdiri bersedekap dengan membaca doa iftitah 

ا كسبحاف اه بكرة كاصيا مد ه كث اكا ا كجهت كجهى للدم . اه اكركب
شرك يفامسلما كماانامن ا يام . فطرالسموات كاارض ح اف الصاة كنسكى ك 

اتى ه رب العا سلم, ك  . ا شريك ل كبدلك امرت كانا من ا

atau dapat juga membaca: 

 اللهم باعد بي كب خطايام

غرب  شرؽ كا كما باعدت ب ا

قى الثوب اابيض من الدنس  اللهم نق من خطايام كما ي

اء كالثلج كالرد  اللهم اغسل من خطايام با

d) Membaca surat al fatihah dilanjut membaca surat pendek yang 

terdapat dalam al-quran 
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e) Rukuk sambil membaca: 

 3xسبحاف ري العظيم كحمد ق 

 

atau membaca: 

ا كحمدؾ اللهم اغفر  سبحا نك اللهم رب

f) Iktidal sambil membaca: 

ن مد ق  مع اه 

Kemudian membaca: 

مد ملءالسموات كملء اارض كملء ما شئت من شيئ بعد ا لك ا  رب

g) Sujud sambil membaca: 

 3xسبحاف ري اأعلى كحمد ق

atau bisa juga membaca: 

ا كحمد ؾ اللهم اغفر  سبحا نك اللهم رب

h) Duduk tashahud awal sambil membaca: 

باركات الصلوات الطيبات ه الساـ عليك ايها ال كرمة اه . التحيا ت ا
ا كعلى عباداه الصا. ك بركات كاشهد , اشهداف اال اااه. الساـ علي

مدارسوؿ اه  .اف 
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i) Tashahud akhir 

Awal bacaannya sama dengan bacaan duduk tashahud awal 

kemudian dilanjutkan dengan membaca: 

مد مد كعلى ْاؿ  يم كعلى اؿ . اللهم صل على  كما صليت على ابرا
يم  مد. ابرا مد ك على اؿ  يم كعلى . كبارؾ على  كما باركت على ابرا

يم يد. اؿ ابرا  . العلم انك ميد 

 

j) Salam dengan menoleh kekanan dan kiri sambil membaca
58

: 

 الساـ عليكم كرمة اه كبركات
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 Tim Bina Karya Guru, Bina Fiqih untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas 1 ( Jakarta: PT Gelora 

Aksara Pratama, 2009), 1-72 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Sequence atau urutan materi Kitab Al Fiqh Al Wa>d}hih Juz 1 

karya Mahmu>d Yu>nus 

Kitab al Fiqh al Wa>d}hih juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus adalah kitab Fiqh 

yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengetahui hukum-hukum 

Islam dari madzhab Imam syafi’i.  Pembahasannya menggunakan bahasa 

yang ringkas, sehingga mudah untuk dipahami. Kitab al Fiqh al Wa>d}hih 

dapat membantu umat Islam terutama yang sudah mukallaf  untuk 

menegakkan ibadah kepada Allah. 

Di antara masing-masing pembahasan ini, penyusun kitab 

memaparkan dengan sejelas-jelasnya tanpa menggunakan bahasa yang 

berbelit-belit, tetapi menggunakan bahasa  yang mudah sehingga kitab ini 

benar-benar dapat dijadikan modal dasar untuk mengetahui hukum-hukum 

Islam. 

Tabel 4.1 

Sequence atau urutan materi Fiqih dalam kitab al Fiqh al Wa>d}hih juz 1 karya 
Mahmu>d Yu>nus dan materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

Materi Fiqih dalam kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus 

Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah 
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1) Thaha>rah meliputi: Wud}u>, Mandi, 

Najis, dan Istinja’> 

 

1) Rukun Islam 

a. Menyebutkan lima rukun Islam 

b. Menghafalkan shahadatai>n 

2) Wud}u> 

a. Fard}u wud}u> 

b. Sunnah wud}u> 

c. Hal-hal yang membatalkan wud}u> 

d. Hal-hal yang merusak wud}u> 

2) Mengenal tata cara bersuci 

a. Menjelaskan pengertian bersuci 

dari najis 

b. Menjelaskan tata cara bersuci 

dari najis 

c. Menirukan tata cara menyucikan 

najis 

d. Membiasakan hidup suci dan 

bersih dalam kehidupan sehari-

hari 

3) Mandi 

a. Perkara yang mewajibkan mandi 

b. Fard}u mandi 

c. Sunnah mandi 

 

4) Mengenal tata cara wud}u> 

a. Menjelaskan tata cara wud}u> 

b. Mempraktikkan tata cara wud}u> 

c. Menghafal doa sesudah wud}u> 

4) Tayammum 

a. Tata cara tayammum 

3) Mengenal tata cara s}ala>t fard}u 

a. Menyebutkan macam-macam 
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b. Sebab-sebab tayammum 

c. Syarat-syarat tayammum 

d. Fard}u tayammum 

e. Sunnah-sunnah tayammum 

f. Hal-hal yang membatalkan 

tayammum 

 

s}ala>t fard}u 

b. Menirukan gerakan s}ala>t fard}u 

c. Menghafal bacaan s}ala>t fard}u 

5) Najis 

a. Pembagian Najis 

b. Cara menghilangkan najis 

 

6) Istinja>’ 

a. Perkara yang tidak boleh 

dilakukan ketika buang air 

b. Hikmah Istinja>' 

 

7) S}ala>t Fard}u 

a. Bilangan rokaat s}ala>t fard}u 

b. Waktu pelaksanaan s}ala>t fard}u 

c. Hikmah s}ala>t fard}u 
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 Sequence atau urutan materi dalam kitab al Fiqh al Wa>d}hih juz 1 

karya Mahmu>d Yu>nus termasuk dalam sequence spiral59 yaitu susunan materi 

pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang popular 

dan sederhana yaitu materi tentang thaha>rah, kemudian dikembangkan, 

diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks yaitu: wud}u >, 

mandi, tayammum, dan istinja>’. Wud}u > dijelaskan secara singkat yang dimulai 

dari fard}u wud}u’, syarat wud}u >, sunnah wud}u> dan hal-hal yang membatalkan 

wud}u >. Contoh penjelasannya yaitu, fard}u wud}u> ada enam yaitu pertama niat, 

niat dilakukan dengan hati, sebab niat merupakan keinginan, sehingga tidak 

mungkin dilakukan disertai hati lupa. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. 

Kedua membasuh muka, batasan muka yaitu mulai dari tempat tumbuhnya 

rambut kepala (kening) sampai dengan apa yang di bawah tempat tumbuhnya 

jenggot. Lebarnya adalah dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri.  

Ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat mengusap sedikit 

kulit kepala atau rambut. Kelima membasuh dua kaki serta dua mata kaki. 

Keenam adalah tertib, yaitu pertama kali membasuh wajah, lalu kedua 

tangan dan seterusnya, jika lupa tertib maka wud}u> tidak sah. 

Selanjutnya mengenai mandi, dibahas secara singkat tetapi jelas mulai 

fard }u > mandi, sunnah mandi, hal-hal yang disunnahkan sebab hadats besar dan 

kecil. Bentuk contoh penjelasannya adalah sebagai berikut, fard}u>nya mandi, 

                                                           
59

 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum…..hal.106.  
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pertama niat. Kedua, menghilangkan najis pada badan. Ketiga, 

menyampaikan air ke seluruh badan, rambut, dan kulit.  

Begitu juga pembahasan tentang tayammum secara lengkap 

disebutkan mulai syarat-syarat orang yang akan tayammum, fard}u >nya 

tayammum, sunnah tayammum, dan hal-hal yang membatalkan tayammum. 

Di antara bentuk penjelasannya adalah, fard}u>nya tayammum ada empat 

yaitu, pertama niat. Kedua, mengusap muka. Ketiga, Mengusap kedua tangan 

beserta siku-siku pada tangan. Mengusapya harus rata dan harus disertai dua 

pukulan. Keempat, tertib yaitu mendahulukan mengusap wajah daripada 

mengusap kedua tangan.  

Pembahasan selanjutnya tentang istinja>’dijelasakan bahwa istinja>’ 

hukumnya wajib. Alat untuk menghilangkan najis adalah air tetapi Nabi 

memperbolehkan istinja>’ dengan batu, sebab Nabi melakukannya dan 

memerintahkannya. Syarat istinja>’ dengan batu atau benda yang fungsinya 

sama adalah najis belum kering, najis belum berpindah dari tempatnya dan 

tidak terkena najis yang lain. 

Setelah pembahasan thaha>rah dalam kitab al Fiqh al Wa>d}hih, 

sequence atau urutan materi selanjutnya yaitu membahas tentang s}alai>t. 

Sequence atau urutan materi dalam pembahasan selanjutnya ini juga 

termasuk dalam sequence spiral  adalah susunan materi pembelajaran yang 

dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang popular dan sederhana yaitu 
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s}ala>t, yang kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan 

yang lebih kompleks meliputi s}ala>t fard}u >, bilangan s}ala>t fard}u >, dan waktu-

waktu s}ala>t fard}u>. 

Adapun sequens atau urutan materi dalam materi Ajar Fiqih Kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah dengan kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d 

Yu>nus adalah sama yaitu sequence spiral. Susunan materi pembelajaran 

dalam materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah yang pertama 

dipusatkan pada topik thaha>rah kemudian dikembangkan, diperdalam, dan 

diperluas dengan materi pembelajaran yang lebih kompleks meliputi wud}u >, 

mandi, tayammum, dan istinja>’. Selanjutnya susunan materi pembelajaran 

dalam materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah yang kedua dipusatkan 

pada topik s}ala>t kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan 

materi pembelajaran yang lebih kompleks meliputi s}ala>t fard}u >, bilangan s}ala>t 

fard}u >, dan waktu-waktu s}ala>t fard}u >. 

B. Relevansi Kitab Al Fiqh Al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus dengan 

materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

Di antara materi Fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah yang relevan 

dengan kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus ada tujuh bab, 

yaitu bab thaha>rah, wud}u>, mandi, tayammum, najis, istinja>’, dan s}ala>t. 

Relevansi materi Fiqih dalam kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya 

Mahmu>d Yu>nus dengan materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. 
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Tabel 4.2 

Relevansi Materi Fiqih pada Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus 
dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

 
Bab Materi Fiqih pada Kitab Al Fiqh  

Al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d 

Yu>nus 

Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah 

Thaha>rah 1) Mencakup bab wud}u>, mandi, 

tayammum, najis, dan istinja>’ 

2) Menjelaskan tata cara bersuci 

dari Najis 

1) Menjelaskan pengertian bersuci 

2) Menjelaskan dan mencontoh 

tata cara bersuci 

Wud}u> 1) Menjelaskan pengertian wud}u> 

2) Menjelaskan fard}u> wud}u>,  

3) Menjelaskan sunnah-sunnah 

wud}u>. 

4) Menjelaskan perkara yang 

merusak wud}u>  

5) Menjelaskan hal-hal yang 

membatalkan wud}u>. 

6) Menjelaskan batasan muka 

yang harus di basuh 

1) Menjelaskan pengertian wu}du> 

2) Menjelaskan tata cara wud}u> 

dilengkapi dengan lafad} niat 

wud}u> 

3) Menjelaskan fard}u> wud}u> 

4) Menjelaskan sunnah-sunnah 

wud}u> 

5) Menjelaskan hal-hal yang 

membatalkan wud}u>> 

6) Dilengkapi dengan do’a setelah 
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7) Menjelaskan hikmah-hikmah 

wud}u> 

wud}u> 

 

Mandi 1) Menjelaskan pengertian mandi 

2) Menjelaskan fard}u > mandi 

3) Menjelaskan sunnah-sunnah 

mandi 

4) Dilengkapi dengan pembahasan 

tentang hal-hal yang 

menyebabkan mandi 

1) Pembahasan mandi dengan adab 

hidup bersih dijadikan dalam 

satu poin pembahasan 

2) Menjelaskan hidup bersih dan 

kotor 

Tayammum 1) Menjelaskan pengertian 

tayammum 

2) Menjelaskan tata cara 

tayammum 

3) Menjelaskan sebab-sebab 

seseorang bertayammum 

4) Menjelaskan syarat-syarat dan 

fard}u>-fard}u> tayammum 

5) Menjelaskan kesunnahan-

kesunnahan orang yang 

bertayammum 

1) Ada penjelasan tayammum 

sebagai pengganti wud}u> 

2) Ada penjelasan sebab-sebab 

seseorang bertayammum 
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6) Menjelaskan perkara yang 

membatalkan tayammum 

7) Dilengkapi dengan penjelasan 

hikmah-hikmah tayammum 

Najis 1) Menjelaskan pengertian najis 

2) Menjelaskan pembagian najis 

yang dilengkapi dengan contoh 

3) Menjelaskan tata cara 

menghilangkan najis  

1) Pembahasan thaha>rah dengan 

adab hidup bersih dijadikan 

dalam satu poin pembahasan 

Istinja>’ 1) Menjelaskan pengertian istinja>’ 

2) Menjelaskan tentang hal-hal 

yang tidak boleh dilakukan 

ketika sedang buang air 

1) Menjelaskan pengertian istinja>’  

2) Menjelaskan adab buang air 

3) Menjelaskan tentang hal-hal 

yang tidak boleh dilakukan 

ketika sedang buang air 

4) Menjelaskan tentang tata cara 

istinja>’ 

S}ala>t 1) Menjelaskan tentang pengertian 

s}ala>t fard}u> 

2) Menjelaskan tentang nama-nam 

s}ala>t fard}u> 

3) Menjelaskan tentang bilangan 

1) Menjelaskan pengertian s}ala>t 

fard}u> 

2) Menjelaskan tata cara s}ala>t 

fard}u> 

3) Menjelaskan nama-nama s}ala>t 
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rokaat s}ala>t fard}u> 

4) Menjelaskan tentang-tentang 

waktu-waktu pelaksanaan s}ala>t 

fard}u> 

5) Dilengkapi dengan hikmah-

hikmah melaksanakan s}ala>t 

fard}u> 

fard}u> 

4) Menjelaskan jumlah bilangan 

rokaat s}ala>t fard}u> 

5) Menjelaskan gerakan dan 

bacaan s}ala>t fard}u> 

 

Berdasarkan tabel di atas, dikatakan bahwa materi Fiqih pada kitab al 

Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus yaitu bab thaha>rah, wud}u>, 

mandi, tayammum, najis, istinja>’, dan s}ala>t relevan dengan materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Namun ada sebagian bab pada kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus yang tidak dibahas pada materi Ajar 

Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah begitu juga sebaliknya, ada beberapa bab 

pada materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah yang tidak dibahas pada 

kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus diantaranya berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Analisis materi Fiqih pada kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus yang 
belum relevan dengan materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. 

Bab Materi Fiqih pada kitab al Fiqh al 

Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d 

Yu>nus 

Materi Ajar Fiqih Kelas 

1 Madrasah Ibtidaiyah. 

Membasuh 

kuffai>n atau 

sepatu 

Membahas syarat-syarat membasuh 

kuffai>n atau sepatu, hal-hal yang 

membatalkan ketika membasuh 

kuffai>n, dan hikmah membasuh 

kuffai>n atau sepatu.  

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum dibahas 

baik pada materi Ajar 

Fiqih Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 6 Madrasah 

Ibtidaiyah 

Haid} dan Nifas Membahas masa haid}, masa 

kehamilan, masa nifas, hal-hal yang 

haram dilakukan ketika haid} dan 

nifas, dan hikmah diharamkannya 

ibadah sebab haid} dan nifas. 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 

Kelas VI Madrasah 

Ibtidaiyah 
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S}ala>t sunnah Membahas nama-nama s}ala>t 

sunnah, bilangan rokaat s}ala>t 

sunnah, dan waktu-waktu 

pelaksanaan s}ala>t sunnah. 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 

Kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah 

Syarat-syarat 

s}ala>t 

Membahas syarat wajib s}ala>t, 

syarat sah s}ala>t dan hikmah 

menutup aurat 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 

Kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah 

Rukun s}ala>t Membahas rukun s}ala>t yang 

berjumlah tiga belas 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 

Kelas II Madrasah 
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Ibtidaiyah 

Sunnah s}ala>t Membahas sunnah s}ala>t meliputi 

sunnah ab’a>d} dan sunnah haia>t s}ala>t 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 

Kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah 

S}ala>t berjamaah Membahas syarat sah s}ala>t 

berjamaah, dan hikmah s}ala>t 

berjamaah 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 

Kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah 

S}ala>t jum’at Membahas syarat wajib s}ala>t 

jum’at, syarat sah s}ala>t jum’at, 

kesunnahan-kesunnahan dalam 

s}ala>t jum’at, dan hikmah s}ala>t 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 
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jum’at Kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah 

S}ala>t ‘i>dain Membahas hikmah-hikmah s}ala>t 

‘i>dain 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum 

dibahas, dan dibahas 

pada materi Ajar Fiqih 

Kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah 

S}ala>t khusuf Membahas hikmah-hikmah s}ala>t 

khusuf 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum dibahas 

baik pada materi Ajar 

Fiqih Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 6 Madrasah 

Ibtidaiyah 

S}ala>t istisqo’ Membahas hikmah-hikmah s}ala>t 

istisqo’ 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum dibahas 

baik pada materi Ajar 
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Fiqih Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 6 Madrasah 

Ibtidaiyah 

Qashar s}ala>t Membahas syarat-syarat qas}ar s}ala>t Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum dibahas 

baik pada materi Ajar 

Fiqih Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 6 Madrasah 

Ibtidaiyah 

Jama’ s}ala>t Membahas syarat-syarat jama’ 

ta’d}im, syarat-syarat jama’ ta’khir , 

hikmah qas}ar s}ala>t dan hikmah 

jama’ s}ala>t 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum dibahas 

baik pada materi Ajar 

Fiqih Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 6 Madrasah 

Ibtidaiyah 

Jenazah Membahas tentang memandikan, 

mengkafani, menyolati, mengubur 

jenazah dan hikmah-hikmah 

Pada materi Ajar Fiqih 

Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah belum dibahas 
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memandikan, mengkafani, 

menyolati, mengubur jenazah.  

baik pada materi Ajar 

Fiqih Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 6 Madrasah 

Ibtidaiyah 

 

Materi-materi dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d 

Yu>nus dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah keduanya 

sama-sama membahas tentang materi Fiqih. Meskipun tidak semua materi 

dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus memiliki 

keterkaitan dengan materi Fiqih yang terdapat pada Materi Ajar Fiqih Kelas 

1 Madrasah Ibtidaiyah, namun keduanya memiliki sequence atau urutan 

materi yang sama. 

Relevansi materi pada Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d 

Yu>nus dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

dikelompokkan kedalam beberapa bab, berikut ini: 

1. Thaha>rah (bersuci) 

Sequence atau urutan materi yang  pertama dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih 

Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus adalah bab thaha>rah (bersuci). Menurut 

Mahmu>d Yu>nus dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 bab thaha>rah 

meliputi: wud}u>, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. Sedangkan 

dalam Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah bab thaha>rah 
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meliputi: macam-macam najis, tata cara menghilangkan najis, dan adab 

hidup bersih. Berkenaan dengan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembahasan mengenai bab thaha>rah menurut Mahmu>d Yu>nus lebih luas 

daripada pembahasan bab thaha>rah pada Materi Ajar Fiqih Kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah.  

2. Wud}u>  

Sequence atau urutan materiyang kedua dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 

1 karya Mahmu>d Yu>nus adalah bab wud}u>. Menurut Mahmu>d Yu>nus bab 

wud}u> dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 meliputi: Fard}u> wud}u, Sunnah-

sunnah wud}u>, hal-hal yang merusak (membatalkan) wud}u>, dan Hikmah 

wud}u>. Sedangkan dalam Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

bab wud}u> meliputi: Niat wud}u>, rukun wud}u>, sunnah-sunnah wud}u>, hal-hal 

yang merusak (membatalkan) wud}u>, dan do’a sesudah wud}u>. Berkenaan 

dengan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan mengenai 

bab wud}u> menurut Mahmu>d Yu>nus lebih luas daripada pembahasan bab 

wud}u> pada Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. 

3. S}ala>t 

Sequence atau urutan materiyang ketiga dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 

1 karya Mahmu>d Yu>nus adalah bab s}ala>t.  Menurut Mahmu>d Yu>nus bab 

s}ala>t  dalam Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 meliputi: s}ala>t fard}u>, bilangan 

rokaat s}ala>t fard}u>, dan waktu-waktu s}ala>t fard}u>. Sedangkan dalam Materi 
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Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah bab s}ala>t meliputi: Nama-nama 

s}ala>t fard}u>, bilangan rokaat s}ala>t fard}u>, waktu-waktu s}ala>t fard}u>, dan 

gerakan s}ala>t fard}u>. Berkenaan dengan itu maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembahasan mengenai bab s}ala>t dalam  Materi Ajar Fiqih Kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah lebih luas daripada pembahasan bab s}ala>t pada Kitab 

al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judulAnalisis Konten 

Kitab al Fiqh al Wa>d}hihJuz 1 Karya Mahmu>d Yu>nus dan Relevansinya dengan 

Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyahdapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Susunan materi pembelajaran dalam materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah yang pertama dipusatkan pada topik thaha>rah kemudian 

dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan materi pembelajaran yang 

lebih kompleks meliputi wud}u >, mandi, tayammum, dan istinja>’. Selanjutnya 

susunan materi pembelajaran dalam materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah yang kedua dipusatkan pada topik s}ala>t kemudian dikembangkan, 

diperdalam, dan diperluas dengan materi pembelajaran yang lebih kompleks 

meliputi s}ala>t fard}u>, bilangan s}ala>t fard}u>, dan waktu-waktu s}ala>t fard}u>. 

2. Materi pada kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus relevan 

dengan materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah dalam bab thaha>rah, 

wud}u>, mandi, tayammum, najis, istinja>’, dan s}ala>twalaupun ada juga 

beberapa bab yang belum relevan. Meskipun begitu kitab al Fiqh al Wa>d}hih 

Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus pembahasannya lebih detail, sehingga materi 

pada kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus ini bisa digunakan 
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sebagai bahan tambahan untuk mengembangkan, memperdalam, dan 

memperluas materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. 

3. Relevansi materi pada Kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus 

dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah dikelompokkan 

kedalam 3 bab: bab Thaha>rah (bersuci), bab Wud}u>, dan bab s}ala>t. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan, bahwa kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d 

Yu>nus lebih dalam dan luas membahas masalah-masalah Fiqih dasar. Maka 

disarankan kepada: 

1) Pendidik 

Untuk menjadikan kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nus 

sebagai pedoman dalam mengajarkan materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, 

hal ini bertujuan agar pendidik tidak hanya terpaku pada buku atau modul 

yang ada, tetapi pendidik diharapkan mampu untuk mengembangkan, 

memperdalam, dan memperluas materi yang telah ada dengan mengambil 

dari kitab, jurnal, maupun buku-buku yang lain yang ada kaitannya dengan 

materi tersebut. 

2) Orangtua 

Untuk menjadikan kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d 

Yu>nussebagai pertimbangan dalam menjalankan peran untuk mengajarkan 

tata cara beribadah yang baik dan benar. 
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3) Peneliti yang akandatang 

Untuk menjadikan kitab al Fiqh al Wa>d}hih Juz 1 karya Mahmu>d Yu>nusatau 

kitab-kitab Fiqih lain sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

serupa.  
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