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Betuk 
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No. 

Soal 

 

 

1. 

 

 

1.1.Meyakini kewajiban 

melaksanakan shalat 

Jumat 

 

 

 

1. Shalat jumat dan 

khutbah jumat 

Siswa dapat menyebutkan syarat wajib 

shalat jumat 

PG Mudah 1 

Siswa dapat menyebutkan yang tidak 

termasuk syarat khatib 

PG Mudah 2 

Siswa dapat menyebutkan khutbah salat 

Jum’at 

PG Mudah 3 

Siswa dapat menyebutkan Hukum 

melaksanakan shalat jumat baginya 

PG Mudah 4 

Siswa dapat menyebutkan tata cara PG Mudah 5 



 
 

 

 

khutbah 

Siswa dapat menyebutkan amalan sunah 

yang dianjurkan sebelum khutbah jum’at 

PG mudah 6 

Siswa dapat menyebutkan keutamaan 

khotib 

PG Mudah 7 

Siswa dapat menyebutkan hukum shalat 

jum’at  

PG Mudah 8 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

2.1 Menghayati nilai-

nilai positif dalam shalat 

Jumat 

 

 

 

 

 

2. Sholat jumat dan 

khutbah jumat 

Siswa dapat menyebutkan kesunahan 

khotbah jumat 

PG Mudah 9 

Siswa dapat menyebutkan sebab yg 

membolehkan seseorang tidak 

mengerjakan sholat jum’at 

PG Sedang 10 

Siswa dapat menyebutkan syarat syah 

khutbah jumat 

PG Mudah 11 

Siswa dapat menyebutkan keutamaan  

jamaah saat mendengarkan khutbah 

PG Mudah 12 

Siswa dapat menyebutkan posisi 

makmum saat shalat 

PG Sedang 13 



 
 

 

 

Siswa dapat menyebutkan syarat shalat 

jumat 

PG Sedang 

 

14 

Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat 

menjadi imam shalat jumat 

PG Mudah 

 

15 

Siswa dapat menyebutkan tata cara 

menegur imam yang lupa dalam shalat 

PG mudah 16 

Siswa dapat menyebutkan shaf dalam 

sholat jumat 

PG Sedang 17 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3.1 Memahami 

ketentuan shalat Jumat 

 

 

 

 

 

3. Sholat jumat dan 

khutbah jumat 

Siswa dapat menyebutkan orang yang 

menggantikan imam yang udzur 

PG Mudah 18 

Siswa dapat menyebutkan hukum muslim 

meninggalkan sholat 3 kali berturut 

PG Sedang 19 

Siswa dapat menyebutkan cara makmum 

masbuk 

PG Mudah 20 

Siswa dapat menyebutkan hal yang 

mebatalkan pahala sholat 

PG Mudah 21 

Siswa dapat menyebutkan jumlah 

minimal sholat jumat 

PG Mudah 22 



 
 

 

 

Siswa dapat menyebutkan membaca dua 

kalimat syahadat ketika khutbah 

PG Mudah 23 

Siswa dapat menyebutkan cara shalat jika 

makmum hanya satu orang 

PG Mudah 24 

 Siswa dapat menyebutkan keutamaan 

takbiratul ikhram bagi makmum 

PG Mudah 25 

Siswa dapat menyebutkan amalan sunah 

harijumat 

PG Mudah 26 

Siswa dapat menyebutkan rangkaian 

khotbah jumat 

PG Mudah 27 

Siswa dapat menyebutkan cara 

menggantikan shoal jumat 

PG Mudah 28 

Siswa dapat menyebutkan larang dalam 

shalat jumat 

PG Mudah 29 

Siswa dapat menyebutkan dasar hukum 

sholat jumat dalam al-qur’an 

PG Mudah 30 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat menyebutkan hukum sholat 

jumat yang dilakukan sndiri 

PG Sedang 31 



 
 

 

 

 

 

4. 

 

 

3.2.Menganalisis 

ketentuan khutbah 

Jumat 

 

 

4. Sholat jumat dan 

khutbah jumat 

Siswa dapat menyebutkan jumlah 

minimal shalat jumat 

PG Mudah 32 

Siswa dapat menyebutkan hukum shalat 

jumat bagi wanita 

PG Mudah 33 

Siswa dapat menyebutkan rukun sholat 

jumat 

PG Mudah 34 

Siswa dapat menyebutkan kesunahan 

bagi khotib khutbahjumat 

PG Mudah 35 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

4.1 Mempraktikkan 

shalat Jumat 

 

 

 

 

 

5. Sholat jumat dan 

khutbah jumat 

Siswa dapat menyebutkan larang khotib 

saat khutbahjumat 

PG Mudah 36 

Siswa dapat menyebutkan amalan khotib 

jumat 

PG Mudah 37 

Siswa dapat menyebutkan Keutamaan 

khotib jumat 

PG Mudah 38 

Siswa dapat menyebutkan alas an tidak 

sholat jumat 

PG Mudah 39 

Siswa dapat menyebutkan adab jamaah 

saat khotib khutbah 

PG Mudah 40 



 
 

 

 

Siswa dapat menyebutkan posisi khotib 

saat adzan kedua 

PG Mudah 41 

Siswa dapat menyebutkan bacaan yg 

diucapkan khotib duduk diantara kedua 

khutbah 

PG Mudah 42 

Siswa dapat menyebutkan kewajiaban 

khotbah dalam sholat jumat 

PG Mudah 43 

Siswa dapat menyebutkan syarat khotib 

dalam sholat jumat 

PG Mudah 44 

Siswa dapat menyebutkan waktu 

dimulainya khutbah jumat 

PG Mudah 45 

Siswa dapat menyebutkan kesunahan 

dalam shalat jumat 

PG Mudah 46 

 

 

 

6. 

 

 

 

4.2.Mendemonstrasikan 

khutbah Jumat 

 

 

 

6. Sholat jumat dan 

khutbah jumat 

Siswa dapat menyebutkan hal yang 

diperbolehkan uzur shalat jumat 

PG Mudah 47 

Siswa dapat menyebutkan hukum 

membaca dua kalimat syahadat bagi 

khotib 

PG Mudah 48 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat menyebutkan hukum 

mendoakan kaum muslimin setelah sholat 

jumat 

PG Mudah 49 

Siswa dapat menyebutkan bacaan atau 

doa setelah sholat jumat 

PG Mudah 50 

 

 

 

              Jepara, 26 Juli 2018 

              Penulis  

 

 

              Endang Sulistiawati 

 



 
 

 

 

Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : MTs. Amal Musimin Bantrung 

Kelas/Semester : VII/1 

Mata Pelajaran  : Fikih 

Topik   : Meraih Khidmat Dengan Mengagungkan Jum’at 

Pertemuan ke - : 1-3 

Alokasi Waktu : 8 x 40 menit (3 X Pertemuan) 

A.  Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi,  gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar,  dan mengarang) sesuai 



 
 

 

 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Meyakini kewajiban melaksanakan salat Jumat 

2.1 Menghayati nilai-nilai positif dalam salat Jumat 

3.1 Memahami ketentuan salat Jumat 

3.2 Menganalisis ketentuan khutbah Jumat 

4.1 Mempraktikkan salat Jumat 

4.2. Mendemonstrasikan khutbah Jumat  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Peserta didik mampu: 

3.1. Menyebutkan pengertian salat dan dalilnya  

3.2. Menjelaskan hukum dasar salat Jum’at 

3.3. Menjelaskan syarat mendirikan salat Jum’at. 

3.4. Menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan salat Jum’at 

3.5. Menjelaskan adab ketika khutbah sedang berlangsung  

3.6. Menjelaskan rukun khutbah  

3.7. Menjelaskan syarat khutbah jum’at 

3.8. Menjelaskan sunnah khutbah jum’at 



 
 

 

 

3.9. Memperagakan khutbah jum’at 

D. Tujuan Pembelajaran  

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran cooperative learning 

melalui metode modeling the way, peserta didik dapat: 

1. Menyebutkan pengertian salat dan dalilnya  

2. Menjelaskan hukum dasar salat Jum’at 

3. Menjelaskan syarat mendirikan salat Jum’at. 

4. Menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan salat Jum’at 

5. Menjelaskan adab ketika khutbah sedang berlangsung  

6. Menjelaskan rukun khutbah  

7. Menjelaskan syarat khutbah jum’at 

8. Menjelaskan sunnah khutbah jum’at 

9. Memperagakan khutbah jum’at 

E. Materi Ajar 

Salat Jum’at adalah salat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari 

Jum’at yang diawali dengan 2 (dua) khutbah Jum’at, melaksanakan salat Jum’at 

hukumnya wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, 

perempuan, anak-anak dan orang sakit. Syarat wajib salat Jum’at ialah Islam, 

baligh, berakal, laki-laki, merdeka, muslim, dan tidak ada halangan syar’i. Syarat 

sah salat Jum’at ialah Diselenggarakan di masjid daerah pemukiman (tidak boleh 

di Sawah, lapangan dll), dilaksanakan pada waktu dhuhur, dikerjakan dengan 

berjamaah, dan dikerjakan setelah dua khutbah Rukun khutbah Jum’at adalah 

mengucapkan pujian kepada Allah Swt. Pada khutbah pertama dan kedua, 



 
 

 

 

mengucapkan dua kalimah syahadat pada khutbah pertama dan kedua, membaca 

salawat kepada Nabi pada khutbah pertama dan kedua, berwasiat/memberi 

nasehat kepada jama`ah untuk bertaqwa kepada Allah pada khutbah pertama dan 

kedua, membaca ayat Al-Quran pada pada salah satu khutbah, dan berdoa untuk 

kaum muslimin/muslimat pada khutbah kedua. Sunnah salat jum’at ialah mandi 

Jum’at, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, memakai 

wangi-wangian, dan menyegerakan ke masjid. Adab ketika khutbah sedang 

berlangsung adalah Jama’ah tenangmendengarkan khutbah dan duduk 

menghadap ke arah kiblat, jama’ah tidak berbicara selama khutbah berlangsung. 

Jama’ah yang berbicara saat khutbah berlangsung dapat merusak ibadahnya 

sendiri dan juga memperoleh dosa karena mengganggu jama’ah lain yang hendak 

mendengarkan khutbah. Jama’ah berdoa atau membaca istigfar saat khatib duduk 

di antara dua khutbah 

1) Fakta 

 Kegiatan khutbah jum’at 

 Kegiatan shalat jum’at 

 

2) Konsep 

 Tata cara shalat jum’at 

3) Prinsip 

 Ketentuan khutbah jum’at 

 Ketentuan salat jum’at 

4) Prosedur 

 Tata cara khutbah jum’at 



 
 

 

 

 Tata cara salat jum’at 

D. Metode Pembelajaran 

1) Metode : Modeling The Way 

2) Teknik : Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 

Kegiatan memDeskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1) Peneliti mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

2) Peneliti memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran 

3) Peneliti memperkenakan diri dan 

memotivasi siswa 

10 

menit 

Inti 1) Peneliti memberi sejumlah soal  pretest  

seputar khotbah jum’at dan shalat jum’at 

2) Pembelajaran memakai beberapa 

alternatif media/alat peraga/alat bantu, 

dapat berupa tulisan manual di papan 

tulis, atau dapat juga menggunakan 

multimedia berbasis ICT atau media 

60 

menit 



 
 

 

 

lainnya. 

3) Peneliti menyampaikan materi 

pembelajaran tentang khotbah jum’at 

dan shalat jum’at 

4) Peneliti memberi penjelasan singkat 

tentang metode yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran.  

Penutup 1) Peneliti mengadakan evaluasi. 

2) Peneliti menyebutkan materi pelajaran 

yang akan dipelajari selanjutnya. 

3) Bersama-sama menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam. 

10 

menit 

 

Pertemuan Ke-2 

 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1) Peneliti mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

2) Peneliti memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan 

10 

menit 



 
 

 

 

kegiatan pembelajaran 

3) Peneliti memotivasi peserta didik dengan 

kegiatan yang ringan seperti cerita 

motivasi, senam otak atau bersalawat 

Inti 1) Peneliti dapat memakai beberapa 

alternatif media/alat peraga/alat bantu, 

dapat berupa tulisan manual di papan 

tulis, kertas karton (tulisan yang besar 

dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 

juga menggunakan multimedia berbasis 

ICT atau media lainnya. 

2) Peneliti menyampaikan kembali materi 

pembelajaran tentang khutbah jum’at 

dan jum’at 

3) Peneliti memberi penjelasan tentang 

metode modeling the way yang akan 

digunakan dalam pembelajaran 

4) Peneliti menggunakan metode modeling 

the way dalam proses pembelajaran  

5) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

kecil dan diberi kesempatan untuk 

berdiskusi 

6) Siswa mempraktekkan atau 

60 

menit 



 
 

 

 

menampilkan skenario sesuai waktu 

yang telah ditentukan. 

7) Siswa diberi kesempatan untuk tanya 

jawab 

Penutup 1) Peneliti mengadakan evaluasi. 

2) Bersama-sama menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam. 

10 

menit 

 

Pertemuan ke-3 

 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1) Peneliti mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

2) Peneliti memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran 

3) Peneliti memotivasi peserta didik dengan 

kegiatan yang ringan seperti cerita 

motivasi, senam otak atau bersalawat  

10 

menit 

Inti 1) Peneliti dapat memakai beberapa 60 



 
 

 

 

alternatif media/alat peraga/alat bantu, 

dapat berupa tulisan manual di papan 

tulis, kertas karton (tulisan yang besar 

dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 

juga menggunakan multimedia berbasis 

ICT atau media lainnya. 

2) Peneliti melanjutkan kembali penerapan 

metode modeling the way 

3) Siswa diberi kesempatan berdiskusi dan 

Tanya jawab 

4) Peneliti memberikan sejumah soal 

posttest yang akan digunakan sebagai 

bahan evaluasi pembelajaran 

menit 

Penutup 1) Peneliti mengadakan evaluasi. 

2) Peneliti membuat simpulan tentang 

metode pembelajaran. 

3) Peneliti memberi apresiasi terhadap hasil 

kerja siswa 

4) Bersama-sama menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam. 

10 

menit 

 

 

 



 
 

 

 

E. Alat dan Sumber Belajar  

Media: 

 Diri Anak 

 Audio/visual 

Sumber: 

 Buku paket Fikih kls VII 

 Internet 

F. Penilaian 

1) Jenis/teknik penilaian 

a. Kompetensi Pengetahuan 

 Tes Tulis  

- Pretest 

- Posttest 

2) Bentuk Instrumen : 

a. Kompetensi Sikap: 

Lembar Pengamatan Sikap 

No Nama 

Religius 

Tanggung 

jawab 

Disiplin Santun 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

1                  

2                  

3                  



 
 

 

 

Dst                  

Keterangan: 

 BT (belum tampak)    = skor 1. 

 MT (mulai tampak)   = skor 2. 

 MB (mulai berkembang)  = skor 3 

 MK ( membudaya)   = skor 4. 

b. Kompetensi Pengetahuan: 

 Soal Tes Tulis :Soal Uraian 

c. Kompetensi Keterampilan: 

Penilaian Unjuk Kerja : 

Lembar penilaian praktek shalat jum’at 

No Nama Siswa 

Aspek yang Dinilai 

Jumlah 

Skor 
Niat 

(20) 

Bacaan 

(30) 

Gerakan 

(30) 

Terib 

(20) 

1       

2       

3       

Dst       

 

Pedoman penskoran: 

Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100 

  Jumlah skor maksimal 

 

 



 
 

 

 

 Mengetahui, 

 Bantrung, 02 September 2018 

 

Kepala Sekolah  Peneliti 

MTs. Amal Muslimin Bantrung  

 

 

Suyono, S.Ag. Endang 

Sulistiawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UJI VALIDITAS SOAL 

A. PILIHAN GANDA 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tnda (X) pada 

huruf a,b,c dan d.! 

1. Orang yang diwajibkan sholat jumat adalah mereka yg sudah memenuhi syarat. 

diantara syarat wajib shalat jumat adalah… 

a. Dikerjakan pada waktu dzuhur c. Diadakan di daerah pemukiman 

b. Dikerjakan secara berjamaah  d. Dikerjakan oleh laki-laki 

2. Salah satu syarat sahnya mendirikan salat Jum’at ialah harus didahului khutbah 

oleh khatib. Yang tidak termasuk syarat khatib adalah: 

a. Muslim yang telah baligh, berakal sehat, dan taat beribadah. 

b. Mengetahui syarat, rukun dan sunat khutbah. 

c. Suci dari hadatas baik badan dan pakaian serta tertutup auratnya. 

d. Hafal Al-Quran 30 juz  

3. Menutup aurat termasuk ... khutbah salat Jum’at  

a. Rukun      c. Sunah  

b. Syarat      d. Keutamaan  

4. Arman adalah salah satu siswa yang sudah baligh dan berakal serta tidak 

memiliki udzhur. Hukum melaksanakan shalat jumat baginya adalah… 

a. Fardhu ain    c. Sunah 

b. Fardhu kifayah    d. Mubah 

5. Khatib mengucapkan tahmid  kepada Allah SWT, termasuk dari…. 



 
 

 

 

a. Amalan sunah    c. Syarat khutbah 

b. Rukun khotbah    d. Tata cara khutbah 

6. Amalan sunah yang dianjurkan sebelum khutbah jum’at adalah… 

a. Duduk menanti azan   c. Membaca Al- quran dan zikir 

b. Membaca buku- buku   d. Shalat tahajut 

7. Dalam membaca khutbah jumat posisi khotib diutamakan …. 

a. Harus sendiri    c. Sambil duduk 

b. Berdiri bila mampu   d. Harus duduk 

8. Hukum shalat jum’at adalah… 

a. Wajib    c. Mubah 

b. Sunah     d. Makruh 

9. Sebelum khutbah berlangsung, jamaah disunahkan membaca dzikir khususnya 

surat…. 

a. An- nas    c. Al- fatihah  

b. An- nur    d. Al- kahmi   

11. Salah satu sebab yg membolehkan seseorang tidak mengerjakan sholat jum’at 

adalah… 

a. Malas    d. Sibuk 

b. Sakit    c. Waktu yg sempit 

12. Suci dari hadas dan najis termasuk…..khotbah 

a. Syarat syahnya   c. Keutamaan 

b. Rukun    d. Kesempurnaan 



 
 

 

 

13. Pada saat khatib duduk diantara dua khatbah, jamaah hendaknya… 

a. Membaca shalawat nabi c. Membaca surat al- quran 

b. Membaca istighfar  d. Segera bangun dari tidur 

14. Posisi makmum jika satu orang berada,,, 

a. Sebelah kanan imam  c.Sebelah kiri imam  

b. Tepat dibelakng imam  d.Dimana saja 

15. Telah masuk waktu dhuhur termasuk ... salat Jum’at.  

a. Rukun     c. Syarat  

b. Sunah    d. Kesempurnaan  

16. Syarat- syarat imam adalah… 

a. Laki- laki dewasa  c.Orang yg masih membaca Al- Quran 

b. Pejabat tinggi   d.Laki- laki muallaf 

17. Cara menegur imam yang lupa bagi makmum laki- laki adalah…. 

a. Astaghfirullah   c. Allahuakbar 

b. Alhamdulillah   d. Subhanallah 

18. Shaf dalam shalat jamaah adalah… 

a. Gerakan imam dan makmum dalam shalat 

b. Aturan shalat berjamaah 

c. Barisan dalm shalat jamaah 

d. Keserasian dalam shalat jamaah 

19. Orang yang menggantikan imam yang uzur adalah mamkum yang…. 

a. Mengumandangkan iqamah  c. Paling bagus bacaannya 

b. Berada di belakang imam  d. Menjadi muazin 



 
 

 

 

20. Muslim yang sengaja meninggalkan shalat jumat sampai tiga kali berturut – 

turut tanpa halangan, hukumnya 

a. Haram    c. Mubah 

b. Makruh    d. Wajib 

21. cara makmum masbuk adalah….. 

a. Menunggu makmum berdiri pada rakaat berikutnya 

b. Mengikuti kondisi imam dalam kedaan apapun 

c. Membaca al- fatihah dan mengikuti imam 

d. Menunggu imam selesai 

22. Berikut beberapa hal yang dapat membatalakan pahala shalat jumat adalah…. 

a. Berbicara atau becakap- cakap sebelum khutbah 

b. Menegur jamaah yg lain yg ribut ketika khutbah berlangsung 

c. Tidak mengganggu kekhusyuan jamaah lain 

d. Melaksanakan shalat dg berjamaah 

23. Sholat jumat dapat dilakuakn paling sedikit… 

a. Satu orang   c. Tiga orang 

b. Dua orang   d. Empat orang 

24. Membaca dua kalimat syhadat ketika khutbah termasuk …. 

a. Syarat syah khutbah  c. Rukun khutba 

b. Sunah khutbah   d. Kesempurnaan khutbah 

25. Jika makmum hanya satu orang maka ia berdiri di… 

a. Sebelah kiri imam 



 
 

 

 

b. Sebelah kanan imam 

c. Sebelah kiri agak ke belakang imam 

d. Sebelah kanan agak ke belakang imam  

26. Takbiratul Ikhram oleh makmum akan lebih utama dilakukan… 

a.  Bersamaan dengan imam 

b.  Setelah imam takbir 

c.  Terlabat sedikit dari imam 

d.  Ketika imam mulai membaca surat Al- Fatihah 

27.  Yang bukan termasuk amalan sunah di hari jumat adalah 

a. Memakai harum- harum  c. Baligh 

b. Dudk menghadap kiblat  d. Mandi sebelum shalat jumat 

28. Pidato tentang ajaran agama islam sebagai rangkai sholat jumat disebut… 

a. Rukun sholat  c. Khutbah jumat 

b. Syarat shalat   d. Niat jumat 

29. Seseorang yg dalam perjalan boleh meninggalkan shalat jumat, tetapi ia dapat 

memnggantinya… 

a. Isya’    c. Dzuhur 

b. Subuh    d. Ashar 

30. Berikut sikap yang tidak benar dalam shalat jumat adalah…. 

a. Mendengarkan khutbah dg khusyu’  d. Mengisi barisan/ shaf paling depan 

b. Sholat dua rakaan sebelum duduk 

c. Bercakap dg teman 



 
 

 

 

31. Dasar hukum disyariatkannya salat Jum’at ialah ....  

a. QS. al-Baqarah/2 : 7)  c. QS. al-Jumu`ah/62 : 9) 

b. QS. al-Baqarah/2 : 8)  d. QS. al-Jumu`ah/62 : 10) 

32. Melaksanakan shalat jumat secara sendiri hukumnya…. 

a. Syah    c. Sunah 

b. Tidak syah   d. Mubah 

33. Jumlah minimal jamaah dalam melaksanakan shalat jumat adalah 

a. 30    c. 50 

b. 40    d. 60 

34. Hukum melaksanakan salat Jum’at bagi wanita adalah ....  

a. Mubah     c. Wajib 

b. Makruh     d. Haram 

35. Telah masuk waktu dhuhur termasuk ... salat Jum’at.  

a. Rukun     c. Syarat  

b. Sunah    d. Kesempurnaan  

36. Khotib disunahkan berkhotbah di atas tempat yang… 

a. Datar    c. tinggi 

b. Megah    d. Mewah 

37. Hukum melaksanakan salat Jum’at bagi wanita adalah ....  

a. Mubah     c. Wajib 

b. Makruh    d. Haram 

38. Berikut ini yang tidak termasuk sunah salat Jum’at ialah ....  



 
 

 

 

a. Memakai harum-haruman  

b. Mandi terlebih dahulu  

c. Duduk menghadap kiblat/khatib  

d. Berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda 

39. Membaca dua kalimah syahadat termasuk... khutbah.  

a. Rukun     c. Sunah  

b. Syarat     d. Keutamaan  

40. Hal yang termasuk uzur/halangan untuk menghadiri salat Jum’at ialah,...  

a. Ikut lomba    c. Kedatangan tamu 

b. Pekerjaan rutin   d. Angin topan 

41. Di bawah ini yang termasuk adab jamaah ketikakhotib membaca khutbah 

adalah… 

a. Tidur    d. Mendengarkan 

b. Berbicara   c. Main hp 

42. Posisi khotib ketika adzan kedua dikumandangkan adalah 

a. Berdiri    c. Duduk 

b. Memegang tongkat  d. Memberi salam 

43. Bacaan yg diucapkan oleh khatib sewaktu duduk dianatrakedua khutbah 

dalah… 

a. Tasbih    c. Istighfar 

b. Tahlil    d. Berdoa dan membaca surah Al- ikhlas 

44. Hukum shalat jumat  bagi wanita adalah… 



 
 

 

 

a.Mubah    c. Makruh  

b. Wajib    d. Haram 

45. Salah satu syarat sahnya mendirikan salat Jum’at ialah harus didahului 

khutbah oleh khatib. Yang tidak termasuk syarat khatib adalah: 

a. muslim yang telah baligh, berakal sehat, dan taat beribadah. 

b. mengetahui syarat, rukun dan sunat khutbah. 

c. suci dari hadatas baik badan dan pakaian serta tertutup auratnya. 

d. hafal Al-Quran 30 juz  

46.telah masuk waktu dzuhur termasuk…. Shalat jumat 

a. Rukun    c. Sunah 

b. Syarat    d. Kesempurnaan 

47. berikut yang tidak termasuk sunah shalat jumat adalah adalah… 

a. Memakai harum- haruman c. Berangkat dan pulang lewat jalan berbed 

b. Mandi terlebih dahulu  d. Duduk menghadap kiblat 

48. Hal yang termasuk uzur/halangan untuk menghadiri salat Jum’at ialah,...  

a. Ikut lomba    c. Kedatangan tamu 

b. Pekerjaan rutin   d. Angin topan 

49. Membaca dua kalimat syahadat termasuk….. khatip 

a. Rukun    c. Kesempurnaan 

b. Sunah    d. Keutamaan 

50. Berdoa utk kaum muslimin dan muslimat dilakukan pada…. 

a. Awal khotbah   c. Akhir khotbah 

b. Pertengahan khotbah  d. aAwal dan akhir khotbah 



 
 

 

 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

A. PILIHAN GANDA 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tnda (X) pada 

huruf a,b,c dan d.! 

1. Orang yang diwajibkan sholat jumat adalah mereka yg sudah memenuhi syarat. 

Diantara syarat wajib shalat jumat adalah… 

a. Dikerjakan pada waktu dzuhur c. Diadakan di daerah pemukiman 

b. Dikerjakan secara berjamaah  d. Dikerjakan oleh laki- laki 

2. Arman adalah salah satu siswa yang sudah baligh dan berakal serta tidak 

memiliki udzhur. Hukum melaksanakan shalat jumat baginya adalah… 

a.  Fardhu ain    c. Sunah 

b. Fardhu kifayah    d. Mubah 

3. Khatib mengucapkan tahmid  kepada Allah SWT, termasuk dari…. 

a. Amalan sunah    c. Syarat khutbah 

b. Rukun khotbah    d. Tata cara khutbah 

4. Amalan sunah yang dianjurkan sebelum khutbah jumat adalah… 

a. Duduk menanti azan   c. Membaca Al- quran dan zikir 

b. Membaca buku- buku   d. Shalat tahajut 

5. Dalam membaca khutbah jumat posisi khotib diutamakan …. 

a. Harus sendiri    c.sambil duduk 

b. Berdiri bila mampu   d. Harus duduk 

6. Sebelum khutbah berlangsung, jamaah disunahkan membaca dzikir khususnya 

surat…. 

A. An- nas    c. Al- kahmi 

B. An- nur     

d. Al- fatihah 

7. Salah satu sebab yg membolehkan seseorang tidak mengerjakan sholat jumat 

adalah… 



 
 

 

 

a. Malas     c. Waktu yg sempit 

b. Banyak pekerjaan   d. Sakit 

8. Muslim yang sengaja meninggalkan shalat jumat sampai tiga kali berturut – 

turut tanpa halangan, hukumnya 

a. Haram     c. Mubah 

b. Makruh     d. Wajib 

9. Berikut beberapa hal yang dapat membatalakan pahala shalat jumat adalah…. 

a. Berbicara atau becakap- cakap sebelum khutbah 

b. Menegur jamaah yg lain yg ribut ketika khutbah berlangsung 

c. Tidak mengganggu kekhusyuan jamaah lain 

d. Melaksanakan shalat dg berjamaah 

10. Membaca dua kalimat syhadat ketika khutbah termasuk …. 

a. Syarat syah khutbah   c. Rukun khutba 

b. Sunah khutbah    d. Kesempurnaan khutbah 

11.  Yang bukan termasuk amalan sunah di hari jumat adalah 

a. Memakai harum- harum  c. Baligh 

b. Dudk menghadap kiblat  d. Mandi sebelum shalat jumat 

12. Pidato tentang ajaran agama islam sebagai rangkai sholat jumat disebut… 

a. Rukun sholat   c. Khutbah jumat 

b. Syarat shalat    d. Niat jumat 

13. Seseorang yg dalam perjalan boleh meninggalkan shalat jumat, tetapi ia dapat 

memnggantinya… 

a. Isya’     c. Dzuhur 

b. Subuh     d. Ashar 

14. Berikut sikap yang tidak benar dalam shalat jumat adalah…. 

a. Mendengarkan khutbah dg khusyu’  d. Mengisi barisan/ shaf paling depan 

b. Sholat dua rakaan sebelum duduk 



 
 

 

 

c. Bercakap dg teman 

15. Melaksanakan shalat jumat secara sendiri hukumnya…. 

a. Syah     c. Sunah 

b. Tidak syah    d. Mubah 

16. Jumlah minimal jamaah dalam melaksanakan shalat jum’at adalah 

a. 30     c. 50 

b. 40     d. 60 

17. Khotib disunahkan berkhotbah di atas tempat yang… 

a. Datar     c.tinggi 

b. Megah     d. Mewah 

18. Dibawah ini yang termasuk adab jamaah ketikakhotib membaca khutbah 

adalah… 

a. Tidur     d. Mendengarkan 

b. Berbicara    c. Main hp 

19. Posisi khotib ketika adzan kedua dikumandangkan adalah 

a. Berdiri     c. Duduk 

b. Memegang tongkat   d. Memberi salam 

20. Bacaan yg diucapkan oleh khatib sewaktu duduk dianatrakedua khutbah 

dalah… 

a. Tasbih     c. Istighfar 

b. Tahlil     d. Berdoa dan membaca surah Al- 

ikhlas 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NILAI HASIL BELAJAR 

PENERAPAN METODE MODELING THE WAY PADA MATA PELAJARAN 

FIQIH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 

KELAS VII MTs. AMAL MUSLIMIN BANTRUNG BATEALIT JEPARA 

TAHUN 2018/2019 

 

No 

 

Responden 

 

Pretest 

 

Posttest 

1. A. Arifiyanto 75 85 

2. A. Faruq Eka S 70 70 

3. A. Shihab 70 85 

4. A. Zainur Rohman 70 85 

5. Amalia Safitri 75 95 

6. Ayu Ardiyanti F 70 85 

7. Citra Arum Lestari 85 100 

8. Devi Agustinus 70 85 

9. Dewi Candra 80 100 

10. Diana Shofa Milatina 75 90 

11. Fatma Zuhrotu Nisa’ 50 70 

12. Ika Wahyu N 75 90 

13. Khoitun Nisa 80 100 

14. Larasati 85 85 



 
 

 

 

15. Lutfi Abdillah 75 85 

16. Maulidya Syarifah 70 80 

17. M. Azdre 50 80 

18. M. Mibkhan Maulana 65 85 

19. Khusman Al Fata 70 100 

20. M. Alizar Ainur R 65 65 

21. M. Nuru Alfi 70 90 

22. Novan Dasi Rajasa 70 80 

23. Nurul Ismaini 85 90 

24. Rissa Zumala S 75 90 

25. Sholikhah 70 80 

26. Suci Aprilia 75 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KUNCI JAWABAN 

A. UjiValiditasSoal 

1. D  11. D  21.A  31.C  41. D 

2. D  12. C  22.A  32.B  42. C 

3. A  13. A  23.D  33.B  43. D 

4. A  14. A  24.C  34.D  44. D 

5. B  15. B  25.D  35.C  45. B 

6. C  16. C  26.C  36.C  46. B 

7. B  17. D  27.A  37. D  47.C 

8. B  18. C  28.C  38.D  48. D 

9. C  19. B  29.C  39.D  49. D 

10. A  20. A  30.C  40. D  50.C 

B. SoalPretest danPosttest 

1. D  6. C  11.C  16. B 

2. A  7. D  12.C  17. C 

3. B  8. A  13.C  18.C 

4.C  9. B  14.C  19. C 

5. B  10. C  15. B  20.D 
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