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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara .
1
  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan: pendidikan adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang .
2
  

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia 

dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara 

bertahap. Oleh karena itu suatu kematangan yang bertitik akhir pada 

optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana 

berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan akhir 

perkembangan/pertumbuhannya.  

Jelaslah bahwa proses kependidikan merupakan rangkaian usaha 

membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan 

kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di 2 
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dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual, dan sosial serta 

dalam hubungannya dengan alam sekitar dimana ia hidup .
3
 

Pembelajaran yang ideal tentu memerlukan metode pendukung yang tepat. 

Pemilihan metode pembelajaran juga harus sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. Pada pembelajaran meteri haji dapat menggunakan beberapa 

metode, salah satunya adalah dengan metode demonstrasi. Metode 

demonstrasi diharapkan menjadi metode yang sangat efektif dalam membantu 

anak didik untuk menjawab kebutuhan belajarnya dengan usaha sendiri 

berdasarkan fakta dan data yang jelas dan benar yang diperolehnya dari 

demonstrasi. 

Metode Demontrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan 

bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu kepada siswa.
4
 

  Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang 

menggunakanperagaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 

memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Dengan 

menggunakan metode demonstrasi, guru atau murid memperlihatkan kepada 

seluruhanggota kelas mengenai suatu proses, misalnya bagaimana cara sholat 

yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.
5
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Penguasaan terhadap tata cara haji menyangkut syarat, rukun, sunnah, dan 

ketentuan yang membatalkan haji, juga berkaitan dengan kemampuan 

mempraktekkan dengan tertib dan benar. Sehingga jika dipaksakan dengan 

media dan metode yang tidak tepat, menyebabkan para siswa mudah bosan, 

jenuh, tidak menarik, tidak bertahan lama dan akhirnya akan mempengaruhi 

kelancaran proses belajar mangajar. Maka hendaklah seorang pengajar 

proaktif mencari dan memiliki kompetensi pembelajaran yang inovatif. 

Madrasah Tsanawiyah Tribakti Singosari Malang tidak hanya 

mengedepankan ilmu pengetahuan umun saja namun pendidikan agama islam 

juga menjadi salah satu mata pelajaran pokok bagi setiap siswa. Maka, siswa 

dituntut untuk dapat memahami dan mengusai materi yang berkaitan dengan 

pendidikan agama Islam. Salah satu materi Pendidikan Agama Islam adalah 

Fiqih. Dimana materi tersebut merupakan ajaran Islam yang wajib bagi 

seluruh peserta didik seperti sholat, puasa, zakat, pengurusan jenazah, haji, 

dan umrah melalui bidang studi fiqih ini diharapkan siswa tidak lepas dari 

jangkauan norma-norma agama dan menjalankan aturan syariat Islam. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran Fiqih kelas VIII yaitu ibu Eva Khoiriyah pada tanggal 1 April 2019 

dia mengatakan bahwa siswa akan lebih merespon materi pelajaran apabila 

mereka mengalaminya secara kongkret. Contohnya dalam melakukan 

pembelajaran Fiqih semester Genap pada Standar Kompetensi Mengenal tata 

cara ibadah haji dengan Kompetensi Dasar Menirukan ibadah haji, Indikator 

mendemonstrasikan ibadah haji, siswa di ajak untuk memperagakan gerakan 
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ibadah haji yang dilakukan oleh guru dan siswa dan kemudian siswa 

melakukan/mencoba gerakan seperti yang diperagakan oleh gurunya.  

Proses belajar-mengajar akan berjalan dengan baik kalau metode yang 

digunakan betul-betul tepat, karena antara pendidikan dengan metode saling 

berkaitan. Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan adalah usaha atau tindakan 

untuk membentuk manusia.
6
 Disini guru sangat berperan dalam membimbing 

anak didik ke arah terbentuknya pribadi yang diinginkan. 

Sedangkan metode adalah suatu cara dan siasat penyampaian bahan 

pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran, agar siswa dapat mngetahui, 

memahami, mempergunakan dan menguasai bahan pelajaranî. Selain itu juga 

dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi dua arah antara pengajar dan 

peserta didik. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Metode Demonstrasi 

Dalam Pembelajaran Fikih  Bagi Siswa Kelas VIII Di MTs Tribakti 

Singosari Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 
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1. Bagaimana efektivitas penerapan metode demonstrasi dalam 

pemahaman materi haji di MTs  Tribakti Singosari Malang?  

2. Bagaimana pengaruh metode demonstrasi dalam pemahaman materi 

haji di MTs Tribakti Singosari Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode demonstrasi dalam 

pemahaman materi haji di MTs Tribakti Singosari Malang.  

2. Untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi dalam pemahaman 

materi haji di MTs Tribakti Singosari Malang. 

 D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang metode demonstrasi dalam praktek haji di MTs. 

Tribakti Singosari Malang. Sedang secara praktis, penelitian ini 

bermanfaat.  

1) Secara teoritik, yaitu dapat memberi, menambah serta 

mengembangkan khasanah pengetahuan dibidang pendidikan 

khususnya mengenai 4 pentingnya penerapan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran dan peningkatan pemahaman belajar ibadah 

materi ḥaji 

2) Secara praktik, yaitu memberi informasi bagi sekolah dalam 

meningkatkan perbaikan pembelajaran dan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya guru dalam 
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meningkatkan pemahaman siswa khususnya pembelajaran ibadah 

materi haji dengan metode demonstrasi. 

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang penerapan metode demonstrasi pada dasarnya sudah 

banyak dilakukan. Namun demikian, masing-masing penelitian memiliki 

fokus yang berbeda sesuai dengan lingkup kajian masing-masing. agar tidak 

terjadi duplikasi penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitiannya 

terhadap efektivitas penerapan metode demontrasi pada mata pelajaran Fiqih 

di MTs Tribakti Singosari Malang tahun pelajaran 2018 / 2019. Penelitian ini 

bukanlah penelitian yang pertama, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang 

hampir sama. Diantara beberapa sumber yang merupakan hasil penelitian 

sebelumnya antara lain:  

1. Skripsi Sumarno yang berjudul “Efektifitas Metode Demonstrasi 

dalam Pembentukan Ranah Psikomotorik Siswa Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Materi Pokok Sholat Jum’at”.penelitian 

tersebut membahas tentang efektifitas metode demonstrasi dalam 

pembentukan ranah psikomotorik siswa mata pelajaran pendidikan 

agama Islam materi pokok shalat Jum’at siswa kelas VII di SMP N 2 

Bantarbolang Pemalang pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi dalam mata 

pelajaran pendidikan agama islam materi pokok shalat jum’at dapat 

membentuk ranah psikomotorik siswa dengan efektif.  

2. Skripsi  Istiqomah, 2011 dengan judul “Pelaksanaan Metode 

Demonstrasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDLB-
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A Kuncupmas Banyumas. Permasalahan yang ada dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Istiqomah tentang pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SDLB-A Kuncupmas Banyumas adalah 

adanya kekurangan fungsi organ tubuh yang diderita oleh peserta 

didik, yaitu tidak berfungsinya organ penglihatan (mata) peserta didik 

di SDLB-A Kuncupmas Banyumas, hal ini menjadi salah satu kendala 

yang dihadapi oleh pendidikan di sekolah tersebut untuk mengajarkan 

materi pelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu pendidik di 

SDLB-A Kuncupmas Banyumas memberikan salah satu solusi, yaitu 

adanya penggunaan metode demonstrasi agar peserta didik di SDLB-A 

Kuncupmas Banyumas mendapatkan pengalamalan langsung dari 

materi pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan.  

3. Skripsi karya Fitriawati Muru’ah dengan judul “Penerapan Metode 

Demonstrasi dalam Pembelajaran Ibadah Bagi Siswa Kelas 2 SD 

Muhammadiya 14 Danukusuman Serengan Surakarta”. Dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi 

dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa yang telah 

mencapai KKM, serta keberhasilan proses belajar mengajar tak 

terlepas dari kemampuan guru dalam menguasai dan mengelola kelas 

dengan baik
7
. 

4. Skripsi karya Umi Kulsum dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar Fikih Materi Sholat dengan Metode Demonstrasi pada 

Siswa Kelas 1 MI Muhammadiyah II Bumirejo”. Dalam penelitian 

                                                 
7 Fitriawati muru’ah, ‘Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Ibadah bagi kelas 2 SD 

Muhammadyah 14 Danukusuman Serengan Surakarta’. Skripsi, Surakarta: Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Agama Islam, UMS Surakarta, 2009), hlm 10. 
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tersebut disimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa
8
 

5. Skripsi  Nurhikmah “Efektivitas Penggunaan Metode Demonstrasi 

Dalam Mata Pelajaran Fiqh kelas VII di Madrasah Tsanawiyah 

Islamiyah Ciputat”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

metode demonstrasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas 

pembelajaran hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari nilai seluruh 

siswa yang melebihi KKM dan juga nilai post test siklus II yang 

meningkat dibandingkan dengan post tes siklus I. Dilihat dari hal 

tersebut jelas bahwa pembelajaran dengan metode demonstrasi 

memiliki tingkat efektivitas yang tinggi
9
 

Persamaan antara penelitian yang diangkat oleh Nurhikmah dengan 

penelitian yang peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang 

penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran untuk menyampaikan 

materi sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat terletak 

pada pelaksanaan pembelajarannya serta tempat, subjek, objek, dan hasil 

penelitiannya pun berbeda. 
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Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Yogyakarta, 2013), 
hlm 49. 

9 Nurhikmah, “Efektifitas Metode Demonstrasi Dalam Mata Pelajaran Fikih Kelas VII di Madrasah 

Tsanawiyah Islamiyah Ciputat”, Skripsi (Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Jakarta, 2014), hlm 83. 
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