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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, 

pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.
1
 Efektivitas dalam 

Ensiklopedi Indonesia berartimenunjukkan tercapainya suatu 

tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha tersebut tercapai 

tujuannya.
2
 

Sedangkan pengertian efektivitas terdapat beberapa 

pendapat diantaranya ialah: Amin Tunggul Widjaya 

mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil membuat keputusan 

yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang 

membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian 

tujuan”.
3
 Selanjutnya Sarwoto mengistilahkan: “Efektivitas dengan 

“berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya 

benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan 

organisasi”.
4
 Selanjutnya Siagian Sondang,mengatakan: 

“Efektivitas ialah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang 

ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau 

tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut 

                                                 
1 Depdikbud, Kamus Besar..., hlm . 219. 
2 Hasan Sadily, Ensiklopedi Indonesia ( Jakarta: Ichtiar Baru,Van Hoev, 2005), jilid. 2, hlm. 883 
3 Amin Tunggul Wijaya, Manajemen Suatu Pengantar  (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), hlm. 32. 
4 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 126. 
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diselesaikan dan bukan terutama menjawab tentang bagaimana 

melaksanakan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan 

tersebut".
5
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam 

suatu kegiatan dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju dan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana 

dapat tercapai. 

Ciri-ciri pembelajaran yang efektif meliputi: 

a. Memberikan penguatan/meningkatkan motivasi murid. 

Penguatan adalah segala bentuk respons, apakah bersifat verbal 

ataupun non verbal yang merupakan bagian dari modifikasi 

tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan 

untuk memberikan informasi ataupun umpan balik (feedback) 

bagi sipenerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak 

borongan ataupun koreksi.
6
 

Penguatan di samping melatih siswa mempertajam 

ingatannya juga meningkatkan motivasi siswa untuk menerima 

respons sehingga siswa ingin meningkatkan pengetahuannya 

setiap kali terjadi proses belajar mengajar. Memberikan 

penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam 

merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang 

                                                 
5 Siagian Sondang, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi  (Jakarta: Gunung Agung, 

1996), hlm. 19. 
6 Moh. Uzer Usman, Menjadi guru professional  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 

80. 
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memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali sehingga 

dapat mengarahkan siswa kepada cara berpikir yang 

baik/divergen dan inisiatif pribadi.
7
 Di samping itu untuk 

memberikan penekanan kepada siswa materi mana yang harus 

dia kuasai dan dimengerti secara baik. 

b. Menunjukkan sikap antusias 

Sebelum terjadi proses belajar mengajar, seorang pengajar 

perlu membangun hubungan dengan pihak murid. Hubungan 

yang baik sudah barang tentu akan menciptakan suasana yang 

baik pula dan hal tersebut sangat penting untuk menunjang 

usaha mencapai hasil dalam proses belajar mengajar.
8
 Seorang 

guru dalam menyampaikan materi kepada siswa harus 

menunjukkan kesungguhannya dan dapat meyakinkan siswa 

sehingga siswa menerima pelajaran dengan sepenuh hati dan 

sungguh-sungguh. Pada umumnya reaksi siswa dalam 

merespons suatu pelajaran dapat dilihat dari segi 

kesungguhannya dalam menerima pelajaran. Keantusiasan 

guru akan berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan 

kemajuan siswa dalam belajar sebagaimana pepatah 

mengatakan “siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat”. 

c. Menggunakan teknik bertanya yang merangsang respons murid 

Menggunakan pertanyaan dengan baik adalah mengajar 

dengan baik. Oleh karena itu, dalam bertanya adalah kita 

                                                 
7 JJ Hasibuan dan Moedjiono, Proses belajar mengajar  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1995), hlm.58. 
8 Ad Rooijakkers, Mengajar dengan Sukses  (Jakarta: PT. Grasindo, 1991),  hlm. 24. 
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membimbing siswa dalam belajar. “Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada umumnya guru tidak berhasil dalam 

menggunakan teknik bertanya yang efektif. Keterampilan 

bertanya menjadi penting jika dihubungkan dengan pendapat 

yang mengatakan berpikir sendiri itu adalah bertanya”.
9
 

Pertanyaan yang dirumuskan dan digunakan dengan tepat, 

akan merupakan suatu alat komunikasi yang ampuh antara 

guru dan siswa. Karena itu seyogianya guru menguasai 

berbagai teknik bertanya. Selain itu guru juga hendaknya 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang 

dikemukakan siswa, kemudian memberikan tanggapan positif 

terhadapnya. Penguasaan berbagai teknik bertanya harus 

disertai dengan keinginan dan kemampuan untuk 

mendengarkan dengan baik, dilandasi sikap terbuka dan 

positif.
10

  

Penguasaan teknik bertanya merupakan suatu wahana 

penunjang terlaksananya cara belajar siswa aktif. Beberapa 

fungsi pertanyaan dalam proses belajar mengajar: memberikan 

dorongan dan pengarahan kepada siswa dalam berpikir untuk 

memecahkan suatu masalah, memberikan latihan kepada siswa 

untuk menggunakan informasi dan keterampilan, 

memproseskan Perolehan dalam menjelaskan atau 

memecahkan suatu masalah, memberikan dorongan atau 

                                                 
9 JJ Hasibuan dan Moedjiono, op.cit., hlm. 62. 
10 Conny Semiawan, dkk, Pendekatan Ketrampilan Proses (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 71. 
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mengajak siswa untuk berpikir dan memecahkan suatu 

masalah dengan kemampuannya sendiri, memberikan 

dorongan atau mengajak siswa untuk berperan serta secara 

aktif dalam proses belajar mengajar, memperoleh umpan balik 

dari siswa mengenai: tingkat keberhasilan penyampaian bahan 

pelajaran, daya serap siswa terhadap bahan pelajaran yang 

telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, 

bagian-bagian dari bahan pelajaran yang masih dirasakan sulit 

atau belum dipahami, merangsang rasa ingin tahu siswa, 

merangsang penanaman nilai-nilai tertentu. 

d. Menggunakan metode yang bervariasi 

Faktor kebosanan yang disebabkan oleh adanya pengajaran 

kegiatan belajar yang begitu-begitu saja akan mengakibatkan 

perhatian, motivasi dan minat siswa terhadap pelajaran, guru 

dan sekolah menurun. Untuk itu diperlukan adanya 

keanekaragaman dalam penyajian kegiatan belajar. 

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam 

konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa 

senantiasa menujukan ketekunan, keantusiasan serta berperan 

serta secara aktif.
11

 

e. Pemberian penjelasan yang mudah dipahami murid 

Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan dalam 

pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang 
                                                 

11 Ibid, hlm. 64 
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diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara 

sebab akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang 

belum diketahui.
12

 Oleh karena itu guru dalam memberikan 

penjelasan dalam suatu materi pelajaran harus dapat dipahami 

oleh muridnya. Dengan kata lain guru harus dapat mengolah 

kalimat dan kata-kata yang seyogianya membuat murid lebih 

mudah mengerti dan memahami penjelasan guru sehingga apa 

yang guru sampaikan dapat diterima siswa. 

f. Menarik perhatian murid. 

Untuk dapat mencapai pembelajaran yang efektif, seorang guru 

harus dapat menjadikan sebuah pelajaran menjadi sesuatu yang 

menarik, sehingga siswa terangsang untuk mengetahui isi dari 

suatu keterangan guru, sedapat mungkin jadikanlah materi 

pelajaran menjadi objek yang sangat indah. Hal ini 

berpengaruh sekali dengan metode mengajar, karena dari cara 

penyampaian guru dan metode yang digunakan sangat 

menunjang ketertarikan murid pada suatu pelajaran, maka guru 

sebelum mengajar harus punya rencana yang matang untuk 

menyampaikan materi pelajaran. 

g. Merangkum materi pada akhir pengajaran. 

Kesimpulan dari materi sangatlah sayang penting karena murid 

biasanya lebih menitikberatkan perhatiannya pada akhir 

pelajaran, oleh karena itu rangkuman pada akhir penyajian 
                                                 

12 Moh. Uzer Usman, op.cit., hlm. 81. 
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harus dapat lebih mudah dipahami dan diterima murid dengan 

simpel, tidak bertele-tele dan jelas. 

Rangkuman dari materi harus menjadi catatan penting bagi 

siswa dari sebuah keterangan, kalau guru dapat mencatat di 

papan tulis, sebaiknya di tulis dan untuk menguji ingatan 

murid maka berilah tugas rumah untuk mencatat kesimpulan 

dari materi yang diajarkan guru. 

h. Melakukan evaluasi 

Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa 

Inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran 

(John M. Echols dan Hassan Sadhily, 1983: 230). Sedangkan 

menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan 

tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.
13

 

Tujuan khusus evaluasi pendidikan ada dua yaitu: 

1) Untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik 

setelah ia menyadari pendidikan selama jangka waktu 

tertentu. 

2) Untuk mengetahui tingkat efesoensi metode-metode 

pendidikan yang digunakan selama jangka waktu 

tertentu tadi.
14

 

                                                 
13 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 

1 
14 Ibid., hlm. 6 
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Evaluasi akhir direncanakan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan PBM. Evaluasi akhir tentunya mengacu pada 

perumusan tujuan yang telah ditetapkan baik spesifikasinya 

maupun kualifikasinya, sehingga masyarakat luas sebagai 

pemantau keberhasilan terakhir dapat ikut merasakan 

keberhasilan tersebut karena out-put pendidikan akhirnya 

dikembalikan kepada masyarakat.
15

 Untuk lebih mudah 

pengukuran keberhasilan PBM maka sebaiknya pada tiap-tiap 

sehabis menerangkan materi sedapat mungkin guru 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan 

sehingga murid juga lebih mudah mencerna dan mengingat-

ingat pelajaran yang telah disampaikan. Obyek atau sasaran 

penilaian adalah sesuatu yang menjadi titik pusat penilaian 

karena penilai menginginkan informasi tentang informasi 

tersebut.
16

 

i. Menguasai kelas 

Tugas guru di dalam kelas sebagian besar adalah 

membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar 

yang optimal. Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika 

guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta 

menyediakannya dalam suasana yang menyenangkan untuk 

mencapai tujuan pelajaran. Pengaturan berkaitan dengan 

                                                 
15 Jamaluddin Darwis, Dalam PBM-PAI di Sekolah (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 

Pustaka Pelajar), hlm.198. 
16 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 

19. 
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penyampaian pesan pengajaran (instruksional) atau dapat pula 

berkaitan dengan penyediaan kondisi belajar (pengelolaan 

kelas). Bila pengaturan kondisi dapat dikerjakan secara 

optimal, maka proses belajar berlangsung secara optimal pula. 

Tetapi bila tidak dapat disediakan secara optimal tentu saja 

akan menimbulkan gangguan terhadap belajar mengajar.
17

 

Gangguan dapat bersifat sementara sehingga perlu 

dikembalikan lagi ke dalam iklim belajar yang serasi 

(kemampuan mendisiplinkan), akan tetapi gangguan dapat pula 

bersifat cukup serius dan terus menerus sehingga diperlukan 

kemampuan meremidi. Disiplin itu sendiri sebenarnya 

merupakan akibat dari pengelolaan kelas yang efektif.  

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika 

terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun 

melakukan kegiatan remidial. 

 

2. Pengertian Metode Demonstrasi 

Beberapa pengertian metode menurut para ahli, salah 

satunya adalah menurut Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi 

Pendidikan dengan Pendekatan Baruî,adalah bahwa:”Metode 

secara harfiah berarti ëcaraí. Dalam pemakian yang umum, metode 

diartikan sebagai cara melakukan sesuatu kegiatan atau cara-cara 
                                                 

17 JJ. Hasibuan & Murjiono, op.cit, hlm. 82. 
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melakukan kegiatan dengan menggunakan fakta dan konsep-

konsep secara sistematis.”
18

  

Menurut Muzayyin Arifin, “Pengertian metode adalah cara, 

bukan langkah atau prosedur. Kata prosedur lebih bersifat teknis 

administrative atau taksonomis. Seolah-olah mendidik atau 

mengajar hanya diartikan cara mengandung implikasi 

mempengaruhi. Maka saling ketergantungan antara pendidik dan 

anak didik di dalam proses kebersamaan menuju kearah tujuan 

tertentu.
19

 

Menurut W.J.S Poerwadarminta, “Metode adalah cara yang telah 

teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud”.
20

 

 Kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas yaitu bahwa metode 

secara umum adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan 

sesuatu hal, seperti menyampaikan mata pelajaran.  

Sedangkan pengertian metode demonstrasi menurut 

Muhibbin Syah adalah “Metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan 

kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang 

sedang disajikan”.
21

 

                                                 
18 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995), h. 201 
19 H. Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, op. cit., hlm.100 
20 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 649 
21 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Rosdakarya, 

2017), hlm. 208 



 

20 
 

Dalam kamus Inggris-Indonesia, demonstrasi yaitu 

ìmempertunjuk-kan atau mempertontonkan”.
22

 

 “Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang 

menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau 

untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak 

didik. Dengan menggunakan metode demonstrasi, guru atau murid 

memperlihatkan kepada seluruh anggota kelas mengenai suatu 

proses, misalnya bagaimana cara sholat yang sesuai dengan ajaran 

Rasulullah SAW”.
23

  

Menurut Aminuddin Rasyad, “Metode demonstrasi adalah 

cara pembelajaran dengan meragakan, mempertunjukkan atau 

memperlihatkan sesuatu di hadapan murid di kelas atau di luar 

kelas.”
24

 

Dari uraian dan definisi di atas, dapat dipahami bahwa 

metode demonstrasi adalah dimana seorang guru memperagakan 

langsung suatu hal yang kemudian diikuti oleh murid sehingga 

ilmu atau keterampilan yang didemonstrasikan lebih bermakna 

dalam ingatan masing-masing murid. 

 Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan 

semenjak awal sejarah kehidupan manusia, penggunaan metode 

demonstrasi dalam pendidikan sudah ada. Contohnya pada waktu 

itu Nabi, seorang pendidik yang agung, banyak menggunakan 

                                                 
22 Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 

hlm. 178. 
23 Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),  hlm. 

296. 
24 Aminuddin Rasyad, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama  (Jakarta: Bumi aksara, 2002), 

hlm. 8. 
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metode demonstrasi perilaku keseharian sebagai seorang muslim, 

maupun praktek ibadah seperti mengajarkan cara sholat, wudhu 

dan lain-lain. Semua cara tersebut dipraktekkan atau ditunjukkan 

oleh Nabi, lalu kemudian para umat mengikutinya 

 

3. Langkah-langkah Penerapan Metode Demonstrasi 

 Metode demonstrasi sangat memegang peranan penting 

dalam mendukung keberhasilan belajar pada suatu materi yang 

diajarkan. Langkah-langkah penerapan metode demonstrasi dapat 

dilihat pada saat terjadinya proses belajar mengajar antar pendidik 

dengan peserta didik pada suatu pembelajaran. Langkah-langkah 

persiapan yang harus ditempuh agar metode demonstrasi dapat 

dilaksanakan dengan baik ialah : 

1) Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus 

dilakukanyaitu :: 

a. Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa 

setelah proses demonstrasi berakhir. 

b. Mempersiapkan garis besar langkah-langkah 

demonstrasi yang akan dilakukan. 

c. Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan.  

d. Melakukan uji coba demonstrasi. 

2) Tahap Pelaksanaan 

1. Langkah pembukaan.  
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Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, diantaranya : 

1) Mengatur tempat duduk yang 

memungkinkan semua siswa dapat 

memperhatikan dengan jelas apa yang 

didemonstrasikan.  

2) Mengemukakan tujuan yang harus dicapai 

oleh siswa. 

3) Mengemukakan tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh siswa, misalnya siswa 

ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang 

dianggap penting pada saat pelaksanaan 

demonstrasi. 

4) Merumuskan dengan jelas kecakapan atau 

keterampilan apa yang diharapkan dicapai 

oleh siswa sesudah demonstrasi dilakukan. 

5) Jumlah siswa memungkinkan untuk 

diadakan demonstrasi dengan jelas. 

6) Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan, 

apakah tersedia waktu untuk memberi 

kesempatan kepada siswa mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan komentar 

selama dan sesudah demonstrasi. 
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7) Menetapkan rencana untuk menilai 

kemajuan siswa.
25

 

2. Langkah pelaksanaan demonstrasi  

a) Memulai demonstrasi dengan kegiatan-

kegiatan yang merangsang siswa untuk 

berpikir, misalnya melalui pertanyaan-

pertanyaan yang mengandung teka-teki 

sehingga mendorong siswa untuk tertarik 

memperhatikan demonstrasi. 

b) Menciptakan suasana yang menyejukkan 

dengan menghindari suasana yang 

menegangkan.  

c) Meyakinkan bahwa semua siswa mengikuti 

jalannya demonstrasi dengan 

memperhatikan reaksi seluruh siswa. 

d)  Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut 

sesuai dengan apa yang dilihat dari 

prosesdemonstrasi. 

3. Langkah mengakhiri demonstrasi  

Apabila demonstrasi selesai dilakukan, hal yang 

harus dilakukan yaitu: 

                                                 
25 Muhammad Zein, Metodologi Pengajaran Agama  (Yogyakarta: AK Group dan Indra Buana, 

1995), hlm. .57. 
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a) Mengakhiri dengan memberikan tugas-

tugas tertentu yang ada kaitannya dengan 

pelaksanaan demonstrasi dan proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

b) Mengakhiri dengan kegiatan diskusi. 

Dalam diskusi ini dapat diberikan atau 

diminta komentar, kritik, saran, atau 

penjelasan yang berhubungan dengan 

demonstrasi yang dilakukan. Hal ini 

diperlukan untuk meyakinkan siswa dapat 

memahami proses demonstrasi itu atau 

tidak. 

c) Melakukan evaluasi bersama tentang 

jalannya proses demonstrasi untuk 

perbaikan selanjutnya.
26

 

Kelebihan dan Kekurangan Metode Demonstrasi Dalam Proses Belajar 

Mengajar 

Penggunaan metode demonstrasi dalam proses belajar-mengajar memiliki 

arti penting. Banyak keuntungan psikologis-pedagogis yang dapat diraih 

dengan menggunakan metode demonstrasi, antara lain:  

a) Perhatian siswa lebih dipusatkan.  

b) Proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. 

                                                 
26 J.J. Hasibuan dan Mujiono. Proses Belajar Mengajar, op. cit. hlm. 31. 
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c) Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam 

diri siswa.
27

  

Kekurangan metode demonstrasi : 

a) Dalam pelaksanaannya, metode demonstrasi memerlukan waktu dan 

persiapan yang matang, sehingga memerlukan waktu yang bayak. 

b) Demonstrasi dalam pelaksanaannya banyak menyita biaya dan tenaga 

(jika memakai alat yang mahal). 

c) Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. 

d) Metode demonstrasi menjadi tidak efektif jika siswa tidak turut aktif 

dan suasana gaduh.
28

 

C .   Bidang Studi Fikih   

a) Pengertian Fiqih 

  Fikih menurut bahasa bermakna : tahu dan paham,
29

 sedangkan 

menurut istilah, banyak ahli fikih (fuqoha’) mendefinisikan berbedabeda 

tetapi mempunyai tujuan yang sama di antaranya:  

Imam Hanafi mendefinisikan fikih adalah: 

ٌاْلُمَكلَّفِْینٌٌَبِأَفَْعآلٌٌِتَتََعلَّقٌٌُالَّتِيٌَواْلَواِجبَآتٌٌِاْلُحقُْوقٌٌَیُبَیِّنٌٌُِعْلمٌ    

“Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang 

berhubungan amalan para mukalaf”.
30

 

                                                 
27 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru . op. cit., hlm. 209. 
28 Tayar Yusup dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa Arab 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 53 
29

 Slameto, Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya  (Jakarta: Rineka Cipta 2015), hlm. 

72. 
30 Ibid, hlm. 12. 
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Sedangkan menurut pengikut Imam Syafi’i mengatakan bahwa 

fikih (ilmu fikih) itu ialah: 

ٌاَِدلَّتِھَآٌِمنٌٌْاْلُمْستَنْبِظَةٌٌِاْلُمَكلَّفِْینٌٌَبِأَفَْعآلٌٌِتَتََعلَّقٌٌُالَّتِيٌةٌَالشَّْرِعیٌٌَّاألَْحَكامٌٌَیُبَیِّنٌٌُالَِّذيٌالِعْلمٌُ 

ٌالتَّْفِصْیلِیَّةٌِ  

“Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan 

dengan pekerjaan para mukallaf, yang dikeluarkan (diistimbatkan) dari 

dalil-dalil yang jelas (tafshili)”.
31

  

Sedangkan Jalaludin al -Mahali mendefinisikan fikih sebagai: 

ٌالتَْفِصْیلِیَّةٌٌِاَِدلَّتِھَآٌِمنٌٌْالُمْكتَِسبَةٌٌُالَعَملِیَّةٌٌُالشَّْرِعیَّةٌٌُاألَْحَكامٌُ  

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang berhubungan 

dengan amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil yang jelas 

(tafshili)”. 

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf pengertian fikih adalah: 

pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenahi perbuatan 

manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci.
32

  

Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas, fikih adalah; 

Ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar’iah yang berhubungan dengan 

segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang 

diambil dari nash-nash yang ada, atau dari mengistinbath dalil-dalil 

syariat Islam. 

                                                 
31 Ibid, hlm. 12. 
32 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2. 
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b. Tujuan Mempelajari Fiqih  

Dari uraian tentang pengertian ilmu fiqih dapat dimengerti bahwa 

tujuan mempelajari ilmu fiqih antara lain: Tujuan mempelajari ilmu fiqih 

(yang didefinisikan menurut pengertian ahli usul) amat besar, di 

antaranya: mengetahui mana yang disuruh mana yang dilarang, mana 

yang haram mana yang halal, mana yang sah mana yang batal, dan mana 

yang fasid. 

 Dengan ilmu fiqih, kita dapat mengetahui bagaimana kita 

menyelenggarakan nikah, talak, bagaimana memelihara jiwa, harta dan 

kehormatan, tegasnya mengetahui hukum-hukum yang harus berlaku 

dalam masyarakat umum. 

 Untuk mengetahui sebagian besar dari ilmu (hukum-hukum furu’) 

yang dikehendaki oleh agama.
33

  

Jelasnya, untuk mendapatkan jalan menuju keselamatan di dunia 

serta keselamatan di akhirat yang sesuai dengan seperti apa yang 

dikehendaki agama. 

 Untuk dapat menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap 

perbuatan dan ucapan manusia. Jadi ilmu fiqih itu adalah rujukan (tempat 

kembali) seorang hakim atau qodhi dalam keputusannya, rujukan seorang 

mufti dalam fatwanya dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui 

hukum syariat dalam ucapan dan perbuatannya. Inilah tujuan yang 

                                                 
33 Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., hlm. 26 
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dimaksudkan dari undang-undang itu tidak dimaksudkan kecuali untuk 

menerapkan materi hukum terhadap perbuatan dan ucapan manusia selain 

itu juga untuk membatasi setiap mukallaf terhadap hal-hal yang 

diwajibkan atau yang diharamkan baginya.
34

  

c. Ruang Lingkup Materi Bidang Studi Fiqih 

 Ruang lingkup fiqih di MTs dalam kurikulum berbasis kompetensi berisi 

pokok-pokok materi: 

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT. Hubungan manusia 

dengan Allah SWT, meliputi materi: Thaharah, Shalat, 

Zakat, Haji dan umrah, Aqiqah, Shadaqah, Infak, Hadiah 

dan Wakaf. 

2) Hubungan manusia dengan sesama manusia. Bidang ini 

meliputi Muamalah, Munakahat, Penyelenggaraan Jenazah 

dan Ta’ziyah, Warisan, Jinayat, Hubbul Wathan dan 

Kependudukan. 

3) Hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan 

lingkungan. Bidang ini mencakup materi, Memelihara 

kelestarian alam dan lingkungan, Dampak kerusakan 

lingkungan alam terhadap kehidupan, Makanan dan 

minuman yang dihalalkan dan diharamkan, Binatang 

sembelihan dan ketentuannya.
35

 

                                                 
34 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., hlm. 7. 
35 Departemen Agama RI., Kurikulum Berbasis Kompetensi MTs. Bidang Studi Fiqih (Dirjen. 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2003). hlm. 3. 



 

29 
 

d. Materi Fiqih  

Materi yang dibahas dalam ilmu fiqih meliputi pembahasan 

yang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan individu, masyarakat 

dan negara, yang meliputi bidang-bidang; ibadah, muamalat, 

kekeluargaan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara, 

pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional, seperti 

perang, damai dan sebagainya. 

 Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum MTs adalah salah 

satu bagian mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan 

peserta didik mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan 

hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya 

(Way of Life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 

penggunaan pengalaman dan pembiasaan.  

Fiqih di MTs bertujuan untuk membekali peserta didik agar 

dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam 

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

Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi 

pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Melaksanakan 

dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. 

Pengalaman  
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Tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan 

menjalankan hukum Islam, disiplin dan bertanggung jawab yang 

tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.
36

 

B. Kerangka Berpikir  

Setiap orang yang berbuat dan bertindak dengan sadar, 

seperti seorang pendidik, tentu menggunakan metode atau cara 

tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, 

berhasil atau tidak suatu perbuatan banyak bergantung kepada 

metode yang digunakan. Untuk dapat menggunakan metode yang 

baik, seorang pendidik harus mempunyai pengetahuan tentang 

kebaikan dan keburukan metode tersebut. 

 Selain harus menguasai materi, seorang pendidik juga 

harus dapat menempatkan metode sesuai dengan materi pelajaran 

agar maksud dan tujuan tercapai, seperti materi pelajaran fiqih di 

MTs Tribakti Singosari, yang banyak membahas tentang hukum 

yang mangatur pola hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia 

dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Untuk itu 

seorang pendidik dituntut untuk dapat menggunakan metode yang 

tepat agar dapat memberikan pemahaman serta pengalaman bagi 

anak didik. Melalui materi fiqih ini diharapkan dapat memberi 

pengetahuan tentang hukum Islam. 

 Begitu pula dalam pelajaran fiqih, dengan menggunakan 

metode demonstrasi diharapkan proses belajar-mengajar berjalan 

                                                 
36 Ibid, hlm. 2 
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dengan efektif dan siswa memiliki kesadaran akan fungsi dan 

kedudukannya sebagai mukallaf 

 


