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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Ngalimun (2914:14) menyatakan bahwa Metode merupakan komponen 

pendidikan yang sangat penting dan besar peranannya dalam menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. Karena metode merupakan suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. 

Oleh karena itu guru juga dituntut untuk pandai memilah dan memilih metode 

yang tepat dalam pembelajaran pada tiap-tiap mata pelajaran. Sehingga metode 

tersebut berfungsi secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suryobroto (1986:3), bahwa 

kenyataan yang ada telah menunjukan bahwa manusia dalam segala hal selalu 

mencari efisiensi kerja dengan jalan memilih dan menggunakan suatu metode 

yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuannya. Demikian pula halnya dalam 

lapangan pengajaran di sekolah, para pendidik (Guru) selalu berusaha memilih 

metode pengajaran yang setepat-tepatnya, yang dianggap lebih efektif dari pada 

metode-metode lainnya sehingga kecakapan dan pengetahuan yang diberikan oleh 

guru itu benar-benar menjadi milik murid. 

Salah satu contoh yang nyata, di MTsN Ngemplak. Implementasi metode yang 

digunakan guru untuk menyampaikan materi fikih belum berjalan dengan baik, 

dikarenakan keterbatasannya sarana prasarana yang ada, dan langkah-langkah 

penerapan sebuah metode yang belum terpenuhi, seperti perencanaan, 

pelaksanaan, faktor pendukung, penghambat dan keberhasilan penggunaan 

metode. Sementara itu proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik 

juga efektif ketika seperangkat komponen pendidikan saling melengkapi dan 

mendukung. Seperti halnya tujuan pembelajaran, bahan ajar, peserta didik, guru, 

metode, situasi, dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada 

harus diorganisasikan dan atau dioperasionalkan dengan baik sehingga antar 



2 
 

sesama komponen saling terlibat (kerja sama). Dalam hal ini guru yang memiliki 

peran penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ditangan gurulah letak 

keberhasilan pembelajaran. Karena komponen guru tidak dapat dimanipulasi atau 

direkayasa oleh komponen lain, dan sebaliknya guru mampu memanipulasi atau 

merekayasa komponen lain menjadi bervariasi, sedangkan komponen lain tidak 

dapat mengubah guru menjadi bervariasi. Tujuan rekayasa pembelajaran oleh 

guru adalah membentuk lingkungan peserta didik supaya sesuai dengan 

lingkungan yang diharapkan dari proses belajar peserta didik, yang pada akhirnya 

peserta didik dapat menuai hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan (efektif). 

Berkenaan dengan masalah diatas, ada metode yang dapat digunakan oleh 

guru fikih untuk memperagakan materi, yaitu metode demonstrasi. Tepat untuk 

diterapkan dan digunakan dalam bidang fiqih, khususnya pada materi-materi 

tertentu sepereti perawatan jenazah yang berkaitan dengan memandikan, 

mengafani dan menyalati jenazah. Ketika metode demonstrasi diterapkan sesuai 

dengan langkah-langkahnya (seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi), 

dibantu dengan memperhatikan faktor pendukung (seperti tenaga mengajar, sarana 

prasarana, waktu, dan jumlah siswa), dan faktor penghambat ( seperti peralatan, 

kondisi siswa dan suasana dalam kelas) dengan penuh harapan proses 

pembelajaran dapat berjalan efektif. Karena metode demonstrasi merupakan 

jawaban dari janggalan atau pertanyaan peserta didik, (Bagai mana cara 

melaksanakannya?) Dengan demikian, jika guru fiqih menggunakan metode 

demonstrasi dalam penyampaian materi, pastinya guru akan memperagakan isi 

materi yang sedang dipelajari oleh siswa, dibantu dengan uraian dan penjelasan 

lisan juga eksperimen, yang sebelumnya sudah direncanakan secara matang, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, faktor penghambat, pendukung dan tingkat 

keberhasilan. Maka tidak akan terjadi kekeliruan pada siswa dalam 

mempraktekannya, karena siswa terlibat langsung dalam mendemonstrasikan isi 

materi, dan juga siswa akan lebih mudah dalam memahami isi materi tersebut 

yang telah disampaikan oleh guru fiqih. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

MelvinL. Siberman (2012:23) yang merujuk ke perkataan konfusius yang 

menyatakan; “yang saya dengar, saya lupa. Yang saya lihat, saya ingat. Dan yang 
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saya kerjakan, saya pahami”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa yang saya 

dengar, saya lupa. Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat. Yang saya 

dengar, lihat, dan dipertanyakan atau diskusikan dengan orang lain, saya mulai 

fahami. Dan dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan 

pengetahuan dan keterampilan. Dan yang saya ajarkan kepada orang lain, saya 

kuasai. 

Ditinjau dari segi pentingnya mempelajari fikih di MTs, Tatang Ibrahim 

(2009:III) menyatakan bahwa Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami 

pokok-pokok hukum islam dalam mengatur ketentuan dari tata cara menjalankan 

hubungan manusia dengan allah yang di atur dalam fiqih ibadah dan hubungan 

manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih mu’amalah, dan juga peserta 

didik dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan 

benar dalam melaksanakan ibadah kepada allah dan ibadah sosial. Pengalaman 

tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum islam, disiplin, 

dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun 

sosial.Melalui bidang studi fiqih ini diharapkan siswa tidak lepas dari jangkauan 

norma-norma agama dan menjalankan aturan syariat Islam dengan baik dan benar 

sehingga mendapat ridho allah SWT. 

Mengingat akan pentingnya metode, jika guru fiqih salah dalam memilih 

metode, kemungkinan besar akan terjadi proses pembelajaran yang jemu, 

monoton, dan membosankan bagi siswa, sehingga mengakibatkan ketidak 

fokusannya pusat perhatian siswa dalam memperhatikan isi materi yang 

disampaikan.  

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di MTsN Ngemplak pada tanggal 

16 Maret 2015 disertai penjelasan dari hasil wawancara dengan ibu guru Nurul 

Qurrotien selaku pengampu bidang fiqih, penulis mengusulkan untuk melakukan 

penelitian terkait efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqih di 

MTsN tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengkaji secara empirik dan 

menjadikan judul dalam skripsi, yaitu EFEKTIVITAS METODE 
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DEMONSTRASI DALAM PEMBELAJARAN FIQIH PADA SISWA-SISWI 

KELAS IX DI MTsN NGEMPLAK 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang didukung oleh penjelasan ibu guru Nurul 

Qurrotien selaku pengampu bidang fiqih, maka dapat diidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut; 

1) Seberapa tinggi tingkat keberhasilan penggunaan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran fiqih pada siswa-siswi kelas IX di MTsN 

NGEMPLAK ? 

2) Bagaimanakah Langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan 

metode demonstrasi pada pembelajaran fiqih pada siswa-siswi kelas IX di 

MTsN NGEMPLAK agar berjalan Efektiv ? 

 

C. Batasan Masalah 

1) Dalam setiap pembelajaran pasti banyak metode-metode yang digunakan 

untuk menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran, oleh karena itu 

penulis membatasi penerapan dan penggunaan metode demonstrasi dalam 

penelitian ini hanya dalam pembelajaran bidang fiqih 

2) Dalam bidang fiqih, pastinya terdapat banyak materi, dan semua materi 

tersebut tidak selalu menggunakan metode demonstrasi. Oleh karena itu 

penulis membatasi dalam penerapan dan penggunaan metode demonstrasi 

pada materi perawatan jenazah, terkait materi memandikan, mengkafani, 

dan mengshalati jenazah yang ada di kelas IX MTsN NGEMPLAK 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut;Seberapa tinggi efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqih, 

materi perawatan jenazah pada siswa-siswi kelas IX di MTsN NGEMPLAK  ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Efektivitas Metode Demonstrasi 

dalam Pembelajaran Fiqih (Materi Perawatan Jenazah) Pada Siswa-Siswi Kelas 

IX di MTsN NGEMPLAK. 

F. Manfaat Penelitian 

Adanya tujuan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak yang dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung. 

Baik sebagai bahan kajian ilmiah ataupun sebagai implementasi langsung 

terhadap upaya pengembangan mutu pendidikan. 

a. Manfa’at teoritis 

1) Kepala sekolah MTsN NGEMPLAK, sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran terutama 

dengan menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran fiqih 

2) Segenap tenaga kependidikan, khususnya guru bidang fiqih MTsN 

NGEMPLAK dalam penggunaan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih 

b. Manfa’at praktis 

1) Penulis, sebagai bekal dilapangan nanti ketika menjadi seorang guru 

agama, juga menambah ilmu pengetahuan 

2) Dan juga sebagai masukan bagi calon guru, terutama guru bidang 

fiqih 

 

G. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian-kajian atau 

penelitian terdahulu yang relevan pada seputar area permasalahan yang hendak 

penulis teliti, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian yang 

sudah ada. Namun sebelumnya penulis pernah membaca skripsi dari saudari Dian 

Amalia (2010)yang meneliti di MTs Al Falah Jakarta, terkait efektivitas metode 
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demonstrasi terhadap pembelajaran bidang studi fiqh, beliau lebih mengfokuskan 

dalam penelitiannya ke materi Shalat. Dan pada penelitian saudari Eva Syarifah 

Nurhayati (2008) dalam penelitiannya di MTs Soebono Mantofani Jombang 

Ciputat Tangerang, lebih mengfokuskan pada materi shalat berjama’ah, shalat 

jamak, qashar dan shalat dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam penelitian ini 

yang hendak penulis teliti adalah ke efektivan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih pada siswa-siswi kelas IX di MTsN ngemplak lebih 

mengfokuskan pada materi perawatan jenazah, terkait memandikan, mengkafani 

dan menshalati mayit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


