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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MTsN Ngemplak 

1. Tujuan, Visi dan Misi MTsN Ngemplak 

a. Tujuan MTsN Ngemplak 

Tujuan MTsN ngemplak adalah Terwujudnya madrasah yang 

berkwalitas islami dan berwawasan lingkungan hidup 

b. Visi MTsN Ngemplak 

Unggul dalam prestasi, tekun beribadah, berakhlakul karimah, dan 

berwawasan lingkungan hidup. 

c. Misi MTsN Ngemplak 

Terselenggaranya pembelajaran secara intensif. 

Terselenggaranya bimbingan ibadah menjadi kebiasaan amaliah. 

Terciptanya kondisi santun dan islami. 

Terciptanya lingkungan madrasah yang hijau, sehat, bersih, indah, dan 

nyaman. 

 

B. Deskripsi Data 

Untuk mengetahu seberapa besar efektivitas metode demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih di MTsN ngemplak, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil data dari populasi terjangkau, yaitu jumlah keseluruhan kelas IX dari 

kelas IX-A sampai kelas IX-E yang jumlahnya sebanyak 166 siswa, dan yang 

dijadikan responden atau sampel dalam penelitian sebanyak 75 siswa 

(responden), karena penulis mengambil 45% dari populasi terjangkau, yaitu 166 

siswa. 
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Kemudian angket diberikan kepada 75 responden dengan lima alternatif 

jawaban yang beragam untuk menegtahui seberapa besar efektivitas metode 

demonstrasi dalam pembelajaran fiqih di MTsN ngemplak 

Dan mengadakan wawancara terstruktur dengan guru fiqih untuk 

mengetahui informasi tentang seberapa besar efektivitas metode demonstrasi 

dalam pembelajaran fiqih di MTsN ngemplak 

Dalam penelitian ini penulis mengolah hasil dari angket dengan analisis 

statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekwensi.  

P  
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P = Angka Presentase  

F = Frekuensi yang sedang di cari presentasenya 

N = Jumlah frekuansi (banyaknya individu/Responden) 

Kemudian setelah hasil angket dimasukan dalam tabulasi yang merupakan 

proses pengrubahan data instrumen (angket) menjadi angka (presentasi) 

kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung seberapa besar efektivitas 

metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqih di MTsN ngemplak 

Tabel 5Guru fiqih menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan 

diadakannya demonstrasi sebelum melakukan demonstrasi perawatan 

jenazah 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

1 a. Selalu 

 

35 46,6 

b. Sering 

 

19 25,4 

c. Kadang-kadang 

 

6 8 

d. Hampir tidak pernah 5 6,7 
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e. Tidak pernah 

 

10 13,3 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data tersebut 72% siswa (46,6+25,4=72)  atau 54 siswa 

(35+19=54) menyatakan  selalu dan sering guru fiqih menjelaskan terlebih dahulu 

maksud dan tujuan diadakannya demonstrasi sebelum melakukan demonstrasi 

perawatan jenazah. Dan 6 siwa (8%) menjawab kadang-kadang. Selanjutnya 20% 

siswa (6,7+13,3=20) atau 15 siswa (5+10=15) menyatakan hampir tidak pernah 

dan tidak pernah.  

Jadi berdasarkan data yang diperoleh, jawaban siswa mendominasi ranah 

selalu dan sering guru fiqih menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan 

diadakannya demonstrasi sebelum melakukan demonstrasi perawatan jenazah.Hal 

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada 

tanggal 08 Juni 2015, yaitu guru fiqih selalu menjelaskan terlebih dahulu maksud 

dan tujuan diadakannya demonstrasi, perlunya agar siswa lebih siap dan lebih 

serius dalam menerima pengetahuan berupa materi pelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru fiqih. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai (efektiv) 

Tabel 6Alat-alat yang dipergunakan untuk demonstrasi perawatan jenazah 

didapatkan dengan mudah 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

2 a. Sangat sesuai 

 

18 24 

b. Sesuai 

 

45 60 

c. Biasa aja 

 

8 10,6 

d. Tidak sesuai 

 

3 4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

1 1.4 

Jumlah  

 

75 100 
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Berdasarkan tabel di atas, maka data yang diperoleh adalah 63 siswa 

(18+45=63) atau 84% siswa (24+60=84%) menyatakan sangat sesuai dan sesuai 

bahwa alat-alat yang digunakan untuk mendemonstrasikan perawatan jenazah 

didapatkan dengan mudah. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis 

ketika uji coba pra pelaksanaan demonstrasi pada tanggal 31 Mei 2015. Didukung 

dengan penjelasan guru fiqih bahwa sebelum praktek, guru, atau guru dengan 

siswa bersama menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Dan juga dari pihak 

sekolah sudah mulai memberikan fasilitas yang diperlukan untuk pencapaian 

mutu pendidikan. Sehingga proses pendemonstrasian materi dapat terealisasikan 

sesuai dengan tujan yang diharapkan (efektiv). 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja hanya 8 siswa atau 10,6%. Dan 4 

siswa (3+1=4) atau 5,4% siswa (4+1,4=5,4%) menyatakan tidak sesuai dan sangat 

tidak sesuai. Jadi data tersebut lebih didominasi oleh siswa yang menyatakan 

sangat sesuai dan sesuai 

Tabel 7 Metode demonstrasi yang digunakan guru fiqih pada 

pembahasan materi perawatan jenazah sudah berjalan efektif  

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

3 a. Sangat sesuai 

 

6 8 

b. Sesuai 

 

50 66,6 

c. Biasa aja 

 

10 13.4 

d. Tidak sesuai 

 

6 8 

e. Sangat tidak sesuai 

 

3 4 

Jumlah  75 100 
 

Pada pertanyaan no item 3, data yang diperoleh adalah 56 siswa (6+50=56) 

atau 75,6% siswa (8+66,6=75,6%) siswa menyatakan sangat sesuai dan sesuai 

bahwa metode demonstrasi yang digunakan guru fiqh untuk membahas materi 

perawatan jenazah sudah berjalan efektiv. Hal tersebut didukung dengan hasil 
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wawancara terstruktur bersama guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang 

menyatakan bahwa setelah berakhirnya demonstrasi, siswa lebih baik lagi dalam 

melakukan praktek perawatan jenazah di hadapan guru. Praktek tersebut 

mengindikasikan bahwa apa yang guru fiqih ajarkan dapat difahami oleh siswa. 

Sedangkan sebanyak 10 siswa atau 13,4% menyatakan biasa aja. Dan 9 

siswa atau 12% menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Jadi berdasarkan 

data dan fakta yang telah diperoleh, dapat penulis fahami bahwa penggunaan 

metode demonstrasi dalam pembahasan perawatan jenazah sudah berjalan efektiv. 

Tabel 8 Jumlah siswa yang ada di dalam kelas sangat memungkinkan guru 

fiqih untuk menggunakan metode demonstrasi pada materi perawatan 

jenazah dengan baik 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

4 a. Sangat sesuai 

 

8 10,7 

b. Sesuai 

 

38 50,6 

c. Biasa aja 

 

19 25,3 

d. Tidak sesuai 

 

8 10,7 

e. Sangat tidak sesuai 

 

2 2,7 

Jumlah  75 100 
 

Berdasarkan data di atas, 46 siswa (8+38=46) atau 61,3 siswa 

(10,7+50,6=61,3%) menyatakan sangat sesuai dan sesuai bahwa penggunaan 

metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah tidak terpaku oleh jumlah 

siswa yang ada dalam kelas, guru fiqh menerapkan metode demonstrasi pada 

materi perawatan jenazah dengan baik. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil 

wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang 

menegaskan bahwa sepengalaman guru fiqih mengajar bidang studi fiqih, 

terutama pada materi yang perlu dipraktekan. Berapapun jumlah siswa yang ada, 

penggunaan metode demonstrasi tetap digemari oleh siswa. hal tersebut 
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disebabkan oleh besarnya rasa ingin tahu siswa terhadap materi perawatan 

jenazaah. 

Sedangkan sebanyak 19 siswa atau 25,3% yang menyatakan biasa aja. Dan 

10 siswa (8+2=10) atau 13,4% (10,7+2,7=13,4%) yang menyatakan tidak sesuai 

dan sangat tidak sesuai. Jadi berdasrkan data yang diperoleh dari jawaban siswa, 

dapat penulis simpulkan bbahwa penggunaan metode demonstrasi yang dilakukan 

oleh guru sangat mungkin untuk selalu diterapkan dalam materi perawatan 

jenazah. 

Tabel 9 Sebelum melakukan demonstrasi, guru fiqih mempraktekkannya 

terlebih dahulu 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

5 a. Selalu 

 

45 60 

b. Sering 

 

15 20 

c. Kadang-kadang 

 

6 8 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,4 

e. Tidak pernah 

 

5 6,6 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, sebanyak 60 siswa 

(45+15=60) atau 80% siswa (60+20=80%) siswa menyatakan selalu dan sering 

bahwa sebelum melakukan demonstrasi guru fiqih mempraktekan terlebih dahulu 

sebelum mendemonstrasikan perawatan jenazah di kelas, agar guru fiqih dapat 

mengetahui kesalahan dan kekurangannya, dan juga dapat memperbaiki kembali. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan penulis pada tanggal 31 mei 2015 

ketika mempraktekan demonstrasi perawatan jenazah sebelum mempraktekan di 

depan kelas bersama guru fiqih di lap IPA MTsN Ngemplak. 
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Sedangkan siswa yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 atau 8%. Dan 

9 siswa (4+5=9) atau 12% (5,4+6,6=12) yang menjawab hampir tidak pernah dan 

tidak pernah. Mungkin siswa tersebut  ketika guru uji coba tidak dapat 

menyaksikan. 

Tabel 10 Saat siswa dimintai untuk mendemonstrasikan perawatan jenazah 

di depan kelas, guru fiqih menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah 

untuk mendemonstrasikan materi perawatan jenazah 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

6 a. Selalu 

 

55 73,3 

b. Sering 

 

9 12 

c. Kadang-kadang 

 

7 9,3 

d. Hampir tidak pernah 

 

2 2,7 

e. Tidak pernah 

 

2 2,7 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data di atas, sebanyak 64 siswa (55+9=64) atau 85,3% 

(73,3+185,3) menyatakan selalu dan sering bahwa guru fiqih menjelaskan terlebih 

dahulu langkah-langkah pendemonstrasian materi perawatan jenazah sebelum 

meminta siswa untuk mendemonstrasikan materi. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang 

mengatakan bahwa sebelum siswa praktek guru fiqih jelaskan langkah-

langkahnya terlebih dahulu, agar siswa tidak salah langkah dalam praktek. Dan 

siswa dapat memahami materi dengan benar sesuai dengan modul. 

Sedangkan siswa yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 7 atau 9,3% 

dan yang menyatakan hampir tidak pernah atau tidak pernah sebanyak 4 siswa 

(2+2=4) atau 5,4% (2,7+2,7=5,4). Jadi sesuai dengan data yang diperoleh, 

jawaban siswa mendominasi ranah selalu dan sering guru fiqih menjelaskan 
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terlebih dahulu langkah-langkah pendemonstrasian materi perawatan jenazah 

sebelum meminta siswa untuk mendemonstrasikan materi. 

Tabel 11 Ketika siswa dimintai untuk mendemonstrasikan perawatan 

jenazah, guru fiqih akan mengulangi langkah demi langkah apa yang harus 

dilakukan siswa 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

7 a. Selalu 

 

25 33,4 

b. Sering 

 

23 30,6 

c. Kadang-kadang 

 

19 25,4 

d. Hampir tidak pernah 

 

3 4 

e. Tidak pernah 

 

5 6.6 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, 48 siswa (25+23=48) menyatakan selalu dan 

sering bahwa guru fiqih akan mengulangi langkah demi langkah apa yang harus 

dilakukan siswa untuk mendemonstrasikan materi perawatan jenazah. hal tersebut 

sesuai dengan hasil observasi penulis pada tanggal 1 juni 2015 ketika demonstrasi 

berlangsung guru membimbing siswa dalam mendemonstrasikan materi. 

Sedangkan 19 siswa atau 25,4% menyatakan kadang-kadang. Selanjunya 

sebanyak 8 siswa (3+5=8) atau 10,6% (4+6,6=10,6) menyatakan hampir tidak 

pernah dan tidak pernah. Kesimpulan data tersebut, jawaban siswa lebih mengacu 

pada ranah selalu dan sering guru fiqih akan mengulangi langkah demi langkah 

apa yang harus dilakukan siswa 

Tabel 12 Waktu yang diberikan untuk siswa melakukan demonstrasi sudah 

memadahi atau cukup 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

8 a. Sangat sesuai 27 36 
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b. Sesuai 

 

27 36 

c. Biasa aja 

 

10 13.4 

d. Tidak sesuai 

 

9 12 

e. Sangat tidak sesuai 

 

2 2,6 

Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan tebel di atas, 54 siswa (27+27=54) atau 72% (36+36=72%) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai bahwa waktu yang diberikan untuk siswa 

melakukan demonstrasi sudah memadahi dan cukup. Ditegaskan pula oleh hasil 

wawancar terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang 

mengatakan bahwa waktu untuk siswa sudah memadahi dan cukup. Karena 

dengan jumlah waktu pelajaran yang ada, guru fiqih  mengambil untuk praktek 

lebih banyak dibanding yang lainnya. Seperti penjelasan, diskusi dan kesimpulan. 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja sebanyak 10 atau 13,4%. Selanjutnya 

11 siswa (9+2=11) atau 14,6% (12+2,6+14,6) menyatakan tidak sesuai dan sangat 

tidak sesuai. Mungkin bagi mereka dengan waktu yang telah diberikan oleh guru 

fiqih kurang memadahi, karena kelambatannya daya tangkap. 

Jadi berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa waktu yang 

diberikan siswa untuk mendemonstrasikan materi perawatan jenazah sudah 

memadahi dan cukup berdasarkan jawaban terbanyak dari 54 atau 72% siswa. 

Tabel 13 Saat pembelajaran perawatan jenazah guru fiqih lebih banyak 

menggunakan waktunya untuk mempraktekan materi dari pada 

memberikan penjelasan 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

9 a. Selalu 

 

26 34,6 

b. Sering 

 

23 30,7 
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c. Kadang-kadang 

 

17 22,7 

d. Hampir tidak pernah 

 

6 8 

e. Tidak pernah 

 

3 4 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, 49 siswa (26+23=49) atau 65,3% 

(34,6+30,7=65,3) menyatakan selalu dan sering bahwa waktu untuk praktek lebih 

banyak dibanding waktu untuk memberikan penjelasan. Hal tersebut ditegaskan 

oleh hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 

yang menyatakan bahwa untuk menyampaiakn materi, guru mengambil 

seperempat jumlah waktu belajar, seperempatnya lagi buat diskusi dan penarikan 

simpuan, selebihnya buat pendemonstrasian. 

Sedangkan yang menyatakan kadang-kadang 17 atau 22,7% siswa. 

selanjutnya 9 siswa (6+3=9) atau 12% (8+4=12) menyatakan hampir tidak pernah 

dan tidak pernah. Jadi kesimpulan data di atas, jawaban siswa mendominasi ranah 

selalu dan sering guru fiqih lebih banyak menggunakan waktunya untuk praktek 

dibanding penjelasan. 

Tabel 14 Alat peraga yang digunakan guru fiqih ketika mendemonstrasikan 

materi perawatan jenazah dapat terlihat dengan jelas oleh siswa 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

10 a. Sangat sesuai 

 

40 53,4 

b. Sesuai 

 

28 37,4 

c. Biasa aja 

 

3 4 

d. Tidak sesuai 

 

2 2,6 

e. Sangat tidak sesuai 

 

2 2,6 

Jumlah  75 100 
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Berdasarkan data di atas, 68 siswa (40+28=48) atau 90,8% 

(53,4+37,4=90,8) menjawab sangat sesuai dan sesuai bahwa alat peraga yang 

digunakan terlihat jelas oleh siswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi 

penulis pada tanggal 1 Juni 2015 bahwa alat peraga yang digunakan guru fiqih 

untuk memberikan contoh kepada siswa berupa boneka besar sehingga dapat 

terlihat dengan jelas oleh siswa, baik yang didepan maupun dibelakang. Dan 

berupa lima (5) boneka tanggung yang digunakan oleh siswa untuk praktek tiap-

tiap kelompok. 

Sedangkan yang menjawab biasa aja sebanyak 3 atau 4% siswa. 

Sealanjunya 4 siswa (2+2=4) atau 5,2% (2,6+2,6=5,2%) menjawab tidak sesuai 

dan sangat tidak sesuai. Jadi berdasarkan data tersebut dapat penulis simpulkan 

bahwa alat peraga yang digunakan guru fiqih untuk mendemonstrasikan materi 

perawatan jenazah dapat terlihat jelas oleh siswa, sehingga dapat mendukung 

untuk pencapaian tujuan pembelajaran (efektiv) 

Tabel 15 Posisi guru fiqih saat mendemonstrasikan materi perawatan 

jenazah sudah tepat 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

11 a. Sangat sesuai 

 

25 33,4 

b. Sesuai 

 

34 45,4 

c. Biasa aja 

 

11 14,6 

d. Tidak sesuai 

 

3 4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

2 2,6 

Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, 59 siswa (25+34=59) atau 78,8% 

(33,4+45,4=78,8) menyatakan sangat sesuai dan sesuai bahwa posisi guru fiqih 

sudah tepat ketika mendemonstrasikan perawatan jenazah. Hal tersebut diperkuat 
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oleh hasil observasi penulis pada tanggal 1 Juni 2015 bahwa posisi guru fiqih 

sangat sesuai dan tepat saat mendemonstrasikan materi, karena dengan posisi guru 

yang tepat, siswa lebih dapat fokus dan serius melihat dan mencatat apa yang 

dilakukan dan dijelaskan oleh guru fiqih. 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja sebanyak 11 siswa (14,6%). 

Selebihnya 5  siswa (3+2=5) atau 6,6% (4+2,6=6,6%) menyatakan tidak sesuai 

dan sangat tidak sesuai. Jadi berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, 

dapat penulis simpulkan bahwa posisi guru fiqih sudah tepat ketika 

mendemonstrasikan perawatan jenazah. Sehingga dapat membantu proses belajar 

mengajar menjadi efektiv. 

Tabel 16 Penjelasan secara lisan yang disampaikan guru fiqih dapat 

terdengar dengan jelas oleh siswa 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

12 a. Sangat sesuai 

 

43 57,3 

b. Sesuai 

 

20 26,6 

c. Biasa aja 

 

10 13,3 

d. Tidak sesuai 

 

1 1,4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

1 1,4 

Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, 63 siswa (43+20=63) atau 73,9% 

(57,3+26,6=73,9) menjawab sangat sesuai dan sesuai bahwa penjelasan secara 

lisan yang disampaikan oleh guru fiqih saat menyampaikan materi dapat terdengar 

jelas oleh siswa. Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis pada tanggal 

01 juni 2015 bahwa ketika guru fiqih menjelaskan materi dibantu dengan 

pengeras suara, sehingga suara guru fiqih terdengar jelas dan keras. Dan juga apa 

yang disampaikan guru fiqih dapat didengar seluruh siswa.  
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Sedangkan yang menjawab biasa aja sebanyak 10 siswa (13,3%). 

Selebihnya 2 siswa (1+1=2) atau 2,8% (1,4+1,4=2,8) menjawab sangat tidak 

sesuai dan tidak sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa penjelasan secara lisan yang disampaikan oleh guru fiqih saat 

menyampaikan materi dapat terdengar jelas oleh siswa, dengan penuh harapan 

kejelasan dari penjelasan guru fiqih dapat menghantarkan proses pembelajaran 

menjadi efektiv. 

Tabel 17 Guru fiqih memberikan contoh tentang perawatan jenazah dengan 

baik 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

13 a. Sangat sesuai 

 

42 56 

b. Sesuai 

 

22 29,3 

c. Biasa aja 

 

8 10,6 

d. Tidak sesuai 

 

2 2,7 

e. Sangat tidak sesuai 

 

1 1,4 

Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan data di atas, 64 siswa (42+22=64) atau 85,3 (56+29,3=85,3) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai guru fiqih memberikan contoh perawatan 

jenazah dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis pada 

tanggal 01 Juni 2015 ketika menyaksikan guru fiqih menyampaikan materi, 

disamping penguasaan materi, guru fiqih juga sebagai orang yang profesinya 

mengurus perawatan jenazah di kampung halaman ( lebe). 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja sebanyak 8 siswa (10,6%). 

Selanjutnya 3 siswa (2+1=3) atau 4,1% (2,7+1,4=4,1) yang menyatakan tidak 

sesuai dan sangat tidak sesuai. Berdasarkan analisis di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa guru fiqih sangat baik ketika memberikan contoh perawatan 

jenazah, hal tersebut diperkuat oleh jawaban terbanyak responden. 
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Tabel 18 Guru fiqih meminta siswa membuat catatan yang dianggap perlu 

selama demonstrasi berlangsung 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

14 a. Selalu 

 

32 42,6 

b. Sering 

 

28 37,4 

c. Kadang-kadang 

 

9 12 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,3 

e. Tidak pernah 

 

2 2,7 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data pada table di atas, 60 siswa (32+28=60) atau 83% 

(42,6+37,4=83%) menjawab selalu dan sering guru fiqih meminta siswa untuk 

membuat catatan. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil wawancara terstruktur 

dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan selalu 

memperintahkan siswa membuat catatan. Entah itu pada materi yang perlu 

praktek ataupun materi yang lainnya. Karena menurut guru fiqih sebuah catatan 

itu sangat penting, karena ketika siswa lupa, akan tetapi mempunyai catatan, yang 

pasti bisa dipelajari kembali. 

Sedangkan yang menjawab kadang-kadang 9 siswa (12%). Selanjutnya 6 

siswa (4+2=6) atau 8% (5,3+2,7=8%) menyatakan hamper tidak pernah dan tidak 

pernah. Berdasarkan analisis data di atas, dapat penulis simpulkan bahwa untuk 

mengefektivkan proses pembelajaran, guru fiqih meminta siswa untuk mencatat 

keterangan guru. 

Tabe 19 Guru fiqih mengajar dengan suara keras dan jelas 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

15 a. Selalu 

 

43 57,3 



53 
 

b. Sering 

 

15 20 

c. Kadang-kadang 

 

12 16 

d. Hampir tidak pernah 

 

2 2,7 

e. Tidak pernah 

 

3 4 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan no item 15, sebanyak 58 siswa (43+15=58) atau 77,3% 

(57,3+20=77,3) menyatakan selalu dan sering guru fiqih mengajar dengan suara 

keras dan jelas. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil observasi penulis pada tanggal 

01 juni 2015 bahwa ketika guru fiqih menjelaskan materi dibantu dengan 

pengeras suara, sehingga suara guru fiqih terdengar jelas dan keras. Dan juga apa 

yang disampaikan guru fiqih dapat didengar seluruh siswa. 

Sedangkan yang menjawab kadang-kadang 12 siswa (16%). Selanjutnya 5 

siswa (2+3=5) atau 6,7% (2,7+4=6,7%) menyatakan hamper tidak pernah dan 

tidak pernah. 

Tabel 20 Kualitas catatan guru fiqih di papan tulis maupun di kertas dapat 

dibaca dengan jelas 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

16 a. Sangat sesuai 

 

23 30,6 

b. Sesuai 

 

45 60 

c. Biasa aja 
 

4 5,4 

d. Tidak sesuai 

 

3 4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 

Jumlah  75 100 
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Berdasarkan data di atas, 68 siswa (23+45=68) atau 90,6% (30,6+60=90,6) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai kualitas catatan guru fiqih di papan tulis 

maupun di kertas dapat dibaca dengan jelas. Hal tersebut didukung oleh hasil 

observasi penulis pada tanggal 01 Juni 2015 bahwa disamping catatan guru yang 

jelas, didukung oleh factor papan tulis dan spidol yang masih baru sehingga dapat 

dibaca oleh siswa. 

Sedangkan yang menjawab biasa aja 4 siswa (5,4%). Selebihnya 3 siswa 

(4%) menjawab tidak sesuai dan tidak ada yang menjawab sangat tidak sesuai. 

Dengan demikian berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

catatan guru fiqih di papan tulis maupun di kertas dapat dibaca dengan jelas, 

dengan harapan kualitas tulisan guru yang jelas tersebut dapat menghantarkan 

proses pembelajaran menjadi lebih efektiv. 

Tabel 21 Setelah demonstrasi berakhir, guru fiqih akan mengadakan diskusi 

mengenai apa yang telah siswa demonstrasikan didepan kelas 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

17 a. Selalu 

 

19   25,3 

b. Sering 

 

25 33,3 

c. Kadang-kadang 

 

24 32 

d. Hampir tidak pernah 

 

3 4 

e. Tidak pernah 

 

4 5,4 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data di atas, 44 siswa (19+25=44) atau 58,6% 

(25,3+33,3=58,6) manjawab selalu dan sering guru fiqih mendiskusikan mengenai 

apa yang telah siswa demonstrasikan didepan kelas setelah demonstrasi berakhir. 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi penulis pada tanggal 01 Juni 2015 
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bahwa setelah berakhirnya demonstrasi, guru fiqih bersama siswa mengadakan 

diskusi, guna untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami isi materi. 

Dengan harapan melalui adanya diskusi dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Sedangkan 24 siswa (32%) menjawab kadang-kadang. Selanjutnya 7 siswa 

(3+4=7) atau 5,8% (4+5,4=5,8%) menjawab hampir tidak pernah dan tidak 

pernah. Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh, jawaban siswa lebih 

mendominasi ranah selalu dan sering guru fiqih mendiskusikan mengenai apa 

yang telah siswa demonstrasikan didepan kelas setelah demonstrasi berakhir. 

Tabel 22 Guru fiqih akan meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

kembali, untuk mengetahui apakah siswa bisa menghafal langkah-langkah 

yang telah dicontohkan oleh guru 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

18 a. Selalu 

 

20 26,7 

b. Sering 

 

29 38,6 

c. Kadang-kadang 

 

20 26,7 

d. Hampir tidak pernah 

 

3 4 

e. Tidak pernah 

 

3 4 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, 49 siswa (20+29=49) atau 65,3% 

(26,7+38,6=65,3) menyatakan selalu dan sering guru fiqih meminta untuk siswa 

demonstrasikan kembali, agar diketahui apakah siswa dapat menghafal langkah-

langkah yang telah dicontohkan oleh guru fiqih. Hal tersebut didukung oleh hasil 

observasi penulis pada tanggal 01 juni 2015 bahwa guru memperintahkan siswa 

praktek berulang kali agar langkah-langkahnya tetap dihafal oleh siswa. 

Sedangkan 20 siswa (26,7%) menyatakan kadang-kadang. Selanjutnya 6 

siswa (3+3=6) atau 8% (4+4=8%) menyatakan hampir tidak pernah dan tidak 
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pernah. Dengan demikian, data yang di peroleh dari pertanyaan no item 18 dapat 

diketahui bahwa jawaban siswa mendominasi ranah selalu dan sering, jadi dapat 

penulis simpulkan bahwa pendemonstrasian materi perawatan jenazah berjalan 

efektiv. 

Tabel 23 Dalam proses pembelajaran guru fiqih mengajar dengan antusias 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

19 a. Sangat sesuai 

 

37 49,3 

b. Sesuai 

 

24 32 

c. Biasa aja 

 

8 10,7 

d. Tidak sesuai 

 

6 8 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 

Jumlah  75 100 

 

Pada tabel di atas, 61 siswa (37+24=61) atau 81,3% (49,3+32=81,3%) 

menjawab sangat sesuai dan sesuai guru fiqih mengajar dengan penuh antusias. 

Hal tersebut ditegaskan hasil wawancara dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 

2015 yang mengatakan dalam mengajar, guru fiqih selalu berusaha antusias dan 

semangat. Karena dengan rasa semangat dalam mengajar, mudah-mudahan siswa 

juga dapat semangat ketika mengikuti pelajaran. Artinya rasa antusias guru fiqih 

dalam mengajar untuk memotivasi belajar siswa. 

Sedangkan yang menjawab biasa aja 8 siswa (10,7%). Selebihnya 6 siswa 

(8%) menjawab tidak sesuai dan tidak ada yang menjawab sangat tidak sesuai.  

Tabel 24 Contoh praktek perawatan jenazah yang diberikan guru fiqih 

dalam menyampaikan isi materi, dapat menambah pengetahuan saya 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

20 a. Sangat sesuai 

 

35 46,7 
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b. Sesuai 

 

29 38,6 

c. Biasa aja 

 

5 6,7 

d. Tidak sesuai 

 

4 5,3 

e. Sangat tidak sesuai 

 

2 2,7 

Jumlah  75 100 

  

Pada tabel no item 20, 64 siswa (35+29=64) atau 85,3% (46,7+38,6=85,3) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai contoh praktek perawatan jenazah yang 

diberikan oleh guru dapat menambah pengetahuan siswa. hal tersebut didukung 

dengan hasil observasi penulis pada tanggal 01 Juni 2015, pada waktu istirahat 

ada sekelompok siswa yang masih suka mempraktekan mengkafani jenazah 

dengan alat peraga seadanya. 

Sedangkan 5 siswa (6,7%) menyatakan biasa aja. Selebihnya 6 siswa 

(4+2=6) atau 8% (5,3+2,7=8) menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. 

Dengan demikian berdasarkan data yang diperoleh, jawaban siswa mendominasi 

ranah sangat sesuai dan sesuai contoh praktek perawatan jenazah yang diberikan 

oleh guru dapat menambah pengetahuan siswa. jadi dapat penulis simpulkan 

bahwa hasil akhir dari penerapan metode demonstrasi berjalan efektiv. 

Tabel 25 Guru fiqih sangat menguasai materi perawatan jenazah dengan 

baik 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

21 a. Sangat sesuai 

 

28 37,3 

b. Sesuai 

 

34 45,3 

c. Biasa aja 

 

10 13,4 

d. Tidak sesuai 

 

3 4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 
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Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, 62 siswa (28+34=62) atau 82,6% 

(37,3+45,3=82,6) menjawab sangat sesuai dan sesuai bahwa guru fiqih menguasai 

materi perawatan jenazah dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi 

penulis pada tanggal 01 Juni 2015 ketika menyaksikan guru fiqih menyampaikan 

materi, didukung hasil shilaturrahmi ke rumah guru fiqih pada tanggal 08 Juni 

2015. disamping penguasaan materi, guru fiqih juga sebagai orang yang 

profesinya mengurus perawatan jenazah di kampung halaman ( lebe). Dan 

diperkuat oleh hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih yang mengatakan 

bahwa dengan penuh antusias, guru fiqih usahakan semaksimal mungkin untuk 

menyampaikan materi perawatan jenazah sesuai dengan buku panduan, 

penguasaan dan pengalaman guru fiqih melakukan perawatan jenazah. 

Harapannya agar proses pembelajaran berjalan efektiv. 

Sedangkan yang menjawab biasa aja 10 siswa (13,4%). Selanjutnya 13 

siswa (10+3=13) atau 17,4% (13,4+4=17,4) menjawab tidak sesuai dan sesuai. 

Dengan demikian berdasarkan data di atas, sebanyak 62 siswa atau 82,6% 

menjawab sangat sesuai dan sesuai bahwa guru fiqih menguasai materi perawatan 

jenazah dengan baik. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa besar kemungkinan 

tingkat efektivitas metode demonstrasi berjalan efektiv dibantu dengan 

penguasaan materi guru fiqih. 

Tabel 26 Guru fiqih menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

22 a. Sangat sesuai 

 

37 49,3 

b. Sesuai 

 

13 17,3 

c. Biasa aja 

 

16 21,4 

d. Tidak sesuai 

 

7 9,3 

e. Sangat tidak sesuai 2 2,7 
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Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, 50 siswa (37+13=50) 

atau 66,6% (49,3+17,3=66,6) menyatakan sangat sesuai dan sesuai guru fiqih 

menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil observasi penulis pada tanggal 01 Juni 2015 ketika menyaksikan guru fiqih 

menyampaikan materi, terlihat dengan jelas kecakapan sebagai pengajar yang 

profesional. didukung hasil shilaturrahmi ke rumah guru fiqih pada tanggal 08 

Juni 2015. disamping penguasaan materi, guru fiqih juga sebagai orang yang 

profesinya mengurus perawatan jenazah di kampung halaman ( lebe). 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja 16 siswa (21,4%). Selebihnya 9 

siswa (2+7=9) atau 12% (9,3+2,7=12%) menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak 

sesuai. Jadi berdasarkan banyaknya pernyataan siswa, dapat penulis simpulkan 

bahwa besar kemungkinan tingkat efektivitas metode demonstrasi berjalan efektiv 

dibantu dengan penguasaan bahan ajar guru fiqih. 

Tabel 27 Saya memahami maksud dan tujuan yang disampaikan guru fiqih 

pada pembahasan perawatan jenazah 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

23 a. Sangat setuju 

 

16 21,3 

b. Setuju 

 

40 53,3 

c. Ragu-ragu 

 

11 14,7 

d. Tidak setuju 
 

3 4 

e. Sangat tidak setuju 

 

5 6,7 

Jumlah  75 100 

 

Pada tabel di atas, 56 siswa (16+40=56) atau 74,6% (21,3+53,3=74,6) 

menjawab sangat setuju dan setuju dalam memahami maksud dan tujuan yang 
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disampaikan guru fiqih pada pembahasan perawatan jenazah. Hal tersebut 

ditegaskan dengan hasil wawancara terstruktur bersama guru fiqih pada tanggal 

08 Juni 2015, yaitu guru fiqih selalu menjelaskan terlebih dahulu maksud dan 

tujuan diadakannya demonstrasi, perlunya agar siswa lebih siap dan lebih serius 

dalam menerima pengetahuan berupa materi pelajaran yang akan disampaikan 

oleh guru fiqih. Sehingga siswa dapat memahami maksud dan tujuan yang 

disampaikan guru fiqih dalam pembahasan perawatan jenazah, dengan demikian 

besar kemungkinan tujuan pembelajaran akan tercapai (efektiv) 

Sedangkan yang menjawab ragu-ragu diperoleh dari 11 siswa (14,7%). 

Berikutnya 8 siswa (3+5=8) atau 10,7% (4+6,7=10,7) menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari keseluruhan 

jawaban siswa (responden), 56 siswa (16+40=56) atau 74,6% (21,3+53,3=74,6) 

menjawab sangat setuju dan setuju dalam memahami maksud dan tujuan yang 

disampaikan guru fiqih pada pembahasan perawatan jenazah. Dapat penulis 

simpulkan bahwa besar kemungkinan tingkat efektivitas metode demonstrasi 

dalam pembelajaran fiqih efektiv. 

Tabel 28 Bila ada siswa yang salah melakukan demonstrasi, guru fiqih akan 

menegur dan memperbaiki kesalahannya 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

24 a. Selalu 

 

36 48 

b. Sering 

 

15 20 

c. Kadang-kadang 

 

17 22,7 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,3 

e. Tidak pernah 

 

3 4 

Jumlah  

 

 100 
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Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, 51 siswa (36+15=51) 

atau 68% siswa (48+20=68%) menyatakan selalu dan sering guru fiqih 

memperbaiki kesalahan siswa saat melakukan demonstrasi. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Moh Surya (1975:14) yang menegaskan bahwa dalam tugasnya 

yang pokok yaitu mendidik, guru harus membantu (membimbing) agar anak 

mencapai kedewasaan secara optimal, artinya kedewasaan yang sempurna sesuai 

dengan norma dan sesuai pula dengan kodrat yang dimilikinya. Dalam peranan ini 

guru harus memperhatikan aspek-aspek pribadi setiap murid, antara lain aspek 

kematangan, bakat, kebutuhan, kemampuan, sikap dan sebagainya. Agar kepada 

mereka dapat diberikan bantuan dalam mencapai tingkat kedewasaan yang 

optimal. Sebagai seorang petugas bimbingan guru merupakan tangan pertama 

dalam usaha membantu memecahkan kesulitan murid-murid yang menjadi anak 

didiknya. 

Sedangkan yang menyatakan kadang-kadang 17 siswa (22,7%). Selanjutnya 

7 siswa (4+3=7) atau 9,3% siswa (5,3+4=9,3) menyatakan hampir tidak pernah 

dan tidak pernah. 

Tabel 29 Guru fiqih akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dari apa yang didengar dan dilihat selama demonstrasi 

berlangsung 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

25 a. Selalu 

 

35 46,6 

b. Sering 

 

29 38,6 

c. Kadang-kadang 

 

7 9,4 

d. Hampir tidak pernah 

 

3 4 

e. Tidak pernah 

 

1 1,4 

Jumlah  

 

75 100 
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Pada tabel di atas, 64 siswa (35+29=64) atau 85,2% (46,6+38,6=85,2) 

menyatakan selalu dan sering guru fiqih memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dari apa yang didengar dan dilihat selama demonstrasi 

berlangsung. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil wawancara terstruktur dengan 

guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa pada saat 

memberikan contoh, guru fiqih mempersilahkan siswa untuk bertanya. Dan ketika 

berakhirnya demonstrasi, dalam berdiskusi, juga  dipersilahkan untuk bertanya, 

agar apa yang disampaikan benar-benar dapat difahami oleh siswa (efektiv) 

Dan 7 siswa (9,4%) menyatakan kadang-kadang. Selanjutnya 4 siswa 

(3+1=4) menyatakan hampir tidak pernah dan tidak pernah. 

Tabel 30 Guru fiqih akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dari apa yang didengar dan dilihat sesudah demonstrasi berakhir 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

26 a. Selalu 

 

45 60 

b. Sering 

 

22 29,3 

c. Kadang-kadang 

 

6 8 

d. Hampir tidak pernah 

 

2 2,7 

e. Tidak pernah 

 

0 0 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan pertanyaan no item 26, 67 siswa (45+22=67) atau 89,3% 

(60+29,3=89,3) menjawab selalu dan sering guru fiqih memberikan kesempatan 

pada siswa untuk bertanya setelah berakhirnya demonstrasi. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara terstruktur pada tanggal 08 Juni 2015 bersama guru fiqih 

yang mengatakan bahwa pada saat memberikan contoh, guru fiqih 

mempersilahkan siswa untuk bertanya. Dan ketika berakhirnya demonstrasi, 
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dalam berdiskusi, juga  dipersilahkan untuk bertanya, agar apa yang disampaikan 

benar-benar dapat difahami oleh siswa (efektiv) 

Selanjutnya 6 siswa (8%) menjawab kadang-kadang. Diikuti 2 siswa (2,7%) 

yang menjawab hampir tidak pernah. Dan tidak ada yang menjawab tidak pernah. 

Tabel 31 Guru fiqih pandai berkomunikasi dengan siswa sehingga suasana 

kelas terasa hidup 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

27 a. Selalu 

 

39 52 

b. Sering 

 

24 32 

c. Kadang-kadang 

 

8 10,6 

d. Hampir tidak pernah 

 

3 4 

e. Tidak pernah 

 

1 1,4 

Jumlah  

 

75 100 

 

Pada tabel di atas, 64 siswa (39+24=64) atau 84% (52+32=84) menjawab 

selalu dan sering guru fiqih pandai berkomunikasi dengan siswa, sehingga 

suasana kelas menjadi terasa hidup. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara 

terstruktur bersama guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa 

untuk menghidupkan suasana kelas, guru fiqih membagi-bagi jumlah waktu 

sebaik mungkin, sehingga siswa terlibat aktif dalam mengikuti pelajaran. 

Sedangkan yang menjawab kadang-kadang diperoleh dari 8 siswa (10,6%). 

Selanjutnya 4 siswa (3+1=4) atau 5,4% (4+1,4=5,4) menjawab hampir tidak 

pernah dan tidak pernah. Berdasarkan data tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa guru fiqih pandai berkomunikasi dengan siswa, hal tersebut dinyatakan 

oleh banyaknya siswa, sehingga keduanya saling terlibat dalam pembelajaran dan 

menjadi suatu keakraban. 
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Tabel 32 Siswa tidak merasa tegang mengikuti pembelajaran fiqh di dalam 

kelas karena guru fiqih pandai menciptakan suana di dalam kelas 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

28 a. Selalu 

 

41 54,6 

b. Sering 

 

21 28 

c. Kadang-kadang 

 

8 10,6 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,4 

e. Tidak pernah 

 

1 1,4 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, 62 siswa (41+21=62) 

atau 82,6% (54,6+28=82,6) menyatakan selalu dan sering guru fiqih pandai 

menciptakan suasana kelas, sehingga siswa tidak merasa tegang dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis pada tanggal 01 

Juni 2015 bahwa guru  fiqih dapat memperlihatkan keprofesiannya sebagai 

pendidik terhadap siswa, sehingga keduanya saling terlibat aktif dalam 

pembelajaran, dan meninmbulkan rasa keakraban agar siswa tidak tegang dalam 

mengikuti pelajaran, sehingga interaktif tersebut dapat membawa proses 

pembelajaran ke ranah efektiv. 

Sedangkan 8 siswa (10,6%) menyatakan kadang-kadang. Dan 5 siswa 

(4+1=5) atau 6,8% (5,4+1,4=6,8%) menyatakan hampir tidak pernah dan tidak 

pernah.  

Tabel 33 Setelah demonstrasi berakhir guru fiqih akan memberikan tugas 

kepada siswa 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

29 a. Selalu 

 

35 46,6 
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b. Sering 

 

24 32 

c. Kadang-kadang 

 

12 16 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,4 

e. Tidak pernah 

 

0 0 

Jumlah  

 

75 100 

 

Pada tabel di atas, 59 siswa (35+24=59) atau 78,5% (46,6+32=78,5%) 

menjawab selalu dan sering guru fiqih memberikan tugas kepada siswa setelah 

berakhirnya demonstrasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur 

dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa setelah 

demonstrasi selesai guru fiqih  perintahkan antar kelompok untuk mempraktekan 

kembali. Kemudian diberi tugas kelompok untuk membuat laporan sebagai 

pekerjaan rumah. Dalam hal ini agar siswa lebih rajin dalam belajar, baik di 

sekolah maupun di rumah. 

12 siswa (16%) menjawab kadang-kadang. Selebihnya 4 siswa (5,4%) 

menjawab hampir tidak pernah. Dan tidak ada yang menjawab tidak pernah. 

Tabel 34 Setelah siswa mengamati proses demonstrasi yang telah dilakukan 

siswa lain, maka siswa diminta untuk membuat laporan secara individu atau 

kelompok guna membandingkan hasil demonstrasi individu atau kelompok 

lain 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

30 a. Selalu 

 

14 18,7 

b. Sering 

 

22 29,3 

c. Kadang-kadang 

 

20 26,6 

d. Hampir tidak pernah 

 

9 12 

e. Tidak pernah 

 

10 13,4 



66 
 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data di atas, 36 siswa (14+22=36) atau 48% (18,7+29,3=48%) 

menjawab selalu dan sering siswa diperintahkan untuk mengamati proses 

demonstrasi yang dilakukan oleh siswa atau kelompok lain. Kemudian diminta 

untuk membuat laporan secara individu atau kelompok untuk membandingkan 

hasil demonstrasi individu atau kelompok lain. Hal ini mengindikasikan bahwa 

guru fiqih berupaya melibatkan atau mengaktifkan siswa agar pembelajaran yang 

diikuti dapat berjalan efektiv. 

Sedangkan 20 siswa (26,6%) menjawab kadang-kadang. Berikutnya 19 

siswa (9+10=19) atau 25,4% (12+13,4=25,4) menjawab hampir tidak pernah dan 

tidak pernah. 

Tabel 35 Setelah demonstrasi berakhir, maka guru fiqih akan mengadakan 

diskusi untuk memperbaiki hal-hal yang telah didemonstrasikan di depan 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

31 a. Selalu 

 

19 25,4 

b. Sering 

 

29 38,6 

c. Kadang-kadang 

 

14 18,6 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,4 

e. Tidak pernah 

 

9 12 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, 48 siswa (19+29+48) 

atau 64% (25,4+38,6+64) menjawab selalu dan sering guru fiqih mengadakan 

diskusi setelah berakhirnya demonstrasi untuk memperbaiki hal-hal yang telah 

didemonstrasikan di depan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terstruktur 
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dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa adanya 

diskusi setelah berakhirnya demonstrasi, guna untuk mengaktifkan siswa melalui 

tanya jawab dan untuk mengetahui sejauh mana materi perawatan jenazah 

diterima oleh siswa. hal itu dapat penulis fahami bahwa guru fiqih sangat 

berusaha agar proses pembelajaran berjalan efektiv. 

Sedangkan yang menjawab kadang-kadang diperoleh dari 14 siswa (18,6%). 

Berikutnya 13 siswa (4+9=13) atau 17,4% (5,4+12=17,4%) menjawab hampir 

tidak pernah dan tidak pernah. 

Tabel 36 Guru fiqih ahli dalam menyampaikan pelajaran sehingga tidak 

menjenuhkan 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

32 a. Sangat sesuai 

 

35 46,6 

b. Sesuai 

 

26 34,6 

c. Biasa aja 

 

10 13,4 

d. Tidak sesuai 

 

3 4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

1 1,4 

Jumlah  75 100 

 

Pada tabel di atas, 61 siswa (35+26=61) atau 81,2% (46,6+34,6=81,2%) 

menjawab sangat sesuai dan sesuai guru fiqih ahli dalam menyampaikan pelajaran 

sehingga tidak menjenuhkan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara terstruktur 

dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa dengan 

penuh antusias, guru fiqih usahakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan 

materi pelajaran perawatan jenazah sesuai dengan buku panduan, penguasaan dan 

pengalaman guru fiqih dalam melakukan perawatan jenazah. Harapannya agar 

proses pembelajaran berjalan efektiv. 
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Sedangkan 10 siswa (13,4%) menjawab biasa aja. Selanjutnya 4 siswa 

(3+1=4) atau 5,4% (4+1,4=5,4%) menjawab tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. 

Tabel 37 Gaya dan suara guru fiqih ketika mengajar sangat baik dan 

terdengar jelas 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

33 a. Selalu 

 

44 58,7 

b. Sering 

 

20 26,6 

c. Kadang-kadang 

 

6 8 

d. Hampir tidak pernah 

 

3 4 

e. Tidak pernah 

 

2 2,7 

Jumlah  

 

75 100 

 

Pada tabel di atas, 64 siswa (44+20=64) atau 85,3% (58,7+26,6=85,3%) 

menjawab selalu dan sering gaya dan suara guru saat mengajar sangat baik dan 

jelas. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil observasi penulis pada tanggal 01 juni 

2015 bahwa ketika guru fiqih menjelaskan materi dibantu dengan pengeras suara, 

sehingga suara guru fiqih terdengar jelas dan keras. Dan juga apa yang 

disampaikan guru fiqih dapat didengar seluruh siswa. Dengan demikian dapat 

penulis fahami bahwa usaha guru fiqih memperbaiki suara dan memperjelas 

penjelasan, harapannya agar proses pembelajaran berjalan efektiv. 

Sedangkan 6 siswa (8%) menjawab kadang-kadang. Dan 5 siswa (3+2=5) 

atau 6,7% (4+2,7=6,7) menjawab hampir tidak pernah dan tidak pernah. 

Tabel 38 Sarana dan prasarana di sekolah memadai untuk melakukan proses 

demonstrasi perawatan jenazah 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

34 a. Sangat sesuai 

 

25 33,3 
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b. Sesuai 

 

42 56 

c. Biasa aja 

 

7 9,3 

d. Tidak sesuai 

 

1 1,4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 

Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan data di atas, 67 siswa (25+42=67) atau 89,3% 

(33,3+56=89,3%) menjawab sangat sesuai dan sesuai saran prasarana di sekolah 

memadahi untuk dilakukannya demonstrasi perawatan jenazah. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 

2015 yang mengatakan bahwa sarana prasarana di sekolah sudah memadahi untuk 

diadakannya demonstrasi perawatan jenazah, seperti halnya beberapa boneka, 

kain kafan, dan alat-alat peraga lain yang dibutuhkan untuk perawatan jenazah 

sudah ada di sekolah. Untuk kelas besar ada AULA, MUSHALA dan LAP IPA, 

Namun sampai saat ini belum ada mini LAP untuk praktek memendam jenazah. 

Sedangkan yang menjawab biasa aja 7 siswa (9,3%). Selanjutnya 1 siswa 

(1,4%) menjawab tidak sesuai. Dan tidak ada yang menjawab sangat tidak sesuai. 

Jadi berdasarkan analisis data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sarana dan 

prasarana sekolah sudah memadahi untuk dilakukannya demonstrasi perawatan 

jenazah. Hal tersebut diperkuat oleh banyaknya siswa yang menjawab sesuai dan 

sangat sesuai. 

Tabel 39 Saat menjelaskan pelajaran, guru fiqih menggunakan papan tulis 

sebagai media untuk menyampaikan materi kepada siswa 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

35 a. Selalu 

 

25 33,4 

b. Sering 

 

32 42,6 

c. Kadang-kadang 

 

7 9,3 
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d. Hampir tidak pernah 

 

7 9,3 

e. Tidak pernah 

 

4 5,4 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, 57 siswa (25+32=57) atau 76% (33,4+42,6=76) 

menjawab selalu dan sering guru fiqih menjelaskan pelajaran menggunakan papan 

tulis sebagai media untuk menyampaikan materi. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

observasi penulis pada tanggal 01 Juni 2015 bahwa guru fiqih selalu 

memanfaatkan media yang ada berupa papan tulis. Dengan demikian dapat 

penulis fahami bahwa guru fiqih selalu berusaha agar proses pembelajaran 

perawatan jenazah berjalan efektiv dengan menggunakan papan tulis sebagai 

media penyampaian dan penjelasan keterangan. 

Sedangkan 7 siswa (9,3%) menjawab kadang-kadang. Selebihnya 11 siswa 

(7+4=11) atau 14,7% (9,3+5,4=14,7%) menjawab hampir tidak pernah dan tidak 

pernah. 

Tabel 40 Guru fiqih memberikan waktu kepada siswa kapan waktunya 

memberikan pertanyaan atau komentar 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

36 a. Selalu 

 

29 38,6 

b. Sering 

 

23 30.6 

c. Kadang-kadang 

 

18 24 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,4 

e. Tidak pernah 

 

1 1,4 

Jumlah  

 

75 100 
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Pada tabel di atas, 52 siswa (29+23=52) atau 69,2% (38,6+30,6=69,2) 

menjawab selalu dan sering guru fiqih memberikan waktu kepada siswa untuk 

bertanya dan komentar. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil wawancara terstruktur 

dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa pada saat 

saya memberikan contoh,saya persilahkan siswa untuk bertanya. Dan ketika 

berakhirnya demonstrasi, dalam berdiskusi, guru fiqih juga  persilahkan untuk 

bertanya, agar apa yang disampaikan benar-benar dapat difahami oleh siswa 

(efektiv) 

Sedangkan 18 siswa (30,6%) menjawab kadang-kadang. Selanjutnya 5 

siswa (4+1=5) atau 6,8% (5,4+1,4=6,8) menjawab hampir tidak pernah dan tidak 

pernah. Berdasarkan hasil analisis, dapat penulis simpulkan bahwa guru fiqih 

selalu memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya dan komentar. Hal 

tersebut diperkuat oleh jawaban terbanyak siswa. 

Tabel 41 Guru fiqih memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 

setelah demonstrasi berakhir 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

37 a. Selalu 

 

14 18,7 

b. Sering 

 

26 34,6 

c. Kadang-kadang 

 

24 32 

d. Hampir tidak pernah 

 

6 8 

e. Tidak pernah 

 

5 6.7 

Jumlah  
 

75 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, 40 siswa (14+26=40) 

atau 53,3% (18,7+34,6=53,3%) menjawab selau dan sering guru fiqih 

memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi setelah demonstrasi berakhir. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada 
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tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa setelah demonstrasi selesai guru 

fiqih memperintahkan antar kelompok untuk berdiskusi dan mempraktekan 

kembali. Kemudian saya beri tugas kelompok untuk membuat laporan sebagai 

pekerjaan rumah. 

Sedangkan 24 siswa (32%) menjawab kadang-kadang. Selanjutnya 11 siswa 

(6+5=11) atau 14,7% (8+6,7=14,7) menjawab hampir tidak pernah dan tidak 

pernah. Berdasarkan hasil analisis, jawaban siswa mendominasi ranah selalu dan 

sering guru fiqih memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi setelah 

demonstrasi berakhir. 

Tabel 42 Menurut anda dengan jumlah siswa yang ada, penggunaan metode 

demonstrasi pada materi perawatan jenazah efektif untuk dilaksanakan 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

38 a. Sangat sesuai 

 

13 17,3 

b. Sesuai 

 

50 66,6 

c. Biasa aja 

 

9 12 

d. Tidak sesuai 

 

2 2,7 

e. Sangat tidak sesuai 

 

1 1,4 

Jumlah  75 100 

 

Pada tabel di atas, 63 siswa (13+50=63) atau 83,9% (17,3+66,6=83,9%) 

menjawab sangat sesuai dan sesuai bahwa dengan jumlah siswa yang ada 

penggunaan metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah efektiv untuk 

dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru 

fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa  

Sedangkan 9 siswa (12%) menjawab biasa aja. Selanjutnya 3 siswa (2+1=3) 

atau 4,1% (2,7+1,4=4,1) menjawab tidak sesuai dan sangat tidak sesuai 
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Tabel 43 Dengan jumlah siswa yang ada dalam satu kelas, penggunaan 

metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah berjalan dengan tertib 

dan lancar 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

39 a. Selalu 

 

15 20 

b. Sering 

 

38 50,6 

c. Kadang-kadang 

 

18 18 

d. Hampir tidak pernah 

 

4 5,4 

e. Tidak pernah 

 

0 0 

Jumlah  

 

75 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, 53 siswa (15+38=53) atau 70,6% (20+50,6=70,6) 

menjawab selalu dan sering bahwa penggunaan metode demonstrasi pada materi 

perawatan jenazah berjalan dengan tertib dan lancar dengan jumlah siswa yang 

ada dalam kelas. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur dengan 

guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa sepengalamannya 

mengajar bidang studi fiqih, terutama pada materi yang perlu dipraktekan. 

Berapapun jumlah siswa yang ada, penggunaan metode demonstrasi tetap 

digemari oleh siswa dan berjalan lancar. hal tersebut disebabkan oleh besarnya 

rasa ingin tahu siswa terhadap materi perawatan jenazaah. 

Sedangkan yang menjawab kadang-kadang 18 siswa (18%). Selebihnya 4 

siswa (5,4%) menjawab hampir tidak pernah. Dan tidak ada yang menjawab tidak 

pernah. Jadi berdasarkan data dan fakta sesuai hasil analisis, dapat penulis 

simpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah 

berjalan lancar dan efektiv dengan jumlah siswa yang ada dalam kelas. Hal 

tersebut diperkuat oleh jawaban siswa terbanyak, yaitu 53 siswa (responden) 
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Tabel 44 Pada waktu melakukan demonstrasi, alat peraga yang digunakan 

sudah memadai 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

40 a. Sangat sesuai 

 

17 22,7 

b. Sesuai 

 

39 52 

c. Biasa aja 

 

12 16 

d. Tidak sesuai 

 

7 9,3 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 

Jumlah  75 100 

 

Pada tabel di atas, 56 siswa (17+39=56) atau 74,7% (22,7+52=74,7) 

menjawab sangat sesuai dan sesuai alat peraga yang digunakan untuk melakukan 

demonstrasi sudah memadahi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa 

alat peraga yang ada sudah memadahi untuk dilakukannya demonstrasi, karena 

sekolah memiliki (mengfasilitasi) alat peraga boneka besar, dan boneka sedang 

(tanggung) yang layak untuk digunakan praktek perawatan jenazah. Selain itu 

juga ada kain kafan, ember kecil, kapas, kapur barus dan alat peraga lain yang 

dibutuhkan untuk perawatan jenazah. 

Sedangkan yang menjawab biasa aja diperoleh dari 12 siswa (16%). 

Selanjutnya 7 siswa (9,3%) menjawab tidak sesuai. Dan tidak ada yang menjawab 

sangat tidak sesuai. Berdasarkan hasil analisis, dapat penulis simpulkan bahwa 

alat peraga yang digunakan untuk mendemonstrasikan materi perawatan jenazah 

sudah memadahi. Hal tersebut ditegaskan oleh jawaban terbanyak siswa 

(responden). Melalui alat peraga yang memadahi, harapannya proses 

pembelajaran dapat berjalan efektiv.  

Tabel 45 Proses pembelajaran fiqih yang disampaikan guru fiqih sangat jelas 

dan memenuhi rasa ingin tahu saya 
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No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

41 a. Sangat sesuai 

 

35 46,7 

b. Sesuai 

 

25 33,3 

c. Biasa aja 

 

12 16 

d. Tidak sesuai 

 

3 4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 

Jumlah  75 100 

 

Pada tabel di atas, 60 siswa (35+25=60) atau 80% (46,7+33,3=80) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai proses pembelajaran fiqh yang disampaikan 

guru fiqh sangat jelas dan memenuhi rasa ingin tahu siswa. hal ini ditegaskan oleh 

hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang 

mengatakan bahwa selain rasa ingin tahu siswa, Mata pelajaran fiqih jugan 

sebagai salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan 

untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya. 

Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan 

pembiasaan. 

Sendangkan yang menjawab biasa aja 12 siswa (16%). Seanjutnya 3 siswa 

(4%) menjawab tidak sesuai. Dan tidak ada satupun yang menjawab sangat tidak 

sesuai. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa proses pembelajaran fiqh yang 

disampaikan guru fiqh sangat jelas dan memenuhi rasa ingin tahu siswa. pastinya 

setiap guru mengharapkan agar setiap pembelajaran dapat tercapai seefektiv 

mungkin. hal itu didukung oleh jawaban terbanyak dari siswa. 

Tabel 46 Suasana di dalam kelas sangat tidak kondusif saat demonstrasi 

berlangsung 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 
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42 a. Sangat sesuai 

 

8 10,7 

b. Sesuai 

 

13 17,3 

c. Biasa aja 

 

22 29,3 

d. Tidak sesuai 

 

24 32 

e. Sangat tidak sesuai 

 

8 10,7 

Jumlah  75 100 

 

Pada tabel di atas, 21 siswa (8+13=21) atau 28% (10,7+17,3=28) menjawab 

sangat sesuai dan sesuai. Sedangkan 22 siswa (29,3%) menjawab biasa aja. 

Selanjutnya 32 siswa (24+8=32) atau 42,7% (32+10,7=42,7) menjawab tidak 

sesuai dan sangat tidak sesuai suasana di dalam kelas sangat tidak kondusif saat 

demonstrasi berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur 

dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa sangat tidak 

kondusif, hal tersebut dikarenakan besarnya rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa 

banyak yang bertanya dan berkomentar. Jadi berdasarkan hasil analisis, dapat 

penulis simpulkan bahwa suasana di dalam kelas sangat tidak kondusif saat 

demonstrasi berlangsung. 

Tabel 47 Setelah siswa memperhatikan dan memperagakan materi 

perawatan jenazah di kelas, pengetahuan siswa jadi bertambah 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

43 a. Sangat sesuai 

 

40 53,7 

b. Sesuai 

 

20 26,3 

c. Biasa aja 

 

9 12 

d. Tidak sesuai 

 

6 8 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 

Jumlah  75 100 
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Berdasarkan tabel di atas, 60 siswa (40+20=60) atau 80% (53,7+26,3=80) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai pengetahuan siswa jadi bertambah setelah 

siswa memperhatikan dan memperagakan materi perawatan jenazah di kelas. 

Dalam hal ini sesuai dengan besarnya rasa ingin tahu siswa tentang perawatan 

jenazah. Ditegaskan pula oleh hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada 

tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa pengetahuan siswa jadi bertambah, 

hal itu bisa dilihat dari sebelum adanya demonstrasi, dan setelah adanya 

demonstrasi siswa jadi lebih baik untuk melakukan perawatan jenazah. 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja 9 siswa (12%). Berikutnya 6 siswa 

(8%) menyatakan tidak sesuai. Dan tidak ada satupun siswa yang menyatakan 

sangat tidak sesuai. Jadi berdasrkan data dan fakta yang diperoleh, dapat penulis 

simpulkan bahwa pengetahuan siswa jadi bertambah setelah siswa memperhatikan 

dan memperagakan materi perawatan jenazah di kelas. Hal ini didukung oleh 

jawaban terbanyak siswa (responden) 

Tabel 48 Setelah melakukan demonstrasi perawatan jenazah, siswa dapat 

mempraktekannya dengan lebih baik lagi 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

44 a. Sangat sesuai 

 

22 29,3 

b. Sesuai 

 

40 53,7 

c. Biasa aja 

 

8 10,5 

d. Tidak sesuai 

 

5 6,5 

e. Sangat tidak sesuai 
 

0 0 

Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, 62 siswa (22+40=62) atau 83% (29,3+53,7=83) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai siswa dapat mempraktekan perawatan 

jenazah dengan baik lagi setelah melakukan demonstrasi perawatan jenazah. Ini 

berarti manfaat dari keefektivitasnya penerapan metode demonstrasi pada materi 
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perawatan jenazah. Ditegaskan juga oleh hasil wawancara dengan guru fiqih pada 

tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa hal itu bisa dilihat ketika 

berakhirnya demonstrasi, siswa jauh lebih baik untuk melakukan perawatan 

jenazah dibanding sebelumnya. 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja diperoleh dari 8 siswa (10,5). 

Selanjutnya 5 siswa (6,5%) menyatakan tidak sesuai. Dan tidak ada satupun siswa 

yang menyatakan sangat tidak sesuai. Berdasarkan hasil analisis, dapat penulis 

simpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi efektiv. 

Tabel 49 Penggunaan metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah 

sangat bermanfa’at untuk menambah pengetahuan dan pengalaman siswa 

No 

item 

Alternatif jawaban Frekwensi Presentase 

45 a. Sangat sesuai 

 

28 37,4 

b. Sesuai 

 

38 50,6 

c. Biasa aja 

 

5 6,6 

d. Tidak sesuai 

 

4 5,4 

e. Sangat tidak sesuai 

 

0 0 

Jumlah  75 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, 66 siswa (28+38=66) 

atau 88% (37,4+50,6=88) menyatakan sangat sesuai dan sesuai Penggunaan 

metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah sangat bermanfa’at untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman siswa. Ini berarti faidah dari efektivitas 

penggunaan metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah. Ditegaskan juga 

oleh hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 

yang mengatakan bahwa metode demonstrasi sangat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman siswa. sebab materi yang mengharuskan untuk 

praktek, tetapi cara penyampaiannya sekedar ceramah, itu menurut saya tidak 

efektiv, karena siswa tidak menyaksikan langsung proses kejadian sesuatu dan 
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bagaimana cara melakukannya. Dengan menggunakan metode demonstrasi, saya 

harap siswa bisa menyaksikannya secara langsung dan mempraktekannya dengan 

betul. Harapan besar dari segenap guru adalah keefektivan proses pembelajaran. 

Sedangkan yang menyatakan biasa aja 5 siswa (6,6%). Selebihnya 4 siswa 

(5,4%) menyatakan tidak sesuai. Dan tidak ada satupun dari siswa yang 

menyatakan sangat tidak sesuai. Berdasrkan data dan fakta yang telah dianalisis, 

dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi pada materi 

perawatan jenazah berjalan efektiv. Hal tersebut diperkuat oleh jawaban terbanyak 

siswa, yaitu 66 atau 88% yang menyatakan sangat sesuai dan sesuai Penggunaan 

metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah sangat bermanfa’at untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman siswa. 

 

C. Analisa dan Interpretasi Data 

Berdasarkan jumlah keseluruhan data yang diperoleh dari angket yang 

disebarkan pada 75 siswa (responden), kemudian data yang terhimpun dianalisis 

melalui distribusi frekwensi, maka dapat diketahui tingkat efektivitas metode 

demonstrasi dalam pembelajaran fiqih “tinggi”. Hal ini berdasarkan pada jawaban 

responden seperti yang telah tertera dalam tabel-tabel pembahasan di atas, dan 

dapat dilihat dari kemampuan siswa, baik dalam memahami pelajaran maupun 

mempraktekkannya. Dan dapat diketahui pula kesimpulan bahwa efektivitas 

metode demonstrasi pada materi perawatan jenazah sudah berjalan sesuai dengan 

langkah-langkah yang telah ditetapkan. 

Pemulanya dapat diketahui dari perencanaan tujuan yang jelas. Dengan 

jawaban 54 responden (35+19=54) atau 72% (46,6+25,4=72) menyatakan  selalu 

dan sering guru fiqih menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya 

demonstrasi sebelum melakukan demonstrasi perawatan jenazah. Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 

Juni 2015, yaitu guru fiqih selalu menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan 

diadakannya demonstrasi, perlunya agar siswa lebih siap dan lebih serius dalam 
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menerima pengetahuan berupa materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru 

fiqih. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai (efektiv) 

Dalam penetapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan 

dilaksanakan, sebanyak 60 siswa (45+15=60) atau 80% siswa (60+20=80%) siswa 

menyatakan selalu dan sering bahwa sebelum melakukan demonstrasi guru fiqih 

mempraktekan terlebih dahulu sebelum mendemonstrasikan perawatan jenazah di 

kelas, agar guru fiqih dapat mengetahui kesalahan dan kekurangannya, dan juga 

dapat memperbaiki kembali. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan penulis 

pada tanggal 31 mei 2015 ketika mempraktekan demonstrasi perawatan jenazah 

sebelum mempraktekan di depan kelas bersama guru fiqih di lap IPA MTsN 

Ngemplak. Dan juga sebanyak 64 siswa (55+9=64) atau 85,3% (73,3+185,3) 

menyatakan selalu dan sering bahwa guru fiqih menjelaskan terlebih dahulu 

langkah-langkah pendemonstrasian materi perawatan jenazah sebelum meminta 

siswa untuk mendemonstrasikan materi. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang 

mengatakan bahwa sebelum siswa praktek guru fiqih jelaskan langkah-

langkahnya terlebih dahulu, agar siswa tidak salah langkah dalam praktek. Dan 

siswa dapat memahami materi dengan benar sesuai dengan modul. 

Dalam penentuan waktu yang dibutuhkan, sebanyak 54 siswa (27+27=54) 

atau 72% (36+36=72%) menyatakan sangat sesuai dan sesuai bahwa waktu yang 

diberikan untuk siswa melakukan demonstrasi sudah memadahi dan cukup. 

Ditegaskan pula oleh hasil wawancar terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 

08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa waktu untuk siswa sudah memadahi dan 

cukup. Karena dengan jumlah waktu pelajaran yang ada, guru fiqih  mengambil 

untuk praktek lebih banyak dibanding yang lainnya. Seperti penjelasan, diskusi 

dan kesimpulan. 

Ketika demonstrasi berlangsung, hendaknya guru fiqih intropeksi diri. 

Sebanyak 63 siswa (43+20=63) atau 73,9% (57,3+26,6=73,9) menjawab sangat 

sesuai dan sesuai bahwa penjelasan secara lisan yang disampaikan oleh guru fiqih 

saat menyampaikan materi dapat terdengar jelas oleh siswa. Hal tersebut diperkuat 

oleh hasil observasi penulis pada tanggal 01 juni 2015 bahwa ketika guru fiqih 
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menjelaskan materi dibantu dengan pengeras suara, sehingga suara guru fiqih 

terdengar jelas dan keras. Dan juga apa yang disampaikan guru fiqih dapat 

didengar seluruh siswa.  

Dalam  penetapan penilaian terhadap kemampuan siswa, sebanyak 49 siswa 

(20+29=49) atau 65,3% (26,7+38,6=65,3) menyatakan selalu dan sering guru 

fiqih meminta untuk siswa demonstrasikan kembali, agar diketahui apakah siswa 

dapat menghafal langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh guru fiqih. Hal 

tersebut didukung oleh hasil observasi penulis pada tanggal 01 juni 2015 bahwa 

guru memperintahkan siswa praktek berulang kali agar langkah-langkahnya tetap 

dihafal oleh siswa. 

Kemudian yang ke dua dapat diketahui untuk pelaksanaan demonstrasi, di 

mulai dari menarik perhatian siswa. sebanyak 61 siswa (37+24=61) atau 81,3% 

(49,3+32=81,3%) menjawab sangat sesuai dan sesuai guru fiqih mengajar dengan 

penuh antusias. Hal tersebut ditegaskan hasil wawancara dengan guru fiqih pada 

tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan dalam mengajar, guru fiqih selalu 

berusaha antusias dan semangat. Karena dengan rasa semangat dalam mengajar, 

mudah-mudahan siswa juga dapat semangat ketika mengikuti pelajaran. Artinya 

rasa antusias guru fiqih dalam mengajar untuk memotivasi belajar siswa. 

Untuk mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar 

mencapai sasaran, sebanyak 62 siswa (28+34=62) atau 82,6% (37,3+45,3=82,6) 

menjawab sangat sesuai dan sesuai bahwa guru fiqih menguasai materi perawatan 

jenazah dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis pada 

tanggal 01 Juni 2015 ketika menyaksikan guru fiqih menyampaikan materi, 

didukung hasil shilaturrahmi ke rumah guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015. 

disamping penguasaan materi, guru fiqih juga sebagai orang yang profesinya 

mengurus perawatan jenazah di kampung halaman ( lebe). Dan diperkuat oleh 

hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih yang mengatakan bahwa dengan 

penuh antusias, guru fiqih usahakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan 

materi perawatan jenazah sesuai dengan buku panduan, penguasaan dan 

pengalaman guru fiqih melakukan perawatan jenazah. Harapannya agar proses 

pembelajaran berjalan efektiv. 
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Untuk memperhatikan kondisi dan keadaan siswa ketika melakukan 

demonstrasi, sebanyak 56 siswa (16+40=56) atau 74,6% (21,3+53,3=74,6) 

menjawab sangat setuju dan setuju dalam memahami maksud dan tujuan yang 

disampaikan guru fiqih pada pembahasan perawatan jenazah. Hal tersebut 

ditegaskan dengan hasil wawancara terstruktur bersama guru fiqih pada tanggal 

08 Juni 2015, yaitu guru fiqih selalu menjelaskan terlebih dahulu maksud dan 

tujuan diadakannya demonstrasi, perlunya agar siswa lebih siap dan lebih serius 

dalam menerima pengetahuan berupa materi pelajaran yang akan disampaikan 

oleh guru fiqih. Sehingga siswa dapat memahami maksud dan tujuan yang 

disampaikan guru fiqih dalam pembahasan perawatan jenazah, dengan demikian 

besar kemungkinan tujuan pembelajaran akan tercapai (efektiv) 

Untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar aktif, sebanyak 64 siswa 

(35+29=64) atau 85,2% (46,6+38,6=85,2) menyatakan selalu dan sering guru 

fiqih memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dari apa yang 

didengar dan dilihat selama demonstrasi berlangsung. Hal tersebut ditegaskan 

oleh hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 

yang mengatakan bahwa pada saat memberikan contoh, guru fiqih 

mempersilahkan siswa untuk bertanya. Dan ketika berakhirnya demonstrasi, 

dalam berdiskusi, juga  dipersilahkan untuk bertanya, agar apa yang disampaikan 

benar-benar dapat difahami oleh siswa (efektiv) 

Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, sebanyak 64 siswa 

(39+24=64) atau 84% (52+32=84) menjawab selalu dan sering guru fiqih pandai 

berkomunikasi dengan siswa, sehingga suasana kelas menjadi terasa hidup. Hal 

tersebut diperkuat oleh hasil wawancara terstruktur bersama guru fiqih pada 

tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa untuk menghidupkan suasana 

kelas, guru fiqih membagi-bagi jumlah waktu sebaik mungkin, sehingga siswa 

terlibat aktif dalam mengikuti pelajaran. 

Selanjutnya yang ke tiga evaluasi sebagai tindak lanjut setelah demonstrasi. 

Sebanyak 59 siswa (35+24=59) atau 78,5% (46,6+32=78,5%) menjawab selalu 

dan sering guru fiqih memberikan tugas kepada siswa setelah berakhirnya 

demonstrasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru 
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fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa setelah demonstrasi 

selesai guru fiqih  perintahkan antar kelompok untuk mempraktekan kembali. 

Kemudian diberi tugas kelompok untuk membuat laporan sebagai pekerjaan 

rumah. Dalam hal ini agar siswa lebih rajin dalam belajar, baik di sekolah maupun 

di rumah. 

Selain dari uraian di atas yang meliputi perencanaan yang matang, 

pelaksanaan demonstrasi yang baik (efektiv), dan evaluasi. Faktor penghambat 

dan pendukung juga sangat bepengaruh terhadap penggunaan metode 

demonstrasi, guna mencapai hasli tujuan yang ditetapkan. 

Faktor pendukung metode demonstrasi dari segi pengajar, sebanyak 64 

siswa (44+20=64) atau 85,3% (58,7+26,6=85,3%) menjawab selalu dan sering 

gaya dan suara guru saat mengajar sangat baik dan jelas. Hal tersebut ditegaskan 

oleh hasil observasi penulis pada tanggal 01 juni 2015 bahwa ketika guru fiqih 

menjelaskan materi dibantu dengan pengeras suara, sehingga suara guru fiqih 

terdengar jelas dan keras. Dan juga apa yang disampaikan guru fiqih dapat 

didengar seluruh siswa. Dengan demikian dapat penulis fahami bahwa usaha guru 

fiqih memperbaiki suara dan memperjelas penjelasan, harapannya agar proses 

pembelajaran berjalan efektiv. Mengenai sarana prasarana, sebanyak 67 siswa 

(25+42=67) atau 89,3% (33,3+56=89,3%) menjawab sangat sesuai dan sesuai 

saran prasarana di sekolah memadahi untuk dilakukannya demonstrasi perawatan 

jenazah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru fiqih 

pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa sarana prasarana di sekolah 

sudah memadahi untuk diadakannya demonstrasi perawatan jenazah, seperti 

halnya beberapa boneka, kain kafan, dan alat-alat peraga lain yang dibutuhkan 

untuk perawatan jenazah sudah ada di sekolah. Untuk kelas besar ada AULA, 

MUSHALA dan LAP IPA, Namun sampai saat ini belum ada mini LAP untuk 

praktek memendam jenazah. Dengan jumlah siswa yang ada, penggunaan metode 

demonstrasi juga berjalan efektiv berdasarkan jawab 53 siswa (15+38=53) atau 

70,6% (20+50,6=70,6) menjawab selalu dan sering bahwa penggunaan metode 

demonstrasi pada materi perawatan jenazah berjalan dengan tertib dan lancar 

dengan jumlah siswa yang ada dalam kelas. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
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wawancara terstruktur dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang 

mengatakan bahwa sepengalamannya mengajar bidang studi fiqih, terutama pada 

materi yang perlu dipraktekan. Berapapun jumlah siswa yang ada, penggunaan 

metode demonstrasi tetap digemari oleh siswa dan berjalan lancar. hal tersebut 

disebabkan oleh besarnya rasa ingin tahu siswa terhadap materi perawatan 

jenazaah. Dari beberapa jawaban tersebut sudah dapat diketahui, bahwa faktor-

faktor pendukung dalam penggunaan metode demonstrasi sudah cukup baik dan 

memadahi. 

Berikutnya yang kedua adalah faktor penghambat. Mengenai alat peraga, 

sebanyak 56 siswa (17+39=56) atau 74,7% (22,7+52=74,7) menjawab sangat 

sesuai dan sesuai alat peraga yang digunakan untuk melakukan demonstrasi sudah 

memadahi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur dengan guru 

fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa alat peraga yang ada 

sudah memadahi untuk dilakukannya demonstrasi, karena sekolah memiliki 

(mengfasilitasi) alat peraga boneka besar, dan boneka sedang (tanggung) yang 

layak untuk digunakan praktek perawatan jenazah. Selain itu juga ada kain kafan, 

ember kecil, kapas, kapur barus dan alat peraga lain yang dibutuhkan untuk 

perawatan jenazah. Namun sampai saat ini belum ada mini LAP untuk praktek 

memendam jenazah. Kemudian suasana kelas yang tidak tertib ketika demonstrasi 

berlangsung, 32 siswa (24+8=32) atau 42,7% (32+10,7=42,7) menjawab tidak 

sesuai dan sangat tidak sesuai suasana di dalam kelas sangat tidak kondusif saat 

demonstrasi berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terstruktur 

dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa sangat tidak 

kondusif, hal tersebut dikarenakan besarnya rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa 

banyak yang bertanya dan berkomentar. Meskipun demikian, pelaksanaan 

demonstrasi tetap berjalan dengan baik. 

Dari hasil penelitian, dapat penulis temukan bahwa setelah siswa melakukan 

demonstrasi, pengetahuan siswa menjadi bertambah, 60 siswa (40+20=60) atau 

80% (53,7+26,3=80) menyatakan sangat sesuai dan sesuai pengetahuan siswa jadi 

bertambah setelah siswa memperhatikan dan memperagakan materi perawatan 

jenazah di kelas. Dalam hal ini sesuai dengan besarnya rasa ingin tahu siswa 
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tentang perawatan jenazah. Ditegaskan pula oleh hasil wawancara terstruktur 

dengan guru fiqih pada tanggal 08 Juni 2015 yang mengatakan bahwa 

pengetahuan siswa jadi bertambah, hal itu bisa dilihat dari sebelum adanya 

demonstrasi, dan setelah adanya demonstrasi siswa jadi lebih baik untuk 

melakukan perawatan jenazah.62 siswa (22+40=62) atau 83% (29,3+53,7=83) 

menyatakan sangat sesuai dan sesuai siswa dapat mempraktekan perawatan 

jenazah dengan baik lagi setelah melakukan demonstrasi perawatan jenazah. Ini 

berarti manfaat dari keefektivitasnya penerapan metode demonstrasi pada materi 

perawatan jenazah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


