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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai 

edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi antara guru dan anak didik. 

Interaksi yang bernilai edukatif di karenakan kegiatan belajar mengajar 

yang di lakukan, di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di 

rumuskan sebelum pengajaran di lakukan. Guru dengan sadar 

merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Di dalam 

hal ini media juga terlibat dalam kegiatan pengajaran.kata media berasal 

dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar.
1
 

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut mengenai 

bahan pelajaran yang di sampaikan guru dapat di kuasai oleh anak didik 

secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulityang di rasakan oleh 

guru. Kesulitan itu di karenakan anak didik bukan hanya sebagai individu 

dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial 

dengan latar belakng yang berlainan. 

Kalangan pendidikan telah menyadari bahwa peserta didik 

memiliki bermacam cara belajar, sebagian siswa bisa belajar dengan baik 

hanya dengan melihat orang lain melakukannya
2
. Berbagai persoalan yang 

biasa di hadapi guru antara lain: tujuan apa yang mau di capai, materi 

pelajaran apa yang di perlukan, metode, alat mana yang harus di pakai, 

prosedur apa yang akan di tempuh untuk melakukan evaluasi
3
. 
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Dalam pengembangan metode mengajar tentu saja tidak 

sembarangan, tetapi ada tujuan yang harus di capai, yaitu meningkatkan 

dan memelihara perhatian anak didik terhadap relevansi proses belajar 

mengajar, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi, 

membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah, memberikan 

kemungkinan dan fasilitas belajar individu, dan mendorong anak didik 

untuk belajar. Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan 

belajar mengajar. Kemampuan yang di harapkan dapat di miliki anak 

didik, akan di tentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode  yang 

sesuai dengan tujuan. Tujuan merupakan satu di antara hal pokok yang 

harus di ketahui dan disadari betul-betul oleh seorang guru sebelum mulai 

mengajar
4
. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat di capai dengan 

penggunaan metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang 

ada di dalam suatu tujuan. Metode yang dapat di pergunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar bermacam-macam. Penggunaannya tergantung 

dari rumusan tujuan. 

Dalam mengajar, jarang di temukan guru menggunakan satu 

metode, tetapi kombinasi dari dua atau beberapa macam metode. 

Penggunaan metode gabungan di maksudkan untuk menggairahkan belajar 

anak didik. Dengan bergairahnya belajar, anak didik tidak sukar untuk 

mencapai tujuan belajar pengajaran. Karena bukan guru yang memaksakan 

anak didik untuk mencapai tujuan, tetapi anak didiklah dengan sadar untuk 

mencapai tujuan. Tujuan disisni merupakan dasar yang di jadikan landasan 

untuk menentukan strategi, materi, media dan evaluasi pembelajaran
5
. 

Pada umumnya maklum bahwa tugas kewajiban guru yang utama 

adalah mendidik (mengajar). Tetapi agar tugas tersebut mampu mencapai 

tujuannya yakni tujuan pendidikan, guru harus melibatkan diri dalam 

                                                           
4
   Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar, Bandung,:Tarsito, 1990, 

hlm.39 

5
  Hamruni, Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan,Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009, hlm. 11 



3 
 

masalah manajemen. Dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan 

inilah guru berfungsi sebagai manager.
6
 

Adapun prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran 

meliputi: prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan 

memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Prinsip konsistensi artinya adanya ketegasan antar 

bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus di kuasai siswa. Prinsip 

kecukupan artinya materi yang di ajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang di ajarkan.
7
 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode di perlukan oleh guru 

dan penggunannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin di capai 

setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak dpat melaksanakan 

tugasnya bial dia tidak menguasai satupun metode mengajar yang di 

rumuskan dan di kemukakan para ahli psikologi dan pendidikan.
8
 

Sebagai guru sudah menyadari apa yang sebaiknya di lakukan 

untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang dapat mengantarkan 

anak didik ke tujuan. Di sini tentu saja tugas guru berusaha menciptakan 

suasana belajar yang menggairahkan dan menyenangkan bagi semua anak 

didik biasanya lebih banyak mendatangkan kegiatan belajar mengajar yang 

kurang harmonis. 

Anak didik gelisah duduk berlama-lama di kursi mereka masing-

masing. Kondisi ini tentu menjadi kendala yang serius bagi tercapainya 

tujuan pengajaran.
9
 Dalam melakukan kegiatan pengajaran, guru banyak 

menggunakan metode untuk mencapai tujuan belajar. Salah satu dari 

metode yang mendukung keberhasilan tujuan belajar tersebut adalah 
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menggunakan metode demonstrasi. Tujuan merupakan standar usaha yang 

dapat di tentukan, serta mengarahkan usaha yang akan di lalui dan 

merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain.
10

 

Al-Quran mengemukakan sebuah contoh tentang bagaimana 

manusia belajar denagan cara meniru, yaitu peristiwa pembunuhan Habil 

oleh saudara kandungnya Qabil (QS al-Maidah:31) 

ًِ قَاَل يَا  ُ ُغَزابًا يَْبَحُث فِي األْرِض لِيُِزيًَُ َكْيَف يَُواِري َسْوأَةَ أَِخي فَبََعَث َّللاه

اِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمَه َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل ٌََذااْلُغزَ 

  الىهاِدِميهَ 

Artinaya: 

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di 

bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana 

seharusnya menguburkan mayat saudara. Berkata Qabil: “aduhai 

celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung 

gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?” 

karena itu jadilah Dia seorang di antara orang-orang yang 

menyesal.
11

 (al-Maidah:31) 

 

Dalam praktek keagamaan, seperti cara shalat, cara berwudhu, haji 

dan sebagainya. Nabi Muhammad banyak menggunakan metode 

demonstrasi. 

Mengacu pada hadist Nabi SAW bersabda: 

 

 

  صلوا كما رايتمو وي اصلي  رواي بخاري )الحذيث( 
Artinya: 

“Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku shalat”.
12

 

 

“Sebagai suatu seni tentu saja metode mengajar harus 

menimbulkan kesenangan dan kepuasan bagi anak didik. Kesenangan dan 
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kepuasan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan gairah dan 

semangat bagi anak didik.”
13

 

Di sekolah anak didik tidak lagi di ajarkan oleh orang tua, tetapi 

gurulah sebagai pengganti orang tua. Salah satu pelajaran yang di ajarkan 

di madrasah adlah fiqih. Melalui mata pelajaran fiqih di harapkan anak 

didik tidak lepas dari jangkauan agama dan menjalankan aturan syariat 

islam, karena”syariat adalah landasan fiqih, fiqih adalah pemahaman 

tentang syariat”.
14

 “Fiqih tidak terlepas dari syariat karena fiqih di 

dasarkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengannya”.
15

 

MTs Futuhiyyah Kudu Semarang merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang di dalamnya di ajarkan mata pelajaran fiqih. Dalam mata 

pelajaran fiqih merupakan suatu bidang studi yang banyak menekankan 

kepada gerakan motorik dan juga mengajarkan tentang ibadah. Oleh 

karena itu metode demonstrasi sangat relevan sebagai salah satu metode 

yang sesuai dengan mata pelajaran fiqih, salah satunya adalah tentang 

shalat. 

Oleh karena itu atas dasar latar belakang tersebut  peneliti 

terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Efektivitas 

Metode Demonstrasi pada Pembelajaran Shalat di MTs Futuhiyyah Kudu 

Semarang”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan penulis memilih judul “Efektivitas Metode 

Demonstrasi pada Pembelajaran Shalat di MTs Futuhiyyah Kudu 

Semarang” yaitu sebagai berikut: 

1. shalat adalah ibadah yang berhubungan dengan psikomotorik atau 

gerakan anggota badan.  
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2. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit, 

sehingga menghindari verbalisme (pemahaman secara kata-kata) 

3. Siswa lebih mudah memahami  apa yang di pelajari. 

4. Proses pengajaran lebih menarik. 

5. Siswa di rangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dan kenyataan, dan mencoba melakukan sendiri.
16

 

 

C. Telaah Pustaka 

Untuk menunjukkan posisi dalam penelitian yang ditunjukkan, bahwa 

kajian ini belum ada yang melakukannya, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa tulisan yang sudah ada. Dari sini nantinya akan 

penulis sampaikan sebagai sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam 

mengupas berbagai permasalahan penelitian ini, diantaranya penulis 

paparkan sebagai berikut : 

1. Muzahidah dengan judul skripsi Penerapan metode praktik Fiqih 

dalam pemahaman siswa tentang shalat di kelas III MI Himmatul 

Muta’alimin 03 Dukuh seti Pati tahun pelajaran 2009/2010. 

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Wahid 

Hasyim Semarang tahun 2010. Skripsi ini lebih menfokuskan kepada 

peningkatan pemahaman siswa tentang shalat dengan metode praktik 

dalam pembelajaran. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa metode 

praktik mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang shalat.
17

 

2. Ristiana dengan judul Upaya meningkatkan ketrampilan sholat melalui 

metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih siswa kelas II SD 

NEGERI 2 Sucen Jawa tengah tahun pelajaran  2013/2014. Mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi atau 
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metode demonstrasi dapat meningkatkan ibadah shalat dan mendorong 

siswa lebih aktif dalam melaksanakan proses belajar.
18

 

3. Muhammad Nashihin dengan judul Upaya meningkatkan prestasi 

belajar melalui metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di MTs 

PB Roudhotul Mubtadiin Balekambang Gemiring Lor Nalumsari 

Jepara. Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Wahid 

Hasyim Semarang tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan strategi atau metode demonstrasi dapat mempermudah guru 

dalam pembelajaran fiqih, serta dapat menuntaskan dan meningkatkan 

prestasi belajar siswa.
19

 

Perbedaan  ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah terletak pada faktor penelitian, kalau 

sebelumnya adalah tentang pemahaman dan strategi, sedangkan 

penelitian dalam skripsi ini tentang efektifas metode demonstrasi pada 

pembelajaran shalat. Selain itu lokasi penelitian juga menjadi 

perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. 

 

D. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana metode demonstrasi pembelajaran shalat di MTs 

Futuhiyyah Kudu Semarang? 

2. Apakah metode demonstrasi pembelajaran shalat efektif di MTs 

Futuhiyyah Kudu Semarang? 

3. Problem apa yang dialami guru dan bagaimana penyelesaiannya? 
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E. Penegasan Istilah 

Pada penegasan istilah ini penulis bermaksud memberikan 

deskripsi mengenai pengertian dari judul  efektifitas metode demonstrasi 

pada pembelajaran shalat di MTs Futuhiyyah Kudu Semarang, sehingga 

diperoleh penjelasan yang terkandung di dalamnya. 

Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini yang perlu di jelaskan 

adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif berarti (akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, 

berhasil guna, (usaha, tindakan).
20

 Dalam pengertian ini bahwa efektif 

mempunyai arti dalam keberhasilan, pelaksanaan dan penerapan metode 

demonstrasi pada pembelajaran shalat. 

 

2. Metode demontrasi 

Metode adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum. Ia 

berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Makin baik suatu 

metode makin efektif pula dalam pencapaian. Tetapi tidak ada satu 

metodepun yang dinyatakan paling baik atau dipergunakan bagi semua 

macam usaha pencapaian tujuan. Baik tidaknya, tepat tidaknya suatu 

metode dipengaruhi oleh berbagai faktor. faktor utama yang 

menentukan metode adalah tujuan yang akan dicapai.
21

 

Adapun metode demontrasi adalah cara penyajian pengajaran 

dengan memeragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik 

sebenarnya atau tiruan-tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan 

lisan.
22

 Metode demontrasi baik digunakan untuk mendapatkan 
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gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

proses mengatur sesuatu dan melakukan sesuatu. 

 

3. Pembelajaran shalat 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel 

dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna 

kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
23

 

 

Shalat berasal dari bahasa arab assholah, shalat secara bahasa 

(etimologi) berarti do’a. Sedangkan secara istilah (terminologi) shalat 

adalah perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus yang dibuka atau 

dimulai dengan takbir (takbirotul ihram) diakhiri atau ditutup dengan 

salam.
24

 Shalat juga menghubungkan seorang hamba kepada 

penciptanya, dan oleh karena itu sholat menjadi media permohonan 

pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui 

manusia.  

 

4. MTs Futuhiyyah Kudu 

MTs Futuhiyyah Kudu adalah lembaga pendidikan yang bercirikan 

Islam. Terletak di kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk, Kota 

Semarang. Di MTs Futuhiyyah Kudu ini penulis mendapatkan data yang 

berjudul Efektivitas Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Shalat Di 

MTs Futuhiyyah Kudu Semarang. 
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F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini 

adalah 

1. Untuk mengetahui metode demonstrasi dalam pembelajaran shalat di 

MTs Futuhiyyah Kudu Semarang. 

2. Untuk mengetahui efektifitas metode demonstrasi pada pembelajaran 

shalat di MTs Futuhiyyah Kudu Semarang. 

3. Untuk mengetahui problem yang dialami guru dan penyelesaian 

masalahnya. 

 

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebaagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil pencapaian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

informasi dalam ilmu tarbiyah, diharapkan juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan serta sumber informasi bagi peneliti lain yang akan 

meneliti dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi lembaga 

pendidikan dalam mendalami pola pengajaran dengan metode 

demonstrasi terhadap hasil belajar dan dapat memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang shalat. 

 

G. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research) di lakukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang 

kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (Field Research) ini 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam 
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masyarakat.
25

 Penelitian lapangan ini di lakukan dengan kancah atau di 

medan terjadinya gejala-gejala atau kejadian yang sedang terjadi. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penngumpulan data dilakukan dengan teknik kombinasi dari 

berbagai teknik yang ada, teknik tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
26

 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran sholat  

di MTs Futuhiyyah Kudu. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi.
27

 Sedangkan menurut Denzin dalam James interview 

is any face conversation exchange when one person elisits 

information from another.
28

 Wawancara adalah dialog yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi dari orang 

lain. 

Dalam penelitian ini di gunakan wawancara bebas 

terpimpin di mana dalam melakukan interview pewawancara 

membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal 

yang akan di tanyakan. Wawancara ini di lakukan peneliti pada 

kepala sekolah untuk memperoleh data tentang efektivitas metode 
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demonstrasi pada pembelajaran shalat di MTs Futuhiyyah Kudu. 

Wawancara juga di lakukan pada guru mata pelajaran fikih.   

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani, yang berupa dokumen meliputi data 

keadaan guru, data keadaan siswa, data keadaan sarana prasarana 

dan foto-foto kegiatan pembelajaran sebagaimana terlampir.
29

 

Terdapat beberapa dasar penggunaan dokumen sebagai sumber 

data. Pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah (terutama dari 

segi pemerolehannya). Kedua, dokumen merupakan sumber 

informasi yang stabil, baik dalam keakuratannya dalam 

merefleksikan situasi yang terjadi di masa lampau serta dapat di 

analisis kembali tanpa mengalami perubahan. Ketiga, sumber ini 

merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. 

Keempat, sumber ini tidak seperti responden manusia, yaitu non 

reaktif. Metode ini di pakai untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan karakteristik siswa MTs Futuhiyyah Kudu 

Semarang serta data yang bersifat dokumen.  

3. Teknik keabsahan data 

Dalam upaya untuk mengusahakan agar penelitian ini dapat 

dipercaya maka penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan aatau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
30

 Model triangulasi ada tiga macam 

yaitu:  

a. Triangulasi sumber 

                                                           
29

 Sanafiah Faesal,  Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,  Surabaya: Usaha 

Nasional,  2002, hlm. 42-43 
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Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu  dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal 

tersebut dapat dicapai melalui jalan antara lain : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dana perspektif seseoranag  dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. 

b. Triangaulasi metode 

Triangulasi dengan metode menurut Patton terdapat dua 

strategi. Strategi antara lain : 

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data. 

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber  data dengan 

metode yang sama.  

c. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuisioner. Jika dari tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penaliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk 
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memastikan data mana yang dianggap benar atau mingkin 

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
31

 

Sedangkan menurut Lincoln dan Guba yaitu berdasarkan 

anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Sebaliknya, Pitton 

berpendapat bahwa hal itu bisa dilaksanakan dan hal itu dinamakan 

dengan penjelasan banding (rival explanation).
32

 

 

4. Teknik analisa data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti 

disarankan oleh data. Analisi data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Analisis deskriptif merupakan analisis data yang diwujudkan dalam 

bentuk laporan dan uraian non statistik. Cara berfikir induktif adalah 

cara menarik kesimpuloan yang berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, konkrit kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum. 

Cara berfikir dalam penelitian ini dari fakta khusus di lapangan berupa 

Efektivitas Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Shalat Di MTs 

Futuhiyyah Kudu Semarang.   

 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam proses penelitian ini , penulis akan membagi menjadi lima 

bab, dan masing-masing bab memuat sub bab. Di antara bab satu dengan 

bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. 

Sistematika penyusunan skripsi secara garis besar terdiri atas : 

                                                           
31
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1). Bagian Awal 

Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman abstrak, halaman pernyataan / deklarasi keaslian skripsi, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman 

transliterasi arab-latin,  halaman daftar isi,  halaman daftar tabel, grafik, 

diagram, denah, dan gambar (jika ada) 

2). Bagian Isi  

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas 

permasalahan yang memiliki keterkaitan satu dan yang lainnya. Bab I 

terdiri dari delapan sub bab, pertama, berisi latar belakang masalah yang 

penyusun teliti. Kedua, alasan pemilihan judul, Ketiga, telaah pustaka, 

berisi penelusuran terhadap literature yang berkaitan dengan obyek 

penelitian Keempat, fokus penelitian, merupakan penegasan terhadap 

pokok kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah..Kelima, 

Kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan 

penyelesaian masalah. Keenam, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah 

keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan keguanaan 

merupakan manfaat dari hasil penelitian. Ketujuh, metode penelitian berisi 

tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian, kedelapan, sistematika 

pembahasan berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Bab II berisi Landasan teori yang terdiri dari tiga bagian, pertama 

tentang  metode demonstrasi, langkah-langkah dalam pelaksanaan metode 

demonstrasi, kebaikan dan kelemahan metode demonstrasi. Bagian kedua 

tentang efektifitas metode demonstrasi dalam pembelajaran shalat di MTs 

Futuhiyyah Kudu Semarang. Bagian ketiga tentang problem yang dialami 

guru serta penyelesaiannya dalam penerapan metode demonstrasi pada 

pembelajaran shalat. 

Bab III, mengkaji tentang efektivitas metode demostrasi pada 

pembelajaran shalat, terdiri dari diskripsi obyek penelitian meliputi  

gambaran umum MTs Futuhiyyah Kudu yang berisi tentang sejarah 

singkat, letak geografis, visi, misi dan tujuan, keadaan guru dan siswa 
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serta sarana prasarana. Pada bab ini juga akan di bahas tentang hasil 

penelitian meliputi Pelaksanaan metode demonstrasi pada pembelajaran 

Shalat, efektivitas metode demonstrasi pada pembelajaran shalat di MTs 

Futuhiyyah Kudu Semarang, Problem yang di alami guru serta 

penyelesaiannya dalam menerapkan metode demostrasi pada pembelajaran 

shalat. 

Bab IV berisi analilsis terhadap metode demonstrasi dalam 

pembelajaran shalat, Analisis efektifitas metode demonstrasi pada 

pembelajaran shalat di MTs Futuhiyyah Kudu Semarang, dan problem 

yang dialami guru serta penyelesaiannya dalam menerapkan metode 

demonstrasi pada pembelajaran shalat. 

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini 

dituangkan dalam bab V yang sekaligus merupakan bab penutup. Pada bab 

ini akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang 

efektivitas metode demonstrasi pada pembelajaran shalat di MTs 

Futuhiyyah Kudu Semarang. 

3). Bagian akhir 

Bagian ini memuat : Daftar pustaka, Lampiran-lampiran,  Daftar 

riwayat hidup penulis. 

 

 

 

 


