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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Nurul Fajriyah 

NIM  :   093111373 

Jurusan/Program Studi :   Pendidikan Agama Islam   

 

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya 

sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. 

 
Semarang,  
Saya yang menyatakan, 
 
 
 
Nurul Fajriyah 
NIM. 093111373 
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NOTA PEMBIMBING 

 

 

Kepada  

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah  

IAIN Walisongo  

Di Semarang  

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan 

koreksi naskah skripsi dengan:  

Judul :  UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 
PADA PEMBELAJARAN FIQIH MATERI HAJI DI 
KELAS V MI ARROSYIDIN PAYAMAN 
MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Nama  : Nurul Fajriyah 
NIM :   093111373 
Jurusan  :   Pendidikan Agama Islam   
Program Studi  :   Pendidikan Agama Islam   
Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

 

Pembimbing,  

 

 

Dr. Saifudin Zuhri, M.Ag. 
NIP. 195808051987031002 
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MOTTO 

 

 َفج  ُكل  ِمنْ  يَْأِتنيَ  َضاِمرٍ  ُكل  َوَعَلى رَِجاًال  يَْأُتوكَ  بِاحلَْج  الناسِ  ِيف  َوأَذنْ 
  )27: احلج( َعِميقٍ 

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji 
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki 
dan berkendaraan unta yang kurus, yang datang dari segenap 
penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj:27).*1

 

 

                                                      
1 *Soenarjo, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 515. 
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ABSTRAK 

 

Judul :  UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 
PEMBELAJARAN FIQIH MATERI HAJI DI KELAS V MI 
ARROSYIDIN PAYAMAN MAGELANG TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 

Nama  : Nurul Fajriyah 
NIM :   093111373 
 

Skripsi ini dilatarbelakangi pembelajaran fiqih di MI Arrosyidin Payaman 
selama ini proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode 
ceramah, dan mendikte sehingga menjadikan siswa hanya menerima materi secara 
pasif, dan gurulah yang lebih aktif, padahal tuntutan pembelajaran fiqih sekarang 
siswa harus lebih banyak diberi ruang dan aktif untuk mengembangkan 
kemampuannya untuk memahami materi. Demonstrasi merupakan salah satu 
metode untuk memberikan pengalaman belajar agar peserta didik dapat menguasai 
materi pelajaran dengan baik 

 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimanakah 
penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran fiqih materi pokok haji di kelas 
V MI Arrosyidin Payaman Magelang? 2) Adakah peningkatan hasil belajar di 
kelas V MI Arrosyidin Payaman Magelang pada pembelajaran fiqih materi pokok 
haji setelah menerapkan metode demonstrasi? 

 

Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi di 
kelas dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terjadi peningkatan hasil belajar di 
kelas V MI Arrosyidin Payaman Magelang pada pembelajaran fiqih materi pokok 
haji setelah menerapkan metode demonstrasi, hal ini dapat dilihat dari prestasi 
belajar per siklus dimana pada pra siklus tingkat siswa sebelum menggunakan 
metode demonstrasi dengan KKM 70 pada pra siklus hanya 15 siswa atau 41%, 
setelah menggunakan metode demonstrasi pada siklus I menjadi 23 siswa atau 62%  
dan diperbaiki lagi pada siklus II sudah mencapai 34 siswa atau 92%, prestasi ini 
sudah melebihi indikator yang ditentukan yaitu 80 % . kenaikan juga terjadi pada 
keaktifan belajar dimana pada siklus I keaktifan hanya berkisar 64,5% setelah 
diperbaiki menjadi 85,1%, keaktifan ini sudah melebihi indikator keberhasilan 
yang ditentukan yaitu 80 %.   
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KATA  PENGANTAR 
 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan 

beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta 

orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.  

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa 

skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan 

dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 

penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang 

telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan 

kepada :  

1. Dr. Suja’i, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo semarang, 

beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik  

2. Saifudin Zuhri, Dr. M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini  

3. Kepala MI Arrosyidin Payaman Magelang yang telah memberikan izin dan 

memberikan bantuan dalam penelitian. 

4. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Semarang yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.  

5.  Semua karib kerabat yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Kepada semuanya, peneliti mengucapkan terima kasih disertai do’a semoga 

budi baiknya diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan berlipat ganda 

dari Allah SWT.  
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Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan 

dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif, evaluatif dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya 

semoga dapat bermanfaat bagi diri peneliti khususnya.  

Semarang,   23 Juni 2012 

 

Penulis 

 

 


