
PENINGKATAN KETERAMPILAN SALAT FARDU MELALUI 

METODE DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS I MI MA’ARIF 

DUKUH KEC. SIDOMUKTI KOTA SALATIGA  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

 

SKRIPSI 
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi 

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1) 
Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

Oleh: 
SITI LATIFAH 
NIM. 113911180 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2013 



 ii

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Siti Latifah    

NIM  :   113911180 

Jurusan/Program Studi :   PGMI 

 

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya 

sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. 

 
Semarang, 19 Juni 2013 
Saya yang menyatakan, 

 
 
 
 
 

Siti Latifah   
NIM. 113911180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii



 iv

Semarang, 19 Juni 2013 
 

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 :  PENINGKATAN KETERAMPILAN SALAT FARDU 
MELALUI METODE DEMONSTRASI PADA SISWA 
KELAS I MI MA’ARIF DUKUH KEC. SIDOMUKTI 
KOTA SALATIGA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

Nama  :   Siti Latifah  
NIM :   113911180 
Jurusan  :   Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 
Program Studi  :   Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 
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MOTTO 

 

ل اهللا صل�اهللا عليه عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال, قال رسو 

وسلم: مروا اوالدكم بالصالة وهم ابنأ سبع سنني واضربوهم عليها وهم ابنأ 

 عشر سنني (رواه ابوداود)
 

Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat diwaktu usia mereka 
meningkat tujuh tahun dan bila perlu pukullah mereka enggan 

mengerjakannya diwaktu usia mereka meningkat sepuluh tahun.1 
 

 

                                                      
1 Mujibur Rahman Muhammad Usman, Aunil Ma’bud syarah imam Abu Dawud Juz II, 

(T. kp. Maktabah Assalafiah, t.th), 162 
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ABSTRAK 

Judul :  PENINGKATAN KETERAMPILAN SALAT FARDU 
MELALUI METODE DEMONSTRASI PADA SISWA 
KELAS I MI MA’ARIF DUKUH KEC. SIDOMUKTI 
KOTA SALATIGA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

Nama  :   Siti Latifah  
NIM :   113911180 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi dalam pembelajaran salat fardhu di kelas I MI 

Ma’arif Dukuh Salatiga selama ini para guru lebih menggunakan metode 
verbalistik, yaitu ceramah dan tanya jawab. Hal ini tidak berarti bahwa metode 
ceramah tidak baik, melainkan pada suatu saat siswa akan menjadi bosan bila 
guru berbicara terus sedangkan para siswa duduk diam mendengarkan. Salah 
metode yang bisa digunakan adalah metode demonstrasi. Demonstrasi metode 
pembelajaran dimana siswa akan melihat langsung satu pembelajaran dalam 
sebuah materi secara langsung berkaitan dengan pelajaran itu. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: penerapan metode 
demonstrasi dapat meningkatan keterampilan salat fardu pada siswa kelas I MI 
Ma’arif Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2012/2013? 

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

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penerapan metode demonstrasi 
efektif dalam meningkatkan keterampilan salat fardu di kelas I MI Ma’arif Dukuh 
Kec. Sidomukti Kota Salatiga, hal ini terlihat antusiasme siswa dalam proses 
pembelajaran yang dilakukan dimana siswa lebih aktif melaksanakan proses 
pembelajaran dan aktif mempraktekkan salat fardhu, selain itu ketepatan gerakan 
dan bacaan salat siswa  setelah menggunakan metode demonstrasi semakin baik. 
Besaran efektifitas penerapan metode demonstrasi bagi peningkatan ketepatan 
keterampilan salat fardu di Kelas I MI Ma’arif Dukuh Kec. Sidomukti Kota 
Salatiga di lihat dari prosentase kenaikan nilai praktek gerakan dan bacaan salat 
fardu dimana pra siklus ada 10 siswa atau 41.7%,  pada siklus I ada 17 siswa atau 
70.8%meningkat lagi pada siklus II yaitu ada 22 siswa atau 91.7%, hal ini dapat 
dilihat dari hasil belajar terdapat kenaikan per siklus peningkatan kemampuan 
gerakan fardhu salat tiap siklusnya dimana pada pra siklus tingkat ketuntasan pada 
pra siklus ada 14 siswa atau 59%,  pada siklus I ada 16 siswa atau 67%meningkat 
lagi pada siklus II yaitu ada 22 siswa atau 92%. Begitu juga kemampuan bacaan 
salat tiap siklusnya mengalami peningkatan dimana pada pra siklus tingkat 
ketuntasan pada pra siklus ada 9 siswa atau 37%, siklus I ada 16 siswa atau 67% 
meningkat lagi pada siklus II yaitu ada 22 siswa atau 92%. Hasil ini sudah 
mencapai indikator yang ditentukan yaitu dengan pada kategori baik dan baik 
sekali sebanyak 90% dari seluruh jumlah siswa.  
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