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MOTTO 

 

: َرِضَي اهللاُ َعْنُه. قَاَل َر ُسْوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ   َوَعْن َماِلِك اْبِن احلَُْوْيِرثِ 
1 َصلْوا َكَما رَأَيـُْتُمْوِىن ُاَصلى (رواه البخارى).

 *  
 

Dan dari Malik bin Al Huwairits: sesungguhnya rasulullah SAW 
telah bersabda: shalatlah kamu sebagaimana kamu melihatku 

shalat (HR Bukhari). 

 

 

                                                      

* Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari ra, Sahih Bukhari̧ Juz I, (Semarang: 
Toha Putra, t. th), hlm. 155. 
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ABSTRAK  

 
Judul :  UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 

SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH MATERI 
SHALAT SUNNAH RAWATIB MELALUI 
PENERAPAN METODE CERAMAH PLUS 
DEMONSTRASI PADA KELAS III MIS 
KARANGANYAR 02 PEKALONGAN TAHUN 
AJARAN 2010/2011 

Nama  :   Ro’fah  
NIM :   093111344 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi pembelajaran shalat pada usia anak sangat 

penting. Di samping sebagai sarana untuk melatih anak dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban kepada Sang Khalik, shalat juga sangat besar manfaatnya 
dalam kehidupan rohani manusia. Dengan demikian, selain sebagai tugas dari 
orang tua, guru sebagai sosok pengganti orang tua dalam dunia pendidikan juga 
memiliki persamaan tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan dan 
melaksanakan pembelajaran untuk anak didik, termasuk dalam pembelajaran 
shalat. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Apakah penerapan 
metode ceramah plus demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III 
MIS Karanganyar 02 Pekalongan pada mata pelajaran fikih pokok bahasan shalat 
sunnah rawatib? 

 Permasalahan tersebut di bahas 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 tindakan yang dilakukan maupun data tentang 
gambaran, dengan penelitian tindakan ini akan diketahui peningkatan atau 
penurunan setelah tindakan kelas dilakukan persiklus. 

Kesimpulan penelitian ini meliputi: 1) Pembelajaran mata pelajaran fikih 
pokok bahasan shalat sunnat rawatib melalui metode ceramah plus demonstrasi 
kelas III di MIS Karanganyar 02 Pekalongan semester II tahun pelajaran 
2010/2011 sangat baik. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang menuntut aspek 
psikomotorik jika disajikan menggunakan metode ceramah saja pastilah selain 
siswa dalam mengkongkritkan hal yang abstrak pastilah akan kesulitan. Jadi 
ketika metode ceramah dimodifikasi dengan metode demonstrasi pastilah akan 
sangat menarik. Selain membuat siswa merasa tidak bosan. Selain itu juga siswa 
bisa melihat langsung cara-cara urutan suatu kegiatan dengan benar. Dengan tidak 
langsung akan mempengaruhi pemahaman siswa yang semakin cepat yang 
akhirnya pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, tujuan 
pembelajarannya pun terpenuhi dengan hasil belajar yang memuaskan. 2) 
Pembelajaran menggunakan metode ceramah plus demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fikih pokok bahasan shalat sunnat 
rawatib pada siswa kelas III MIS Karanganyar 02 Pekalongan. Ini terbukti pada 
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tahap pra siklus sebelum menggunakan metode ceramah plus demonstrasi hasil 
belajar siswa masih sangat rendah, dan sulit untuk mencapai kriteria ketuntasan 
minimum. Kemudian setelah diujicobakan metode ceramah plus demonstrasi pada 
pembelajaran tersebut ternyata hasil belajar siswa meningkat cukup signifikan 
(siklus I). Begitu seterusnya ketika dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu siklus 
berikutnya, yaitu pembelajaran shalat sunnat rawatib menggunakan metode 
ceramah plus demonstrasi ternyata meningkat lagi secara signifikan. Berarti ini 
membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan metode ceramah plus 
demonstrasi ternyata bisa meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada pokok 
bahasan shalat sunnat rawatib pada siswa kelas III MIS Karanganyar 02 
Pekalongan semester II tahun ajaran 2010/2011.   
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