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MOTTO 

 

 

�َ�َل َر ُ�ْ�ُل هللاِ َ��َّ�   َوَ�ْ َ���ِِ� اْ�ِ اْ�ُ
َ�ْ�ِ�ثِ  .ُ�َرِ!َ  هللاُ َ�ْ�
 *1 �1رى)هللاُ َ��َْ.ِ� َوَ��ََّ-: َ��ُّْ�ا َ*َ'� َرأَْ�)ُُ'ْ�&ِ� اَُ��ِّ� (رواه ا�"

  
Dan dari Malik bin Al-Hawarits: sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: 

Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihatku shalat” (HR: Ahmad dan Bukhari). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

                                                 
1* Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari Juz I, (Semarang: 

Thoha Putra, t.th.), hlm. 155 
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Judul  : Implementasi Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Fiqih 
Materi Shalat pada Siswa Kelas 1 di MI Ma’arif Wringin Putih 
Borobudur Magelang  Tahun 2010/2011 

Nama :  Ngumrotun Baruroh 
NIM :  093111367 
 

 
Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimanakah 

penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran Fiqih materi pokok shalat 
pada siswa kelas 1 MI Wringin Putih Borobudur Magelang? 2) Problematika apa 
saja yang dihadapi dalam menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran 
Fiqih materi pokok shalat pada siswa kelas 1 MI Wringin Putih Borobudur 
Magelang? 

Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian kualitatif dengan 
pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data diperoleh dari sekolah dan buku-
buku pendukung. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan 
dokumentasi, setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan analisis 
data yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data dan 
penyajian data, data yang yang terkumpul semata-mata bersifat deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan metode demonstrasi dalam 
pembelajaran Fiqih materi pokok shalat pada siswa kelas 1 MI Wringin Putih 
Borobudur Magelang  dilakukan dengan guru melakukan Pre tes dengan cara 
tanya jawab sesuai dengan pengalaman siswa, berikutnya pelaksanaan 
demonstrasi guru mencontohkan praktek materi yang diajarkan lalu menyuruh 
beberapa orang siswa mempraktekkannya di depan teman-teman siswa lain, 
diantara yang di peragakan degnan metode demonstrasi, tahap terakhir adalah 
kegiatan evaluasi/tindak lanjut dilakukan setelah proses demonstrasi selesai, guru 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk tindak lanjut melakukan sendiri. 
Dari pelaksanaannya, penilaian menggunakan acuan nilai-nilai yang sifatnya lebih 
menyiapkan situasi dari pada pemberian informasi. 2) Problematika yang dihadapi 
dalam menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran Fiqih materi pokok 
shalat pada siswa kelas 1 MI Wringin Putih Borobudur Magelang antara lain: 
problem yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan siswa, tugas guru, 
alokasi waktu, sarana dan prasarana, pengelolaan kelas  serta problem yang 
berhubungan dengan evaluasi. 
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