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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Yakni kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. 

Bagaimanapun bagus dan idealnya suatu rumusan kompetensi, pada akhirnya 

keberhasilannya sangat tergantung kepada pelaksanaan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru.1 

Keberhasilan proses pendidikan dipengaruhi oleh metode pembelajaran 

yang digunakan. Jika guru menggunakan metode pembelajaran dengan tepat, 

menarik dan praktis maka berkemungkinan berhasil dalam mencapai proses 

pembelajaran akan lebih besar. Tetapi sebaliknya apabila guru melaksanakan 

proses pembelajaran menggunakan metode yang tidak tepat, tidak menarik 

apalagi tidak menggunakan metode maka dapat dipastikan keberhasilannya kecil 

bahkan mungkin tidak berhasil sama sekali. Untuk itu penggunaan metode yang 

tepat sangatlah penting. 

Selama ini kegiatan pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga 

sebagian siswanya menjadi pasif. Rendahnya hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Agama Islam dikarenakan teknik guru mengajar dan penggunaan 

metode pembelajaran yang tidak sesuai atau kurang tepat sehingga siswa tidak 

                                                           
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2012), hlm. 5-6 
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dapat dengan mudah memahami dan menguasai materi dengan mudah. Pada 

zaman Rasulullah SAW, beliau menerapkan pengajaran yang sangat 

memperhatikan perkembangan para sahabat agar mereka tidak merasa jemu 

dalam belajar. Dalil yang menunjukan variasi dalam mengajar diantaranya, yaitu: 

zΝ ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœF{$# $ yγ̄= ä. §ΝèO öΝåκyÎ z÷ tä ’ n?tã Ïπs3Í× ¯≈n=yϑ ø9 $# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθ ä↔Î6/Ρr& Ï!$ yϑó™r' Î/ Ï Iωàσ ¯≈yδ 

βÎ) öΝçFΖä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪   

  
Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!".2(QS. Al-

Baqarah : 31) 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki potensi yang 

luar biasa untuk meraih ilmu dan mengembangkannya atas izin Allah SWT. Oleh 

karena itu terdapat banyak ayat-ayat yang diperintahkan kepada manusia 

menempuh berbagai cara dalam rangka tersebut. Sebagaimana yang  kita ketahui 

betapa tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu sebegaimana yang 

dijelaskan dalam firman Allah SWT: 

                                                           
2
 Al-Qur’an dan Terjemah Kementerian Agama RI, (Jakarta: Wali, 2013) hlm. 4 
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Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan 

Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah : 11)3 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dalam 

suatu proses belajar mengajar. Guru yang mengajar dan siswa yang belajar.4 

Pembelajaran merupakan suatu proses  yang kompleks (rumit), namun dengan 

maksud yang sama memberi pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan 

tujuan. 

Pembelajaran terdiri dari dua unsur, yaitu mengajar dan belajar. Mengajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru, terutama berkaitan 

dengan penyajian materi pelajaran dari guru tersebut. Pengertian mengajar tidak 

hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai 

                                                           
3 Ibid., hlm. 273 
4Sumiati, Metode Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2006), hlm. 2 
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sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna lain mengajar 

yang demikian sering diistilahkan dengan “pembelajaran”.5 

Guru merupakan komponen yang sangat penting, sebab keberhasilan 

pelaksanaan proses pendidikan tergantung pada guru sebagai ujung tombak. Oleh 

sebab itulah upaya peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari 

pembenahan kemampuan guru. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru 

adalah bagaimana merancang suatu pembelajaran dengan menggunakan metode 

yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. 

Dilihat dari perspektif tersebut, sebagai guru paling tidak guru harus 

menguasai bahan yang diajarkan oleh guru tercermin dalam kurikulum, 

sedangkan cara mengajarkan bahan tercermin atau berkaitan dengan proses 

belajar mengajar. 

Secara akademik, proses pembelajaran merupakan interaksi edukatif yang 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam situasi tertentu. Dalam proses 

pembelajaran, guru dan siswa dituntut untuk aktif sehingga terjadi interaksi dan 

komunikasi yang harmonis demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Namun yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah masalah lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang di dorong 

untuk mengembangkan  kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam 

kelas diarahkan kepada kemampuan anak menghafal informasi. Otak anak 

dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 
                                                           

5Ibid., hlm. 22 
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memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka 

pintar secara teoritis, tapi mereka miskin aplikasi. 

Kenyataan ini berlaku untuk semua pelajaran  termasuk pelajaran Fiqih. 

Mata pelajaran Fiqih, tidak dapat mengembangkan sikap yang sesuai dengan 

norma-norma agama karena proses pembelajarannnya hanya diarahkan agar anak 

dapat menguasai dan menghafal materi pelajaran. Gejala-gejala semacam ini 

merupakan gejala umum dari proses pendidikan, termasuk proses pembelajaran 

di MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.  

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam suatu proses 

pembelajaran, tentunya tidak terlepas dari penerapan suatu metode yang sesuai 

dan tepat dalam menyajikan materi pelajaran kepada siswa. Sehingga materi 

yang disajikan dapat mudah diterima dan dipahami oleh siswa. Bukan hanya itu, 

dengan guru menggunakan metode yang dapat menarik perhatian siswa akan 

menimbulkan interaksi yang baik karena tumbuh motivasi dan daya tarik 

tersendiri bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Proses interaksi akan berjalan dengan baik apabila siswa banyak aktif 

dibandingkan guru. Sehubungan dengan hal tersebut akan diterapkan metode 

silent demonstration untuk pelajaran Fiqih kelas VIII di MTs Nurul Hilal Senuro 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. 

Metode silent demonstration adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengajar langkah-langkah suatu proses atau keterampilan yang lain. Dengan 
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mendemonstrasikan langkah-langkah suatu prosedur dengan cara diam (bisu), 

bisa mendorong peserta didik untuk tetap menjaga perhatian. Metode silent 

demonstration ini bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan 

alat untuk mengembangkan psikomotorik siswa. Metode silent demonstration 

mempunyai kelebihan yang menguntungkan siswa karena mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung, tetapi secara tidak 

langsung memiliki kelemahan karena membutuhkan waktu yang sedikit lebih 

lama untuk membuat siswa mengerti sepenuhnya. 

Dari observasi awal di MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir, peneliti melihat bahwa metode silent demonstration belum 

pernah diterapkan pada mata pelajaran Fiqh materi Haji. Sedangkan siswa belum 

mengerti bagaimana tata cara haji, karena guru mengajar hanya menggunakan 

metode-metode lain, seperti metode ceramah dan tanya jawab.6 

Dilihat dari latar belakang masalah, peneliti mencoba memberikan 

kontribusi pemikiran yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Penerapan 

Metode Silent Demonstration Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Bidang 

Studi Fiqih Materi Haji Kelas VIII Di MTs Nurul Hil al Senuro Kecamatan 

Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir” 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti tentang bagaimana 

penerapan metode silent demonstration  pada bidang studi Fiqih materi haji 
                                                           

6 Pengamatan Peneliti Di MTs Nurul Hilal Senuro Pada Hari Rabu Tanggal 7 Januari 2015 
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terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan 

Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Hasil Belajar Siswa sebelum digunakannya Metode Silent 

Demonstration Pada Bidang Studi Fiqih Materi Haji Kelas VIII di MTs Nurul 

Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ? 

2. Bagaimana Hasil Belajar Siswa sesudah digunakannya Metode Silent 

Demonstration PadaBidang Studi Fiqih Materi Haji Kelas VIII di MTs Nurul 

Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

diterapkannya Metode Silent Demonstration Pada Bidang Studi Fiqih Materi 

Haji Kelas VIII di MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang sebelum digunakannya metode 

silent demonstration pada bidang studi Fiqih materi Haji kelas VIII di 

MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sesudah digunakannya metode silent 

demonstration pada bidang studi Fiqih materi Haji kelas VIII di MTs 

Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. 

c. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah diterapkannya metode silent demonstration pada bidang studi 
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Fiqih materi Haji kelas VIII di MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan 

Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat, antara lain: 

a. Bagi peneliti, mengetahui penerapan metode silent demonstration  dan 

implementasinya dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fiqih materi Haji. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini sebagai salah satu metode pembelajaran yang 

berguna untuk meningkatkan keterampilan mengajar khususnya 

menerapkan metode silent demonstration khusunya pada mata pelajaran 

Fiqih. 

c. Bagi penentu kebijakan pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk menjadi salah satu contoh pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran Fiqih pada tingkat sekolah Madrasah 

Tsanawiyah sederajat atau tingkat Sekolah Menengah Atas (MA/SMA). 

E. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka disini adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan guna mengetahui 

persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti. 

Penelitian Try Nesia Nurhemy dalam skripsinya yang berjudul 

“Penerapan Active Learning Dengan Silent Demonstration Untuk Meningkatkan 
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Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas VIII Di Smp Negeri 14 Surakarta” 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode silent demonstration 

dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien 

serta memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran secara aktif dan 

mengembangkan keterampilan proses yang mereka miliki.7 

Penelitian Sukmawati dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Pelajaran Al-Qur’an Hadits Dengan Metode 

Demonstrasi Di Kelas VIII MTs Masdarul Ulum Ogan Ilir”  menyatakan bahwa 

tindakan yang dimunculkan pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas VIII 

MTs Masdarul Ulum Ogan Ilir setelah melalui 2 siklus, diperoleh hasil bahwa 

metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas VIII MTs 

Masdarul Ulum Ogan Ilir.8 

Penelitian Junaidi dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Metode 

Silent Demonstration Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD 

Al Azhar 2 Bandar Lampung” menyatakan bahwa metode demonstrasi dapat 

menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan. Dari 

                                                           
7 Try Nesia Nurhemy, 2012, Penerapan Active Learning Dengan Silent Demonstration Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 14 Surakarta, 
http://biologi.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/TRY NESIA1.pdf, diakses pada tanggal 4 
januari 2015 

8 Sukmawati, Upaya Peningkatan Hasil Belajar Pelajaran Al-Qur’an Hadits Dengan Metode 
Demonstrasi Di Kelas VIII MTs Masdarul Ulum Ogan Ilir, Skripsi , (Palembang: IAIN Raden Fatah 
Palembang, 2010) 
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hal tersebut maka proses belajar akan efektif dan prestasi belajar siswa akan 

meningkat.9 

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan, berbeda dengan 

penelitian yang akan saya tulis. Dengan judul “Pengaruh Metode Silent 

Demonstration Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Bidang Studi Fiqih Materi 

Haji Kelas VIII Di MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten 

Ogan Ilir” 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Secara etimologis metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani 

yaitu metha dan hodos. Metha berarti melalui atau melewati dan hodos berarti 

jalan atau cara.10 Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk 

mencapai tujuan. Kemudian secara terminologis metode berarti jalan atau cara 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.11 Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara teratur yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

                                                           
9 Junaidi, 2011, Penggunaan Metode Silent Demonstration Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas IV SD Al Azhar 2 Bandar Lampung, http://lib.unj.ac.idkatalog-skripsi?page=383, 
di akses pada tanggal 4 januari 2015 

10Bukhari Umar, Ilmu Pengetahuan Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 180 
11Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

hlm. 180 
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kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.12 Dengan kata lain adalah 

suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. 

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar metode mempunyai 

peranan yang sangat penting. Menguasai metode mengajar menjadi suatu 

keharusan bagi seorang guru. Sebab, tanpa penguasaan terhadap metode-

metode mengajar, maka kegiatan belajar mengajar praktis tidak dapat berjalan 

efektif dan efisien. 

Semua metode dapat dipergunakan berdasarkan kepentingan masing-

masing, sesuai dengan pertimbangan bahan yang akan diberikan serta 

kebaikan dan keburukannya masing-masing. Dengan kata lain, pemilihan 

metode bergantung pada nilai efektivitasnya masing-masing. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan pendidikan yang mewarnai 

interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi ini dilakukan dan 

diarahkan untuk mecapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

kegiatan dilakukan. Dalam interaksi ini guru dengan sadar merencanakan 

kegiatan mengajarnya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber 

daya yang ada. 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan 

dengan maksud untuk memudahkan terjadinya prosesa belajar.13 

                                                           
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama), hlm. 910 
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Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru 

dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik 

potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, 

dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi 

yang ada diluar diri siswa seperti lingkungan, saran dan sumber belajar, 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.14 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan metode 

pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik 

agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. 

Metode pembelajaran ini sangat penting dilakukan agar proses belajar 

mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa 

tersebut suntuk, dan juga para siswa tersebut dapat menangkap ilmu dari 

tenaga pendidik tersebut dengan mudah. 

2. Pengertian Metode Silent Demonstration 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa metode kegiatan belajar 

mengajar tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh 

karena itu metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar haruslah 

efektif dan efisien. 

                                                                                                                                                                      
13 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 

9 
14 Wina Sanjaya, Perencanaandan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), hlm. 26 
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Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode silent 

demonstration. Metode silent demonstration adalah suatu metode yang 

digunakan untuk membelajarkan peserta didik (siswa) terhadapa suatu bahan 

belajar dengan cara memperlihatkan, memperhatikan dan memperagakan 

bahan belajar tertentu. Strategi ini dapat digunakan untuk mengajar langkah-

langkah suatu proses atau keterampilan yang lain. Dengan 

mendemonstrasikan langkah-langkah suatu prosedur dengan cara diam (bisu) 

anda mendorong peserta didik untuk tetap menjaga perhatian. Strategi ini 

dapat digunakan dengan baik untuk mengajarkan keterampilan atau materi-

materi yang menurut kerja psikomotorik. 

a. Langkah-langkah pembelajaran silent demonstration adalah: 

1. Tentukan prosedur atau langkah-langkah yang akan diajarkan kepada 
siswa. 

2. Mintalah kepada siswa untuk memerhatikan anda mengerjakan prosedur 
tertentu. Lakukan dengan penjelasan atau komentar yang seminim 
mungkin. Tugas anda disini adalah memberikan gambaran visual tentang 
prosedur tersebut. Jangan terlalu berharap siswa akan banyak mengingat 
apa yang anda kerjakan. Dalam kesempatan ini anda hanya dituntut untuk 
membangun kesiapan  belajar mereka. 

3. Bentuk siswa menjadi pasang-pasangan. Demonstrasikan lagi bagian 
pertama dari prosedur, usahakan tidak terlalu banyak memberi penjelasan. 
Minta masing-masing pasangan untuk mendiskusikan apa yang mereka 
saksikan dari demonstrasi sang guru. 

4. Minta beberapa orang untuk menjelaskan apa yang anda lakukan. Jika 
siswa masih kesulitan, ulangi lagi demonstrasi anda, komentari observasi 
yang benar. 

5. Akhiri dengan memberikan tantangan kepada siswa untuk melakukan 
prosedur dari awal sampia akhir.15 
 

                                                           
15 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar,2013). hlm. 115-116  
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b. Kelebihan metode silent demonstration yaitu: 

1) Peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui 
pengalaman langsung. 

2) Belajar dapat dilakukan dalam situasi kehidupan nyata. 
3) Kegiatan belajar dilakukan dengan suasana gembira dan partisipatif. 
4) Dapat mendorong tumbuhnya kreativitas peserta didik dalam menyusun 

dan memperagakan bahan belajar serta dalam mengembangkan metode 
ini.16 

c. Kelemahan metode silent demonstration yaitu: 

1) Memerlukan kemampuan dalam menyusun bahan belajar. 
2) Membutuhkan pendidik yang mahir dalam penyusunan bahan belajar dan 

alat bantu untuk penyajiannya. 
3) Cenderung mengarahkan pikiran peserta didik kepada pola yang dilakukan 

pendidik. 
4) Waktu kegiatan belajar dapat melebihi waktu yang telah ditentukan.17 

 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan metode 

silent demonstration salah satunya metode ini mengajarkan langsung ke 

aplikasinya, bukan hanya sekedar teori saja. Tetapi yang menjadi 

kelemahannya adalah memerlukan waktu yang lebih panjang dari seharusnya. 

3. Pengertian hasil belajar  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil adalah sesuatu yang 

menjadi akibat dari usaha : pendapatan, panen dan sebagainya.18 Sedangkan 

belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang 

berlangsung secara progresif.19 

                                                           
16 http://dhieyanitri.blogspot.com, Di akses pada 18 januari 2015, pukul 15.10 WIB 
17 Ibid.,  
18Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 2005), hlm. 256 
19Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 64 
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Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. 

Hampir semua kecakapan, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, kegemaran 

dan sikap manusia terbentuk, dimodifikasi dan berkembangkarena belajar. 

Dengan demikian belajar merupakan proses penting yang terjadi dalam 

kehidupan setiap orang. Karenanya pemahaman yang benar tentang konsep 

belajar sangat diperlukan , terutama bagi kalangan pendidik yang terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. 

Dalam buku Agus Suprijono, Gagne mendefinisikan belajar adalah 

perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui 

aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara ilmiah. Sedangkan menurut Travers belajar 

adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku.20 Dalam buku 

Muhibbin Syah belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsue 

yang fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan.21 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.22 

                                                           
20Agus Suprijono, Op.Cit, hlm. 2 
21 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2011), hlm. 2 
22Ibid.,hlm. 5 
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Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Ada sejumlah indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan 

belajar anak didik, yaitu: 

1) Anak didik menguasai bahan pengajaran yang telah dipelajarinya. 
2) Anak didik menguasai teknik dan cara mempelajari bahan pengajaran. 
3) Waktu yang diperlukan untuk menguasai bahan pengajaran relatif lebih 

singkat. 
4) Teknik dan cara belajar yang telah dikuasai dapat digunakan untuk 

mempelajari bahan pengajaran lain yang serupa. 
5) Anak didik dapat mempelajari bahan pengajaran lain secara sendiri. 
6) Timbulnya motivasi intrinsik (dorongan dari dalam diri anak) untuk 

belajar lebih lanjut. 
7) Tumbuh kebiasaan anak didik untuk selalu mempersiapkan diri dalam 

menghadapi kegiatan disekolah. 
8) Anak didik terampil memecahkan masalah yang dihadapinya. 
9) Tumbuh kebiasaan dan keterampilan membian kerjasama dan atau 

hubungan sosial dengan orang lain. 
10) Kesediaan anak didik untuk menerima pandangan orang lain dan 

memberikan pendapat atau komentar terhadap gagasan orang lain.23 
 

 
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu: 

1) Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri individu. Faktor 

eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

                                                           
23 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 

Psikologis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 87-88 
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Dari penjelasan diatasdapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ada yang dari dalam diri individu itu sendiri dan 

ada yang dari luar diri individu. 

G. Defenisi Operasional 

Sebagai landasan awal untuk memahami judul yang ada, maka perlu 

kiranya definisi operasional agar dalam pembahasan nanti lebih terarah pada 

pokok pembahasan. 

1. Metode Silent Demonstration 

Metode pembelajaran silent demonstration adalah suatu metode yang 

digunakan untuk membelajarkan peserta didik terhadap sesuatu bahan 

belajar dengan cara memperlihatkan, memperhatikan, dan memperagakan 

bahan belajar tersebut. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

3. Mata Pelajaran Fiqh 

Mata pelajaran fiqh merupakan mata pelajaran yang lebih untuk dipahami 

dan di mengerti tentang hukum islam. Bagi siswa kelas delapan 

penekanan yang paling utama adalah memahami dan mengerti merupakan 

langkah awal untuk belajar. Untuk memenuhi hal tersebut, siswa dituntut 

banyak hal melakukan latihan. 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.24 Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari penerapan metode silent demonstration 

terhadap hasil belajar siswa. 

H0 :Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penerapan metode silent 

demonstration terhadap hasil belajar siswa. 

I. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen (experimental 

research) merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai 

pengaruh atau untuk menguji hipotesis  tentang ada tidaknya pengaruh 

perlakuan itu bila dibandingkan dengan perlakuan lain. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data penelitian ini ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif adalah data yang bersifat menggambarkan sejarah sekolah, 

keadaan guru dan siswa, keadaan sarana dan prasarana sekolah, sedangkan 

data kuantitatif adalah data-data yang berbentuk angka-angka yang dapat 

dihitung yaitu mengenai hasil belajar siswa. 
                                                           

24Ibid., hlm. 96 
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b. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder, sumber data primer adalah sumber data 

yang dikumpulkan langsung dan diolah sendiri oleh peneliti, yaitu data 

dari guru dan siswa di MTs Nurul Hilal SenuroKecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir, mengenai metode dan hasil belajar mata pelajaran 

Fiqih, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang 

mendukung berupa bahan-bahan yang sudah jadi, kepustakaan, buku, 

jumlah guru, jumlah siswa, sarana dan prasarana di MTs Nurul Hilal 

Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Dengan demikian 

sumber data primer adalah sumber daata yang diolah sendiri oleh peneliti 

dari lapangan, dan data sekunder adalah data yang sudah jadi yang 

diperoleh dari kepustakaan, buku dan dokumentasi sekolah. 

3. Populasi (Responden Penelitian) 

Populasi ialah keseluruhan objek penelitian.25 Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Nurul Hilal Senuro Kecamatan Tanjung 

Batu Kabupaten Ogan Ilir. Karena jumlah subjek atau populasi kurang dari 

100, maka dijadikan sampel semua dan disebut penelitian populasi. 

 

 

                                                           
25Suharisimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 173 
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Tabel I 
Populasi Siswa Kelas VIII 

 
No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan 

1 VIII a 16 17 33 Kontrol 

2 VIII b 14 19 33 Eksperimen 

Jumlah 30 36 66  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung sebagai cara untuk memperoleh data 

penelitian dengan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan 

proses pembelajaran mata pelajaran Fiqih di MTs Nurul Hilal Senuro. 

b. Tes  

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan individu siswa atau kelompok. Tes ini adalah tes hasil 

belajar siswa dalam bentuk soal-soal essay atau bentuk lisan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang bersifat tertulis dan gambar. Dokumentasi satu 

cara peneliti untuk mendapatkan data-data yang bersifat administrasi atau 

dokumentasi siswa di MTs Nurul Hilal Senuro. 
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d. Wawancara 

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

komunikasi berupa tanya jawab kepada objek yang diteliti. Komunikasi 

tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan baik langsung 

maupun tidak langsung. Penulis memperoleh data tentang pelaksanaan 

tindakan pembelajaran, pandangan dan pendapat guru, siswa dan kepala 

sekolah terhadap metode silent demonstration yang diterapkan dalam 

pembelajaran Fiqh materi Haji serta bagaimana hasil belajar siswa sebelum 

digunakannya metode silent demonstration, dan yang sesudah digunakannya 

metode silent demonstration. 

5. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

Pembelajaran silent demonstration peneliti menggunakan uji normalitas data, 

uji homogenitas data, dan uji hipotesis. Adapun penjabaran dari ketiganya 

adalah sebagai berikut. 

a. Uji normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah kedua kelompok tersebut 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunkan rumus uji Kai – 

kuadrat: 

�� =���� − �	
�
�	  

       Keterangan : 
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X2 = harga chi kuadrat 
Fo = frekuensi yang diobservasi 
ft   = frekuensi yang teoritis 
Criteria pengujian jika X² (taraf signifikasi 5%) >X2 hitung < X² (taraf 
signifikasi 1%) maka berdistribusi  normal.26  

 
b. Uji homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok memiliki 

varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Untuk 

menguji kesamaan variant tersebut rumus yang digunakan : 

��	��� =
��
�� 

  Keterangan :  
  ��  : variansi yang lebih besar 
  ��  : variansi yang kecil 
 
 

c. Uji hipotesis  

Dalam menguji hipotesis ini peneliti menggunakan rumus uji “t” 

�� =
�� −��
�������

 

Keterangan: 
M1 dan M2          :   Rata Rata Kelompok eksperimen dan kelompok   kontrol 
SEM1  dan SEM2  :  Standar Error kelompok eksperiemn dan kelompok    

kontrol27 
 
 
 

                                                           
26 Anas Sudijono, Pengantar Pendidikan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 

389-390  
27 Ibid, hal. 346 -347 
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J. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini terperinci dan mudah dipahami, maka penelitian ini 

akan disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa pasal 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama :  Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian, dan  sistematika pembahasan. 

Bab Kedua : Landasan Teori : Metode silent demonstration, langkah-

langkah metode silent demonstration,  kelebihan dan 

kekerangan metode silent demonstration, hasil belaajr siswa, 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, materi 

Fiqh 

Bab Ketiga  :  Gambaran Umum MTs Nurul Hilal Senuro : Sejarah singkat, 

letak geografis, visi dan misi, keadaan guru, keadaan siswa, 

keadaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan 

struktur organisasi. 

Bab Keempat:   Hasil Penelitian dan Pembahasan : merupakan analisis tentang 

hasil penelitian dan pembahasan data tentang pengaruh metode 

pembelajaran silent demonstration terhadap hasil belajar siswa 

pada bidang studi Fiqh materi haji kelas VIII di MTs Nurul 

Hilal Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 

Bab Kelima  :  Penutup : Kesimpulan dan saran. 


