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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Pembelajaran Silent Demonstration 

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.1 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.2 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia seperti yang dikutip oleh Dra. Hj. Rusmaini, M.Pd.I dalam bukunya 

Ilmu Pendidikan metode adalah cara teratur dan berpikir baik-baik untuk 

mencapai maksud.3 Dengan kata lain adalah suatu cara yang sistematis untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Al-Toumy Al-Syaibani mengemukakan beberapa pendapat ahli 

pendidikan yang memberikan definisi tentang metode, sebagai berikut: 

a. Athiyah Al-Abrasyi mengemukakan metode adalah jalan yang kita 

ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid dalam segala mata 

pelajaran. 

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

hlm. 180 
3 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011), hlm.162-163 
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b. Abd. Al-Rahim Ghunaimah menyatakan metode sebagai cara-cara 

yang diikuti oleh guru untuk menyampaikan sesuatu kepada anak 

didik. 

c. Edgar Bruce Wesley mengemukakan metode adalah kegiatan yang 

terarah dari guru dalam proses pembelajaran, hinggs pengajaran 

menjadi terkesan.4  

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 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. 

Metode pengajaran memiliki kedudukan yang amat strategis dalam 

mendukung keberhasilan pengajaran. Itulah sebabnya, para ahli pendidikan 

sepakat bahwa seorang guru yang ditugaskan mengajar disekolah, haruslah guru 

yang profesional, yaitu guru yang antar lain sitandai oleh penugasan yang rpima 

terhadap metode pengajaran. Melalui metode pengajaran, mata pelajaran dapat 

                                                           
4 Ibid., hlm. 162 
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disampaikan secara efisien, efektif, dan terukur dengan baik, sehingga dapat 

dilakukan perencanaan dan perkiraaan dengan tepat. 

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 secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual sseorang agar mau belajar dengan 

kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan 

moral keagamaan, aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi 

dan pengalaman belajar . 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan 

maksud untuk memudahkan terjadinya prosesa belajar.5  

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 

                                                           
5 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 9 
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siswa seperti lingkungan, saran dan sumber belajar, sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu.6 

Menurut Wenger, “ Pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang 

dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas yang lain. 

Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan oleh seseorang, 

namun lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi dimana saja dan pada level yang 

berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial. 7 

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. 

                                                           
6 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), hlm. 26 
7 Miftahul huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

2013), hlm. 2 
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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) terhadap suatu bahan belajar dengan 

cara memperlihatkan, memperhatikan dan memperagakan bahan belajar tertentu.  

Silent demostration merupakan strategi untuk digunakan manakala 

mengajarkan prosedur setahap-tahap. Dengan memperagakan sebuah prosedur 

tanpa banyak bicara, akan mendorong siswa untuk cermat secara mental.8 

 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. 

3. Langkah-langkah metode Silent Demonstration 

Setiap metode pembelajaran pasti terdapat langkah-langkah menjalankan 

metode tersebut, berikut langkah-langkah metode silent demonstration: 

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. 

                                                           
8 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif,  (Bandung: Nuansa 

Cendikia, 2011), hlm. 236 



29 

 

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.9 

 
Jika memungkinkan, beri siswa tugas pembuka untuk mencoba prosedur 

itu sebelum pemeragaan. Beri kesempatan mereka untuk menduga, dan 

maklumilah mereka jika terjadi kesalahan. Denga melakukan hal ini, pendidik 

akan segera menjadikan siswa terlibat secara mental. Selanjutnya perintahkan 

mereka untuk mencermati apa yang anda peragakan. Jika ada siswa yang dapat 

menguasai prosedur itu lebih cepat dibanding yang lain, rekrutlah mereka sebagai 

“peraga diam”.10 

4. Kelebihan metode Silent Demonstration 

Setiap metode pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan adalah keuntungan yang didapat dari menggunakan metode tersebut. 

Kelebihan metode silent demonstration adalah: 

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. 

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

Belajar,2013). hlm. 115-116  
10 Melvin L. Silberman, Op.Cit., hlm. 237 
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4) Dapat mendorong tumbuhnya kreativitas peserta didik dalam 
menyusun dan memperagakan bahan belajar serta dalam 
mengembangkan metode ini.11 
 

5. Kelemahan Metode Silent Demonstration 

Kelemahan metode silent demonstration ini adalah: 

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.12 

 
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. 

B. Hasil belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil adalah sesuatu yang menjadi 

akibat dari usaha : pendapatan, panen dan sebagainya.13 Sedangkan belajar 

adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara 

progresif.14 

Secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 
                                                           

11 http://dhieyanitri.blogspot.com. Di akses pada 18 januari 2015, pukul 15.10 WIB 
12 Ibid., 
13 Daryanto,  Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,  (Surabaya: Apollo, 2005),  hlm. 256 
14 Muhibbin Syah,  Psikologi Belajar,  (Jakarta: PT. Raja G rafindo Persada, 2009),  hlm. 64 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata pada 

seluruh aspek tingkah laku.15 

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.16 

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.17 Dalam buku Muhibbin Syah belajar 

adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsue yang fundamental dalam 

menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan.18 

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari disekolah, rumah, lingkungan 

masyarakat sekitar, dan lainnya. Belajar merupakan hal yang kompleks. 

Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari sisi 
                                                           

15 Daryanto, Belajar dan Mengajar, (Bandung: Yrama Widya, 2010), hlm. 2 
16 Nyayu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press,2011), hlm. 53 
17 Agus Suprijono, Op.Cit, hlm. 2 
18 Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2011), hlm. 2 
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perserta didik dan dari sisi pendidik atau gurru. Dari sisi peserta didi, belajar 

dialami sebagai suatu proses. Peserta didik mengalami proses mental dalam 

menghadapi bahan belajar yang dapat berbentuk berupa manusia, alam, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, dan bahan lainnya yang telah terhimpun dalam buku-buku 

pelajaran atau sumber belajar lainnya. Dari segi pendidik atau guru, proses 

belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal yang 

diberikan kepada peserta didik, baik berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, dan lain sebagainya. 

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

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.19 

Maka dari berbagai macam hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan yang di dapat siswa ketika melakukan kegiatan 

belajar mengajar, berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan dan 

kemampuan siswa sebagai dalam bertindak. Dalam kehidupan sehari-hari salah 

satu contoh, yaitu siswa dapat melaksanaksanan sholat dengan sempurna dan 

tepat pada waktunya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Belajar sesungguhnya adalah sebuah proses mental dan intelektual, dalam 

praktiknya proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, dibawah ini 

akan diuraikan mengeani faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran 

dan hasil belajar, diantaranya:  
                                                           

19 Ibid.,hlm. 5 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yaitu kondisi/keadaan jasmani 

dan rohani siswa. 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yaitu kondisi lingkungan disekitar 

siswa 

c. Faktor pendekatan belajar  (approach to learning)20 

Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

sebagai berikut : 

a. Faktor Internal  

Faktor internal berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi 

hasil belajar. Faktor tersebur meliputi : 

1)  Faktor Fisiologis 

Adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu, yang 

meliputi:  

a) Keadaan Tonus jasmani 

Kondisi tonus yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif 

terhadap kegiatan belajar individu, sebaliknya kondisi fisik yang lemah 

atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. 

 

                                                           
20 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran (Bekal Untuk Guru Profesional),  (Palembang: 

Tunas Gemilang Press, 2013)  hlm. 12 
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b) Keadaan Fungsi Jasmani/Fisiologis 

Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh 

manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera, 

dimana panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah 

aktivitas belajar dengan baik pula. 

2)  Faktor Psikologis 

Adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses 

belajar. Beberapa faktor tersebut adalah: 

a) Kecerdasan/Intelegensi Siswa 

Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam 

proses belajar siswa, karena itu menentukan kualitas belajar siswa, 

dimana semakin tinggi intelegensi seorang individu, maka semakin 

besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. 

b) Motivasi 

Adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan 

belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

c) Minat  

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. Minat sama halnya dengan kecerdasan dan 

motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar, dalam 
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konteks belajardikelas seorang guru perlu membangkitkan minat siswa 

agar tertari terhadap materi pelajaran yang akan dipelajarinya. 

d) Sikap  

Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan 

proses belajarnya. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh 

perasaan senang pada performan guru, pelajaran atau lingkungan 

sekitarnya. 

e) Bakat 

Secara umum bakat didefinisikan sebagai kemmapuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang.21 Individu yang telah mempunyai bakat tertentu, akan lebih 

mudah menyerap informasi yang berhubungan dengan bakat yang 

dimilikinya. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor internal adalah faktor yang berada 

dalam diri individu. Meliputi faktor fisiologis; keadaan tonus jasmani dan 

keadaan fungsi jasmani, dan faktor psikologis; intelegensi siswa, minat, bakat, 

sikap dan motivasi. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor ini adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, faktor-faktor 

tersebut meliputi: 

                                                           
21 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Op.Cit., hlm. 151 
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1)  Lingkungan sosial 

a) Lingkungan sosial sekolah  

Lingkungan ini adalah guru, administrasi dan teman-teman sekelas, 

dimana perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan seorang guru 

atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. 

b) Lingkungan sosial masyarakat 

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan 

mempengaruhi belajar siswa, dimana lingkungan siswa yang kumuh dan 

tidak mendukung kana membuat siswa sulit untuk belajar. 

c) Lingkungan sosial keluarga 

Lingkungan ini sangat memperngaruhi keberhasilan belajar, dimana 

hubungan antara anggota keluarga ,orang tua, anak, kakak, atau adik 

yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar 

dengan baik, dan sebaliknya, jika ada ketegangan dalam keluarga 

makaproses belajar anak tidak akan baik. 

2)  Lingkungan Non-Sosial 

a) Lingkungan alamiah 

Seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin,sinar 

yang tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap , serta adamya suasana 

yang sejuk dan tenang. Karena bila kondisi lingkungan alam tidak 

mendukung, proses belajar siswa akan terlambat. 
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b) Faktor instrumental 

Yaitu perangkat belajar yang meliputi gedung sekolah, alat-alat belajar, 

fasilitas belajar, kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, silabus 

dan lain sebagainya.  

c) Faktor materi Pelajaran 

Guru harus dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas 

belajar siswa , dan guru harus mengausai materi pelajaran dan berbagai 

metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri individu, meliputi 

faktor lingkungan sosial; lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial 

masyarakat, lingkungan sosial keluarga dan faktor lingkungan non sosial; 

lingkungan alamiah, faktor instrumental, faktor materi pelajaran. 

c. Faktor Pendekatan Belajar 

Yang dimaksud dengan faktor pendekatan adalah jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.  

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan, dimana faktor 

internal yaitu yang berasal dari diri siswa, dan faktor eksternal yaitu yang 

berasal dari lingkungan sekitar siswa, sedangkan faktor pendekatan belajar yaitu 

jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.  



38 

 

3. Indikator Keberhasilan Belajar 

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 membina 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.22 
 
  Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui berhasil atau tidak 

proses pembelajaran itu dapat dilihat dari indikator keberhasilan belajar siswa. 

Dari Indikator keberhasilan belajar siswa pendidik bisa menilai proses sampai 

hasil nya, jika siswa bisa menguasai bahan pelajaran dengan cepat, ataupun 

waktu yang diperlukan siswa untuk memahami pelajaran hanya sedikit, atau 

bahkan siswa bisa memecahkan masalahnya dengan terampil maka dapat 

disimpulkan pembelajaran itu berhasil.  

 

 
                                                           

22 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 
Psikologis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 87-88 
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C. Bidang studi Fiqh  

1. Pengertian Bidang Studi Fiqh 

Di dalam Al-Qur’an tidak lebih dari 19 ayat yang berkaitan dengan 

kata fiqh yang semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti di dalam surah Al-

Taubah ayat 122. 

* $ tΒuρ šχ%x. tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#ρã� Ï�ΨuŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n=sù t� x�tΡ  ÏΒ Èe≅ä. 7πs%ö� Ïù öΝåκ÷]ÏiΒ ×πx� Í←!$ sÛ 

(#θ ßγ¤) x�tGuŠÏj9 ’ Îû Çƒ Ïe$!$# (#ρâ‘ É‹ΨãŠÏ9 uρ óΟ ßγtΒöθs% #sŒÎ) (#þθãèy_ u‘ öΝÍκö� s9 Î) óΟ ßγ̄=yè s9 šχρâ‘ x‹ øts† ∩⊇⊄⊄∪   

 

Artinya: “Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan 

orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.23 

Di dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhari disebutkan: 

 َ� ُ ْ	ِ� �ِِ� َ�ْ�ً�ا  ْ� 	ُِ�ْ	ُ� هللاَّ 	ُ�َِ�ْ��ُ �ِ� ا��ِّ  

Artinya: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik 

disisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang 

mendalam dalam pengetahuan agama”.24 

                                                           
23

 Kementerian Agama RI, Op.Cit., hlm. 104 
24 H.A. Djazuli, Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum  Islam, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), hlm. 4 
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Dari ayat dan hadits ini, dapat ditarik satu pengertian bahwa fiqh itu 

berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara 

keseluruhan. Jadi pengertian fiqh dalam arti yang sangat luas sama dengan 

pengertian syariah dalam arti yang sangat luas.25 

Bidang studi fiqh adalah salah satu mata pelajaran PAI pada lembaga 

pendidikan agama, yang membahas pendapat-pendapat para ulama yang 

berkaitan dengan berbagai masalah ajaran agama seperti masalah ibadah, 

bidang mu’amalah, bidang kemaksiatan yang berkaitan dengan perilaku 

manusia seperti zina, judi, mabuk-mabukan, dan bidang perkawinan. 

Sedangkan fiqh pada kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah suatu 

bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengahayati, 

mengamalkan syariat islam yang kemudian menjadi dasar pandangan 

hidupnya melalui kegiatan bimbingan pelajaran, latihan serta kegunaan 

lapangan.  

Bentuk bimbingan tersebut tidak terbatas pada pemberian pengetahuan 

semata, tetapi lebih jauh seseorang guru dapat menjadi contoh dan teladan 

bagi siswa dan masyarakat lingkungannya. Dengan keteladanan guru 

diharapkan para orang tua dan masyarakat dapat membantu secara aktif 

dalam melaksanakan mata pelajaran fiqh. 

                                                           
25 Ibid., 
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Pemberian teladan yang baik telah dicontohkan oleh figur kita Nabi 

Muhammad SAW. Rasulullah adalah teladan bagi setiap muslim dalam 

segala hal, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal keduniaan. 

Meneladani Rasulullah SAW merupakan kewajiban setiap muslim hingga 

tiba hari perhitungan nanti. Hal tersebut telah disebutkan dalam firman Allah 

sebagai berikut :  

ô‰s)©9 tβ%x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îοuθó™ é& ×πuΖ|¡ ym  yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ö� tƒ ©!$# tΠöθ u‹ ø9 $#uρ t� Åz Fψ$# 

t� x.sŒ uρ ©!$# # Z�� ÏVx. ∩⊄⊇∪    

 

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama 

Allah”. (Q.S Al-Ahzab: 21)26 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi pemimpin 

merupakan teladan bagi umatnya. Begitupun dengan guru yang menjadi 

teladan bagi naak didiknya. Seorang pendidik yang memberikan pelajaran 

kepada anak didiknya dari kedalaman hatinya, dan pada saat yang sama dia 

menjadikan dirinya sebagai contoh hidup bagi mereka dengan amal 

perbuatannya. 

                                                           
26 Ibid., hlm. 211 
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Sedangkan pembidangan ilmu fiqh yaitu: Bidang fiqh muamalah, bidang fiqh 

jinayah, bidang fih siyasah dan bidang fiqh ibadah. seperti yang terdapat 

dalam Al-Qur’an surah Al-Dzariyat ayat 56: 

$ tΒuρ àMø)n= yz £ Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ 

Artinya:“Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk 

beribadah kepada-Ku”.27 

2. Mata Pelajaran Fiqh 

Mata pelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah, khususnya kelas VIII 

meliputi materi sujud syukur dan sujud tilawah, puasa, zakat untuk semestar 

satu, infaq harta di luar zakat, haji dan umrah, makanan halal dan haram 

untuk semester dua.28 

3. Tujuan Pengajaran Fiqh Di Madrasah Tsanawiyah 

Ilmu fiqh sebagai bagian dari syariat islam sangat tegas dan rinci 

membahas tentang hukum Islam yang objeknya adalah segala perbuatan 

orang-orang mukallaf yang meliputi ibadah muamalah, munakahat, jinayah 

dan lain sebagainya yang bersifat amaliyah lahiriah. 

Adapun tujuan dari pengajaran Fiqh di madrasah Tsanawiyah sebagai 

berikut :  

                                                           
27 Ibid., hlm. 45 
28 T. Ibrahim dan H. Darsono, Penerapan Fikih Untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

(Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. ix-x 
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a. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok syariat 

Islam secara tereprinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan 

aqli. Pengetahuan dan pemahaman yang diharapkan menjadi 

pedoman hidup dan kehidupan beragama dan sosialnya. 

b. Agar siswa dapat melaksanakan/mengamalkan ketentuan syariat 

Islam dengan benar. Pengalaman diharapkan membuahkan 

ketaatan menjalankan syariat, disiplin dan tanggungjawab sosial 

yang tinggi dalam kehidupannya, keluarga dan masyarakat. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tujuan yang diharapkan 

dari mata pelajaran Fiqh adalah agar para siswa dapat mengetahui, memahami 

pokok-pokok syariat islam melalui dalil naqli dan aqli. 

4. Fungsi Mata Pelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah 

Adapun fungsi mata pelajaran fiqh adalah sebagai berikut : 

a. Penanaman nilai kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. 
sebagai pedomanmencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum-hukum islam di kalangan 
peserta didik dengan ikhlas berlaku sesuai dengan peraturan yang ada di 
madrasah atau di masyarakat. 

c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah 
dan masyarakat. 

d. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak 
mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah 
ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. 

e. Pembangunan menta peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 
melalui ibadah dan muamalah.  

f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik, 
keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 
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g. Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqh atau hukum islam pada 
jenjang kependidikan yang lebih tinggi.29 
 

Dari fungsi-fungsi diatas dapat dipahami bahwa setelah melalui proses 

belajar mengajar, maka diharapkan para siswa dapat menumbuhkan kesadaran 

dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan selalu beribadah kepada Allah 

dengan ikhlas sesuai dengan hati nurani diatas diharapkan para siswa dapat 

dijadikan pedoman dalam berbuat dan berprilaku sehingga tidak menyimpang 

dari norma-norma dan nilai-nilai Islam dan dalam lingkungannya, baik di 

lingkungan formal maupun lingkungan non formal.     

                                                           
29 Departemen Agama RI Direktorat Kelembagaan Agama Islam, Kurikulum 2004 Standar 

Kompetensi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Depag, Cet Ke-2, 2005), hlm. 46-47 


