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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan komponen penting dan utama dalam proses 

pembelajaran. Selain memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidangnya, 

seorang guru juga selayaknya harus memiliki keterampilan dalam mengajar. 

Oleh karena itu sudah menjadi tugas guru untuk mampu menggunakan 

barbagai gaya dan metode pembelajaran untuk membantu para siswa 

memperkuat pemahamanya, dan menjamin setiap siswa memiliki kesempatan 

yang sama dalam belajar.
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Dewasa ini metode pembelajaran aktif (active learning) sangat diminati 

dalam proses pembelajaran karena mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran, dan dapat menjadi upaya untuk mengaktifkan siswa di dalam 

kelas. Salah satu metode active learning yang sering digunakan ialah metode 

demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan penyajian pembelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, 

situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan.
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Dalam hal penyajian, metode demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan 

lisan oleh seorang guru, meskipun pada pelaksanaanya peran siswa lebih 

banyak memperhatikan dan menunggu arahan dari guru, namun metode 
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demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran menjadi lebih kongkret dan 

realistis. Metode ini cocok digunakan untuk pembelajaran bersifat praktik, 

salah satunya ialah pembelajaran haji. 

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga termasuk ibadah 

yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam (bagi mereka yang mampu). 

Dalam pembelajaran haji masuk kedalam materi fiqih ibadah, maka ketika 

berbicara tentang ibadah tentu tidak lepas dari tata cara pelaksanaan. Materi 

haji termasuk pembelajaran yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di 

hadapan siswa, karena waktu dan tempat pelaksanaan yang sudah ditentukan. 

Maka dalam pelaksanaan pembelajaran haji diperlukan metode yang tepat, 

agar  siswa benar-benar mampu memahami materi tersebut dengan baik. 

SMP Negeri 7 Surakarta merupakan sekolah yang dalam proses 

pembelajaran kerap menggunakan metode pembelajaran aktif (active 

learning). Salah satunya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 

IX. Ketika masuk pada materi haji, guru memilih menggunakan metode 

demonstrasi atau di sekolah tersebut lebih dikenal dengan menasik haji.  

Berangkat dari penjelasan di atas terutama mengenai permasalahan 

yang terkait dengan penggunaan metode demonstrasi pembelajaran haji kelas 

IX SMP Negeri 7 Surakarta, maka penulis memandang perlu untuk 

mengadakan penelitian tentang “Pelaksanaan Metode Demonstrasi dalam 

Pembelajaran Haji pada Kelas IX di SMP Negeri 7 Surakarta Tahun Peajaran 

2015/2016” 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran haji 

pada siswa kelas IX di SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2015/2016? 

2. Sejauh mana manfaat pelaksanaan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran haji pada siswa kelas IX di SMP Negeri 7 Surakarta 

tahun pelajaran 2015/2016? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

adalah: 

a. Mendeskripsikan pelaksanaan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran haji pada siswa kelas IX di SMP Negeri 7 Surakarta 

tahun pelajaran 2015/2016. 

b. Mendeskripsikan manfaat pelaksanaan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran haji pada siswa kelas IX di SMP Negeri 7 Surakarta 

Tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat meliputi: 

a. Manfaat teoritis 
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Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pelaksanaan dan manfaat pembelajaran aktif menggunakan 

metode demonstrasi dalam pembelajaran haji. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran bagi jajaran guru agama Islam dalam pelaksanaan dan 

manfaat metode demonstrasi pembelajaran haji di sekolah dan 

dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya yang lebih sempurna. 

 

 

 

 


