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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar PAI siswa kelas IV SDN 09 Selayo. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan hasil belajar PAI siswa kelas IV SDN 09 

Selayo melalui metode demonstrasi. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 09 

Selayo yang terdiri atas 12 orang siswa. Penelitian ini terdiri dari dua 

siklus yang dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan hasil tes belajar. Data yang 

terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data 

penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kognitif siklus I diperoleh 

rata-rata 42 dan untuk siklus II diperoleh rata-rata 83. Oleh sebab itu, 

dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar PAI siswa kelas IV SDN 09 Selayo. 

 

kata kunci: PAI, hasil belajar, bersuci, metode demonstrasi 
 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran Agama Islam tidak lagi mengutamakan pada 

penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan 

pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu, 

aktifitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau 

tugas dengan bekerja dalam kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide 

kepada orang lain (Hartoyo, 2000:24). 



Vol. 4, No. 1, Maret 2020                                                   ISSN: 2621-8852 

 

Jurnal Aufklarung  75 

 

 

Dalam struktur ajaran Islam, pendidikan akhlak adalah yang 

terpenting. Penguatan akidah adalah dasar, sementara, ibadah adalah 

sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah pengembangan akhlak mulia. 

Sehubungan dengan itu, Nabi Muhammad SAW, bersabda, “Mukmin 

yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya” dan 

“Orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya”. 

Dengan kata lain, hanya akhlak mulia yang dipenuhi dengan sifat kasih 

sayang sajalah yang bisa menjadi bukti kekuatan akidah dan kebaikan 

ibadah. Sejalan dengan itu, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

diorientasikan pada pembentukan akhlak yang mulia, penuh kasih 

sayang, kepada segenap unsur alam semesta. 

Hal tersebut selaras dengan Kurikulum 2013 yang dirancang untuk 

mengembangkan kompetensi yang utuh antara pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Selain itu, peserta didik tidak hanya diharapkan 

bertambah pengetahuan dan wawasannya, tapi juga meningkat 

kecakapan dan keterampilannya serta semakin mulia karakter dan 

kepribadiannya atau yang berbudi pekerti luhur. 

Peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan melalui proses 

pendidikan yang dibimbing oleh seorang pendidik. Pendidik harus 

mampu memotivasi peserta didiknya untuk mencintai ilmu pengetahuan 

dan mencintai pendidikan dengan cara menciptakan sebuah suasana 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Suasana pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan dapat terwujud dengan cara mengemas 

metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi ajar. 

Hasil evaluasi belajar siswa menunjukan bahwa Kriteria 

keterampilan siswa yaitu siswa yang sudah terampil ditetapkan yaitu 
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dengan skor mencapai 19-24, namun yang mencapai kriterai terampil 5 

dari 12 siswa dengan persentase 42%, sedangkan 58% lainnya baru 

mencapai kriteria cukup, kurang, bahkan masih ada yang tidak terampil 

sama sekali. Dengan kata lain dari 12 orang peserta didik kelas IV, hanya 

5 orang peserta didik yang terampil. Jadi dari hasil tersebut dapat 

dikatakan keterampilan peserta didik masih rendah.  

Salah satu faktor penyebab rendahnya keterampilan peserta didik 

dalam pembelajaran PAI adalah metode pembelajaran yang monoton 

yaitu metode ceramah. Metode ini membuat peserta didik sulit mengingat 

materi yang disampaikan guru apalagi mempraktekkan materi yang 

disajikan, oleh karena itu dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, salah satunya adalah 

dengan menerapkan metode demonstrasi pada pembelajaran materi 

bersih itu sehat tentang tata cara wudhu dan tayamum. 

Darajat (2004:296) menyatakan bahwa metode demonstrasi adalah 

metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu 

pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu 

kepada anak didik. Jadi, metode demonstrasi dalam penyajian pelajaran 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik 

tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau 

hanya sekedar tiruan. Sehingga sebagai metode penyajian, demonstrasi 

tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. 

Dalam bahasa Inggris dijelaskan demonstrasi itu berarti 

mempertunjukkan atau mempertontonkan (Shadily, 2006:174). Metode 

demonstrasi adalah suatu metode yang bertujuan mempertunjukkan atau 

mempertontonkan sesuatu untuk diperlihatkan kepada peserta didik. 
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Penggunaan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran memiliki 

arti penting. Banyak keuntungan psikologis-pedagogis yang dapat diraih 

dengan menggunakan metode demonstrasi, antara lain: (1) perhatian 

peserta didik dapat dipusatkan, dan titik berat yang dianggap penting 

oleh guru dapat diamati secara tajam; (2) perhatian peserta didik akan 

lebih terpusat kepada apa yang didemonstrasikan, jadi proses belajar anak 

didik akan lebih terarah dan akan mengurangi perhatian anak didik 

kepada masalah lain; dan (3) apabila peserta didik sendiri ikut aktif dalam 

sesuatu percobaan yang bersifat demonstratif, maka mereka akan 

memperoleh pengalaman yang melekat pada jiwanya dan ini berguna 

dalam pengembangan kecakapan (Darajat, 2006:297). 

METODOLOGI  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) kelas. 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas IV SDN 09 Selayo Kecamatan 

Kubung Kabupaten Solok yang berjumlah 12 orang. Penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 

berbentuk siklus. Setiap siklus meliputi planning (perencanaan), action 

(pelaksanaan tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lembar 

observasi dan tes hasil belajar. Data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui observasi dan tes formatif. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari rencana pelajaran 1, LKS 1, soal tes formatif 1, dan alat-

alat pengajaran yang mendukung.  

2. Pelaksanaan  

Rincian tindakan pembelajaran yang dilaksanakan antara lain:  

a. Guru melakukan absensi kehadiran peserta didik dan appersepsi 

tentang materi tata cara tayamum, serta memotivasi peserta didik 

dengan menyampaikan bahwa tayamum merupakan salah satu cara 

bersuci jika tidak ada air, sehingga kita perlu mempelajarinya. 

b. Guru berupaya untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode demonstrasi dengan memberikan 

pendalaman materi pembelajaran yang berkaitan tata cara tayamum.  

c. Penyampaian materi dengan menggunakan media audio visual 

menggunakan infokus dalam menampilkan slide yang memuat 

tentang tata cara tayamum.  

d. Setelah menjelaskan materi yang terkait dengan tata cara tayamum, 

guru mendemonstrasikan tata cara tayamum dihadapan peserta didik 

di dalam kelas.  

e. Kegiatan berikutnya mengkondisikan peserta didik dipanggil satu 

persatu untuk mendemonstrasikan tata cara tayamum dengan baik 

dan benar. Dalam pelaksanaan praktek tentang tata cara tayamum, 

sudah nampak kesungguhan dari setiap peserta didik, ketika salah 

satu temannya tampil yang lain menyaksikan mengamatinya dengan 

khusuk dan tenang. 
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Setelah kegiatan demonstrasi selesai dilakukan, di akhir kegiatan 

pembelajaran, guru mengingatkan kepada peserta didik untuk belajar di 

rumah karena pertemuan berikutnya akan diadakan tes unjuk kerja yaitu 

mempraktekkan materi yang telah dipelajari yaitu mengenai tata cara 

tayamum. 

3. Pengamatan 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada 

siklus I dan II adalah sebagai berikut: 

No. Kriteria  
Siklus I Siklus II 

Jumlah persentase Jumlah  persentase 

1 Terampil  5 42 10 83 

2 Cukup terampil  4 33 2 17 

3 Kurang terampil  3 25 - - 

4 Tidak terampil  - - - - 

 

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa keterampilan peserta 

didik pada siklus I dengan skor rata-rata peserta didik 74,17, hanya 5 

orang dari 12 peserta didik kelas IV yang mendapat skor antara 87,50 

sampai 100 dengan kriteria sudah terampil dan sebanyak 4 orang peserta 

didik kelas IV mendapat skor 62,5-75,0 dengan kriteria cukup terampil 

dan 3 orang masih berada pada kriteria kurang terampil dengan skor 

antara 12,5-25,0. 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

persentase keterampilan peserta didik pada siklus I dengan rincian 42% 

peserta didik sudah terampil mempraktekkan tata cara wudhu, 33% baru 

pada kriteria cukup terampil dalam mempraktekkan tata cara wudhu, dan 
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25% peserta didik masih kurang terampil dalam mempraktekkan tata cara 

wudhu serta tidak ada peserta didik yang tidak terampil sama sekali 

dalam mempraktekkan tata cara wudhu. Pada siklus II, 10 orang peserta 

didik sudah terampil dalam mempraktekkan tata cara tayamum, dan 

hanya 2 orang peserta didik yang kurang terampil dalam mempraktekkan 

tata cara tayamum dan tidak ada lagi peserta didik yang kurang terampil 

dan tidak terampil mempraktekkan tata cara tayamum.  

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa dari 12 orang peserta 

didik sebanyak 10 orang peserta didik sudah terampil. Pada siklus I 

sebanyak 3 orang peserta didik kurang terampil dengan persentase 

peserta didik yang sudah terampil hanya 42%, kemudian pada siklus II 

sebanyak 5 orang peserta didik mengalami peningkatan menjadi 10 

peserta didik sudah terampil dan hanya 2 orang peserta didik yang 

kurang terampil, peningkatan yang dicapai sudah mencapai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Persentase peserta didik yang sudah 

terampil mencapai 83%, dengan demikian terjadi peningkatan jumlah 

siswa yang sudah terampil 41% dari siklus I.  

4. Refleksi 

Dari hasil pembelajaran siklus I tersebut dilakukan refleksi 

terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a. Pembelajaran dengan metode demonstrasi yang dilakukan pada siklus 

I belum efektif krena masih terdapat peserta didik yang tidak serius 

mempraktekkan tata cara wudhu. Oleh karena itu guru diharapkan 

mampu menyajikan materi lebih menarik perhatian peserta didik, 

misalnya dengan menggunakan media audio visual. 
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b. Guru diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan waktu dalam 

kegiatan pembelajaran. 

c. Guru harus bisa memotivasi setiap peserta didiknya untuk berani 

tampil mempraktekkan sesuai yang didemonstrasikan oleh guru. 

d. Dalam menyampaikan materi dengan ceramah sebaiknya yang pokok-

pokok saja sehingga lebih terlalu banyak waktu dipakai dalam 

mendemonstrasikannya. 

e. Dalam praktek tata cara wudhu tersebut sebaiknya melaksanakan di 

tempat wudhu sekolah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pemberian tugas 

belajar dan resitasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I dan II.  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

metode pemberian tugas belajar dan resitasi dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi 

belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-

rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. Selain 

itu, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran agama Islam pada pokok 

bahasan mengarang yang paling dominan adalah bekerja dengan 

menggunakan alat/media, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan 

guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat 

dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. 

Selanjutnya, aktivitas guru selama pembelajaran telah 

melaksanakan langah-langkah metode pemberian tugas belajar dan 
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resitasi dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di 

antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam 

mengerjakan kegiatan LKS/ menemukan konsep, menjelaskan/melatih 

menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana 

prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

SIMPULAN DAN SARAN   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga 

siklus, dapat disimpulkan bahwa keterampilan peserta didik kelas kelas 

IV SDN 09 Selayo Kecamatan Kubung pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode demonstrasi.  

Dari hasil penelitian, disarankan bahwa dalam rangka meningkatkan 

prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan 

berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, agar 

siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh 

konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 
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