
 

 

ABSTRAK 

 

Ega Sri Wahyuni: Penerapan Metode  Lecture Demonstration (ILD) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih (Penelitian 

Tindakan Kelas pada Siswa Kelas VIII MTs Muhajirin Kota Bandung). 

Berdasarkan observasi awal, hasil belajar siswa kelas VIII MTs Muhajirin 

Kota Bandung pada mata pelajaran fiqih masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil ulangan harian pada mata pelajaran fiqih. Berdasarkan permasalahan 

tersebut rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih disinyalir karena 

proses pembelajaran yang dilakukan guru masih bersifat konvensional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum 

diterapkannya metode Interactive Lecture Demonstration serta untuk mengetahui 

bagaimana penerapan metode Interactive Lecture Demonstration dan hasil belajar 

siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan menggunakan metode 

Interactive Lecture Demonstration. 

Penelitian ini didasari atas asumsi bahwa untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran fiqih membutuhkan suatu metode pembelajaran salah 

satunya dengan penggunaan metode Interactive Lecture Demonstration. 

Metode yang digunakan pada penilitian ini adalah metode Penilitian 

Tindakan Kelas (PTK). Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

melalui perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilakukan 

secara berulang dan berkelanjutan sehingga target penelitian tercapai. 

Berdasarkan hasil penelitian pada setiap siklus terlihat adanya peningkatan 

pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa melalui penerapan metode 

Interactive Lecture Demonstration. Pada siklus I presentase peningkatan aktivitas 

guru sebesar 62.5% sedangkan peningkatan aktivitas siswa sebesar 56.25%. Pada 

siklus II presentase peningkatan aktivitas guru sebesar 81.25% dan aktivitas siswa 

sebesar 81.25%. Kemudian pada siklus III presentase peningkatan aktivitas guru 

sebesar 87.5% sedangkan peningkatan aktivitas siswa sebesar 93.75% hasil 

tersebut menunjukkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Interactive Lecture Demonstration pada mata pelajaran fiqih di MTs Muhajirin 

Kota Bandung setiap siklusnya mengalami peningkatan. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, sebelum 

digunakannya metode Interactive Lecture Demonstration siswa yang tuntas 

belajar 10 orang atau 33.3%. Pada siklus I siswa yang tuntas belajar sebanyak 12 

orang atau 40%, Pada siklus II siswa yang tuntas belajar sebanyak 21 orang atau 

70%, kemudian pada siklus III siswa yang tuntas belajar sebanyak 28 orang atau 

93.4%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Interactive 

Lecture Demonstration pada mata pelajaran fiqih di kelas VIII MTs Muhajirin 

Kota Bandung dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 


