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ABSTRAK 

Dalam skripsi ini, penulis mengguraikan tentang hubungan antara metode 
praktik dengan keterampilan ranah psikomotor siswa pada mata pelajaran Fiqih di 
Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Metode praktik adalah suatu metode dengan 
memberikan materi pendidikan baik menggunakan alat atau benda seperti di 
peragakan, dengan harapan anak didik menjadi jelas dan mudah sekaligus dapat 
mempraktikkan materi yang di maksud. 

Untuk dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien maka 
guru membutuhkan metode yang tepat dalam pembelajaran, makin tepat metode yang 
di gunakan oleh guru dalam mengajar diharapkan makin efektif pula pencapaian 
tujuan pembelajaran. Banyak macam metode yang di pilih oleh seorang guru dalam 
kegiatan mengajar, namun tidak semua metode di katagorikan sebagai metode yang 
baik, dan tidak pula semua metode di katakan jelek. Kebaikan suatu metode terletak 
pada ketepatan memilih metode sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode 
merupakan fasilitas untuk menghantarkan bahan pelajaran dalam upanya mencapai 
tujuan. Oleh karena itu dapat di pahami bahwa metode adalah suatu cara yang 
memiliki nilai strategis dalam kegiatan belajar mengajar, di katakan demikian karena 
metode dapat mempengaruhi jalanya kegiatan belajar mengajar. Adapun metode 
pembelajaran yang tepat dan efisien untuk mencapai ranah psikomotor adalah metode 
praktik. Dimana metode ini merupakan suatu metode yang dapat membantu siswa 
untuk menguasai keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang di pelajari dan 
menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

Dari teori diatas penulis berpijak bahwa ada hubungan antara metode praktik 
dengan keterampilan ranah psikomotor siswa pada mata pelajaran fikih di Madrasah 
Aliyah Negeri sidoarjo, untuk membuktikanya maka penulis menggunakan rumus 
product moment. langkah pertama yang harus di lakukukan oleh penulis adalah 
dengan membagikan angket  kepada anak- anak setelah itu  anak-anak di suruh 
menjawab soal angket tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 
penggunaan strategi ini dalam mata pelajaran fiqih, setelah itu penulis mempersenkan 
hasil angket tersebut, dari hasil itu penulis mengetahui rata-rata hasil perolehan 
tentang penggunaan metode  ini pada mata pelajaran fiqih. Langkah yang kedua yaitu 
dengan mengkumpulkan nilai praktik anak-anak dan selanjutnya untuk mengetahui 
ada tidaknya hubungan maka penulis memasukkan data-data tadi kedalam rumus  
product moment.. Dalam perhitungan  ini penulis sudah mendapatkan hasil bahwa 
ada hubungan antara metode praktik dengan keterampilan ranah psikomotor siswa 
adalah sedang/cukup. 
 


