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Moral di sini adalah tingkah laku yang merupakan perbuatan siswa atau 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar Mata Pelajaran PAI 

dengan metode demontrasi yang dinyatakan dalam bentuk lambang, angka, huruf 

tertentu dan pengaruh metode demontrasi terhadap peningkatan moral siswa ini 

dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar 

dengan metode demontrasi. Pencapaian peningkatan moral dapat diketahui dan 

diperoleh melalui sesuatu pengukuran, yaitu dengan pengamatan serta suatu tes 

yang diberikan guru kepada siswanya atau peserta didik, baik dalam bentuk tes 

lisan atau tes tulisan dan tes perbuatan. 

Dalam penelitian ini di fokuskan pada moral yang ada pada siswa di SMP 

Negeri Sukodadi. Untuk mata pelajaran PAI dengan menggunakan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran, sehingga berdampak pada Peningkatan moral 

siswa. Perubahan moral siswa adalah merupakan hasil dari metode pembelajaran 

mata pelajaran PAI dengan sistem demontrasi yang mempengaruhinya, baik 

faktor intern maupun faktor ekstern. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa metode; observasi, penyebaran angket, tes dan 

wawancara kepada siswa di SMP Negeri Sukodadi. Dalam skripsi ini, peneliti 

menemukan gejala-gejala bahwa metode demontrasi dalam kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat mempengaruhi 

peningkatan moral siswa di SMP Negeri 1 Sukodadi Lamongan. Sedangkan 

tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode 

demontrasi pada pembelajaran PAI terhadap peningkatan moral siswa, yang 

nantinya dapat dijadikan motivasi untuk bertingkah laku lebih baik lagi. 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan studi 

kasus (case study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci 

dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau 

dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah / subyek yang 

sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifatnya penelitian studi kasus ini bersifat lebih 

mendalam. 

Hasil pada penelitian ini adalah Pengaruh metode demontrasi pada mata 

pelajaran PAI terhadap peningkatan moral siswa di SMP Negeri 1 Sukodadi 

Lamongan menunjukkan ada pengaruh antara metode demontrasi pada pelajaran 

PAI terhadap moral siswa. 


