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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana efektif dalam pembentukan karakter 

terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 

merupakan komponen yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. 

Semenjak manusia berinteraksi dengan kreatifitas pendidikan, semenjak itulah 

manusia telah berhasil merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan 

dalam segala hal kehidupan mereka, dengan demikian dapat dikatakan 

pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan peradaban manusia. 

Dalam sistem pendidikan, guru merupakan salah satu (pelaku) yang 

sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan dalam 

pembelajaran. Ada beberapa macam tipe guru yang ada pada saat ini, antara 

lain: pertama, guru yang berperan sebagai seorang pendidik, yaitu guru yang 

dalam pendidikan berusaha mengembangkan dan menggali kemampuan-

kemampuan (potensi) yang dimiliki oleh peserta didik dengan cara 

membimbing dan mengarahkannya sehingga tujuan dari pendidikan dapat 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan.  

Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan merupakan tuntutan bagi 

pertumbuhan anak-anaknya. Artinya pendidikan menuntut segala kekuatan 

kodrat yang ada pada diri anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan 
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setinggi-tingginya.
1
 Yakni mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagaimana dijelaskan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
2
 

 

Kedua, guru yang berperan sebagai seorang pengajar, yaitu guru yang 

dalam kesehariannya di sekolah hanya menyampaikan ilmu pengetahuan 

(transfer of knowledge) kepada peserta didik. Disini, guru hanya 

menyampaikan materi yang ada dalam kurikulum (subjek materi) tanpa 

memperhatikan keberhasilan yang dicapai dalam mengembangkan potensinya. 

Ketiga, guru yang berperan sebagai pencari nafkah, yaitu guru yang hanya 

memperhatikan gaji atau honor yang diterimanya dalam lembaga pendidikan 

pada saat ia mengajar tanpa memperhatikan kemampuan dan keberhasilan 

peserta didik yang diajarnya (guru yang profit oriented).
3
 

Tujuan pendidikan yang diharapkan dapat mencapai manusia yang 

seutuhnya harus dicapai melalui proses yang harus ditempuh guna mencapai 

peningkatan mutu pendidikan. Pencapaian hasil belajar yang baik dan 

memuaskan merupakan sebuah harapan dan tujuan yang dapat dicapai dengan 

adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap suatu 

                                                           
1
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 4. 

2
 Tim Penyusun, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, (Jakarta: Sinar 

Grafika), 7.  
3
 Theo Riyanto, Pembelajaran Sebagai Proses Bimbingan Pribadi, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 

10. 
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konsep dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha 

atau pikiran yang dapat memberikan solusi terhadap mengembangkan 

pendidikan siswa, terutama yang berkaitan dengan strategi yang digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajarannya. 

Berkenaan dengan masalah strategi pendidikan secara umum 

dijelaskan dalam (QS. An-Nahl [16]: 125) yang berbunyi: 

                               

                          

 

Artinya:  “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl 

[16]: 125)
4
 

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa guru dalam 

menyampaikan materi dan bahan pelajaran harus benar-benar memudahkan 

dan tidak mempersulit siswa, tentunya harus sesuai kadar dan kemampuan 

mereka. Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan, dalam 

arti guru harus selalu menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan 

pendidikan dan menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin demi 

tercapainya tujuan pendidikan. Guru memiliki peranan yang sangat sentral, 

baik sebagai perencana, pelaksana, maupun evaluator pembelajaran.
5
 

                                                           
4
Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra), 421. 

5
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional; Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 13.  
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Strategi pembelajaran merupakan cara dan seni untuk menggunakan 

sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa. Sebagai suatu cara, strategi 

pembelajaran dikembangkan dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga 

membentuk suatu bidang pengetahuan tersendiri. Sebagai suatu bidang 

pengetahuan, strategi pembelajaran dapat dipelajari dan kemudian dapat 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran.
6
 

Pengajar harus mampu mengetahui dan memahami bagaimana model 

dan proses pembelajaran itu berlangsung. Model dan proses pembelajaran 

akan menjelaskan makna kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

selama pembelajaran berlangsung. Karena kualitas dan keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan 

ketepatan guru dalam memilih, menyampaikan menggunakan berbagai sarana, 

fasilitas dan strategi yang digunakan. 

Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

Fiqih. Siswa akan berkembang apabila strategi yang guru terapkan sudah 

sesuai dan terlaksana dengan baik. Namun saat ini hal itu belum mampu 

terlaksana secara maksimal karena masih banyak diselimuti problematika-

problematika dalam pelaksanaan pembelajarannya. Seperti halnya yang sering 

kita jumpai salah satu problematika dalam pembelajaran Fiqih adalah 

penerapan strategi yang kurang tepat dan kurang bervariatif. Pada saat metode 

yang kurang tepat guru masih menerapkan metode ceramah dan hafalan. 

                                                           
6
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2. 
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Sehingga peserta didik tidak optimal dalam mengikuti pembelajaran, 

karena bukan mengelola pikiran yang kreatif. Sedangkan pendidikan-

pendidikan Islam disekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dominan 

menggunakan metode ceramah. Sehingga peserta didik merasa terbebani 

dalam belajar yang melampaui mereka, peserta didik juga sering dituntut pada 

kemampuan konvergen, hafalan dan memberikan PR yang banyak dan semua 

itu bukan berdasarkan kemampuan mereka. Sehingga mengakibatkan anak 

malas untuk berangkat sekolah atau malas dalam mengikuti pelajaran di 

sekolah. Padahal di masa usia sekolah MA atau SMA adalah masa-masa 

keriangan (kegembiraan). Pola pengajaran yang diterapkan kurang 

memberikan kebebasan berfikir, banyak teori hafalan serta terfokus pada 

pencapaian target kurikulum yang diterapkan. 

Dalam hal ini guru mata pelajaran Fiqih berusaha untuk memberikan 

sebuah pembelajaran dengan strategi yang dapat mengembangkan potensi 

siswa untuk aktif. Dengan harapan melalui startegi diskusi dan demonstrasi 

khususnya untuk mata pelajaran fiqih inilah nantinya dapat mencapai tujuan 

siswa mudah memahami materi yang akan disampaikan.  

Strategi pembelajaran diskusi ini sendiri yaitu suatu strategi di dalam 

mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan 

mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta 

perubahan tingkah laku murid. Kemudian strategi pembelajaran demonstrasi 

yaitu strategi mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk 

mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta (data) yang benar. 
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dengan halnya strategi yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya 

sesuatu. Karena menurut guru mata pelajaran fiqih ketika hanya menggunakan 

metode ceramah saja maka siswa akan merasa bosan, dan terkadang banyak 

yang tidak memperhatikannya. Kemudian guru memberikan strategi yang 

menurutnya dapat merangsang pola berfikir mereka. Jadi guru memberikan 

variasi metode belajar agar siswa tidak merasa jenuh ketika pelajaran 

berlangsung. 

Proses pembelajaran bukan hanya mengalihkan pengetahauan kepada 

para siswa, tetapi yang lebih penting bagi adalah bagaimana mereka bisa 

membuat makna bagi diri mereka sendiri dalam memahami materi. Agar hal 

ini bisa terwujud, maka dalam proses pembelajaran, seorang guru hendaknya 

memilih materi dan metode yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa.
7
 

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. Ketika siswa pasif, atau hanya menerima dari guru, 

ada kecendrungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Belajar 

yang hanya menggunkan indera pendengaran mempunyai beberapa 

kelemahan, padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang 

lama.
8
 

Peneliti memilih lokasi penelitian di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Srono Banyuwangi dengan beberapa pertimbangan. Sekolah 

                                                           
7
Hamruni, Strategi Dan Model-Model Pelajaran Aktif Menyenangkan, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2009), 232. 
8
 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011), xvii. 
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Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Srono Banyuwangi merupakan sekolah yang 

menerapkan strategi pembelajaran aktif khususnya pada mata pelajaran Fiqih, 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: Implementasi Strategi 

Pembelajaran Aktif pada mata pelajaran Fiqih di Sekolah Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Srono Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017. Serta alasan 

peneliti memilih Madrasah Aliyah sebagai lokasi penelitian karena dilembaga 

pendidikan ini guru menerapkan strategi pembelajaran untuk menjadikan 

peserta didiknya lebih aktif serta lebih memahami materi yang di sampaikan 

oleh gurunya. Dan juga lembaga ini salah satu lembaga yang menjadikan 

siswa lebih pintar dan lebih berkualitas dalam hal keagamaannya.
9
 

Berangkat dari fenomena inilah peneliti tertarik untuk meneliti pada 

lembaga tersebut dengan judul “Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif 

Pada Mata Pelajaran Fiqih di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

                                                           
9
 Mujikan, Wawancara, Srono, 13 September 2016. 
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dalam bentuk kalimat tanya.
10

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode 

diskusi  pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Negeri Srono 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode 

demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 

Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan 

dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian 

kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum 

pernah ada atau belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti 

dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial 

yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga 

dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan 

menjadi teori.
11

 Berdasarkan latar belakang perumusan tujuan penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
10

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Jember: IAIN Jember Press), 44. 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2014), 290. 
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1. Untuk mendiskripsikan implementasi strategi pembelajaran aktif 

melalui metode diskusi pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah 

Negeri Srono Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mendiskripsikan implementasi strategi pembelajaran aktif 

melalui metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di Madrasah 

Aliayah Negeri Srono Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penelitian bagi 

penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.Kegunaan penelitian 

harus realistis.
12

 Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah khazanah keilmuan tentang pentingnya strategi 

pembelajaran aktif pada mata pelajaran fiqih khususnya.Agar siswa 

menjadi lebih kreatif dan semangat lagi dalam mengikuti pelajaran dan 

tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. 

 

 

                                                           
12

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan tentang konsep strategi pembelajaran aktif 

pada mata pelajaran fiqih di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Srono Banyuwangi. 

2) Memberikan motivasi bagi peneliti untuk senantiasa menelaah dan 

mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi di 

lingkungan sekitar.  

b. Bagi Lembaga MAN Srono Banyuwangi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk meningakatkan proses dan aktivitas belajar mengajar peserta 

didik melalui implementasi strategi pembelajaran aktif khususnya 

dalam mata pelajaran fiqih.  

c. Bagi Lembaga IAIN Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah kualitas 

mahasiswa dan calon guru Pendidikan Agama Islam, sehingga dapat 

dijadikan informasi dan refrensi bagi seluruh aktivis akademika untuk 

menggali lebih dalam membangun suatu pengetahuan yang lebih 

mendalam dan lengkap untuk melahirkan pendidikan yang lebih 

berkualitas.  
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d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

informasi baru yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui dan 

memberikan kontribusi keilmuan terhadap masyarakat. 

 

E. Definisi Istilah 

Adapun tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan para pembaca 

dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur 

pembahasan bagi judul karya ilmiah ini, yang terlebih dahulu akan dijelaskan 

mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini, yakni sebagai 

berikut:
13

 

1. Implementasi  

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, implement. Implement 

sendiri adalah alat. Jadi yang dimaksud dengan implementasi adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan atau dipraktekkan oleh orang dengan cara atau 

alat yang terorganisir dan sudah diputuskan, sehingga suatu kegiatan 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan.
14

 

2. Strategi Pembelajaran Aktif 

                  Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik 

belajar dengan aktif, maka berarti mendominasi aktifitas pembelajaran 

                                                           
13

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 46. 
14

 Partanto, Pius, Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1999), 24. 
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tersebut berlangsung. Baik untuk menemukan ide pokok dari materi 

pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru 

mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam 

semua proses pembelajaran, tidak hanya mental saja akan tetapi juga 

melibatkan fisik. Dengan cara ini peserta didik dapat merasakan suasana 

yang menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.
15

 Untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Ketika peserta didik pasif, serta 

hanya menerima dari guru atau dosen, ada kecenderungan untuk cepat 

melupakan apa yang telah diberikan. Belajar aktif adalah salah satu cara 

untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam 

otak. Dalam pembelajaran mata pelajaran fiqih yang peneliti fokuskan 

yakni strategi melalui metode diskusi dan strategi melalui metode 

demonstrasi. 

3. Fiqih  

Fiqih merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan mahluk lainnya. Serta 

fiqih meliputi kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam 

islam. Mata pelajaran fiqih merupakan salah satu mata pelajaran PAI dari 

yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Aliyah/SMA. 

Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam 

serta memperkaya kajian fiqih baik menyangkut aspek ibadah maupun 

                                                           
15

 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2011), xvi. 
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muamalah.
16

 Secara substansial mata pelajaran fiqih memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan 

dan menerapkan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia 

dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, 

mahluk lainnya maupun lingkungannya.  

Jadi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah sebuah 

pengimplementasian strategi pembelajaran aktif yang diterapkan oleh 

seorang guru dalam pembelajaran mata pelajaran fiqih untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan, yakni peserta didik dapat memahami materi 

pelajaran pendidikan agama islam secara keseluruhan dan dapat berfikir 

secara kritis. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahsan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, 

bukan seperti daftar isi.
17

 Untuk lebih jelasnya maka di bawah ini akan 

dikemukakan gambaran umum secara singkat dari skripsi ini.  

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar. 
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 Kurikulum Mata Pelajaran Fiqih, MAN Srono Banyuwangi. 16 September 2016. 
17

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 48. 
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Bab Pertama Pendahuluan, memuat komponen dasar penelitian yaitu 

latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

(teoritis dan praktis), definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua Kajian Kepustakaan, memuat tentang kajian pustaka dan 

kajian teoritik. Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian 

teori yang berkenaan dengan masalah penelitian yang diteliti sesuai dengan 

fokus penelitian dan tujuan penelitian. Kajian teori meliputi strategi 

pembelajaran aktif, mata pelajaran fiqih, strategi pembelajaran aktif diskusi, 

dan strategi pembelajaran aktif demonstrasi. 

Bab Ketiga Metode Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. 

Bab Keempat Penyajian Data dan Analisis Data, memuat tentang 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta 

pembahasan temuan 

Bab Kelima Penutup, dari semua isi atau hasil penulisan skripsi ini 

baik secara teoritis maupun empiris. Setelah itu penulis memuat saran-saran 

sesuai dengan hasil kesimpulan sebagai tindak lanjutnya. 


