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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Srono Kecamatan Srono Kabupaten 

Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017.  

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah Singkat MAN Srono 

Semula Madrasah Aliyah Negeri Srono berasal dari kelasjauh 

(filial) dari MAN Banyuwangi yang bertempat di desa Parijatah 

Kecamatan Srono. Karena di Parijatah rupanya perkembangannya relativ 

lamban karena tempatnya yang kurang strategis, maka MAN Filial 

Parijatah itu dipindahkan ke kota Srono, dengan status tetap sebagai kelas 

jauh, dengannama Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi Filial Srono 

Untuk sementara madrasah menempati gedung milik yayasan 

Cokroaminoto yang terdiri dari 4 ruang, dengan 3 ruang belajar dan 1 

ruang kantor. 

Ternyata dari tahun ke tahun madrasah filial ini mengalami 

perkembangan cukup bagus, tampak dari perkembangan jumlah siswa 

dankualitas lulusan yang makin baik. Bahkan dalam tahun 1989 mampu 

membeli tanah untuk pendirian gedung seluas 5440 m2. Penggandaan 

tanah ini sebagai hasil kerjasama antara madrasah dengan Badan 

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dan Wali murid. Pada 
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tahun 1991 mulai membangun gedung untuk ruang belajar dan kantor 

pada tanah tersebut di atas. Gedung yang pertama kali di bangun itu 

terdiri dari 3 ruang belajar, 2 ruang kantor (bertingkat) dan 2 kamar 

mandi. Dengan dibangunnya gedung tersebut kemudian kurang lebih lima 

tahun Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi Filial Srono menempati dua 

lokasi yang terpisah, yaitu :  

a. Gedung milik yayasan Cokroaminoto di jalan Muncar, yang 

dipinjam sejak tahun 1985 

b. Gedung milik sendiri di jalan Secawan, yaitu lokasi yang sekarang 

MAN Srono berada. 

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1996, dengan 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515A tanggal 25 November 

1995, status Madrasah Aliyah Negeri Filial Banyuwangi di Srono 

menjadi Madrasah Aliyah Negeri Srono. Dengan demikian maka 

pengelolaan sepenuhnya oleh Kepala Madrasah bersama segenap guru 

dan pegawai MAN Srono hingga sekarang. 

 Adapun secara fisik, perkembangan bangunan MAN Srono 

adalah sebagai berikut : 

Tahun 1989 : Membeli tanah lokasi pendidikan MAN Srono 

Tahun 1991 : Membangun 3 ruang belajar, 2 ruang kantor (bertingkat) 

dan kamar mandi/WC 

Tahun 1996 : Membangun 2 ruang belajar  
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Tahun 1997 : Membangun Mushollah dan membangun rumah penjaga 

madarsah Tahun 1998 : Membangun 3 ruang belajar dan 1 kamar 

mandi, membangun rumah penjaga madrasah 

Tahun 1999 : Membangun 9 kamar asrama putri dan 3 kamar asrama 

putra Membangun 1 unit perumahan guru Membangun 1 unit ruang 

perpustakaan Tahun 2000 : Membangun 1 unit perumahan guru  

Tahun 2001 : Membangun 1 ruang kelas kecil Membangun pagar 

tembok  

Tahun 2002 : Membangun plesteran jalan masuk Membangun fondasi 

untuk rencana gedung bertingkat  

Tahun 2006 :  Membangun ruang Lab. Komputer, Lab Bahasa, dan 

Lab IPA 

Tahun 2008 : Membangun 2 Ruang Kelas atas bawah utara kantor 

guru 

Tahun 2009 : Membangun 3 Ruang Kelas yang Menghadap ke selatan 

Tahun 2010 : Membangun Kantin  

Tahun 2011 : Membangun 2 Ruang Kelas Sebelah utara Asrama 

Tahun 2012 : Membangun 4 Ruang Kelas 

Tahun 2012 : Pembelian Tanah Seluas  ± 6000 m² 

Tahun 2013 : Membangun Masjid Al-Hidayah MAN Srono 
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Tahun 2014 : Membangun 1 Ruang Kelas, Ruang BK, Ruang Pramuka 

dan Ruang OSIS 

Tahun 2015 : Membangun Ma’had Al-HidayahMAN Srono. 

2. Periodisasi Kepemimpinan MAN Srono 

Adapun jabatan kepala madrasah sejak status filial sampai status 

negeri di MAN Srono adalah:
1
  

      Tabel 4.1 

 Kepala MAN Srono Banyuwangi Mulai tahun 1985 sampai 2016 

No Nama Masa Kerja 

1 Drs.Bukhori Mintaredja 1985 – 1996 

2 Drs.Ali Ghorib 1996 – 1998 

3 Drs. Muhammad Kalyubi 1998 – 2001 

4 Drs.Sumiran 2001 – 2002 

5 Drs. H. Mursidi 2002 – 2009 

6 Dra. Hj. Sucingsih, M.Pd.I 2009 – 2011 

7 Drs. H. Mujikan, M.Pd.I 2011- sekarang 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dokumentasi, MAN Srono Banyuwangi, 13 September 2016. 



56 
 

3. Profil Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono (MAN) Srono 

Banyuwangi 

Nama Sekolah                     : MAN Srono 

Nomer Statistik Sekolah     : 13.11.35.100.002 

Propinsi                               : Jawa Timur 

Desa                                    : Secawan 

Jalan                                    : Jl. Raya Srono 

Kode pos                             : 68471 

Telephone                           : (0333) 397173 

Status sekolah                     : Negeri 

Kegiatan belajar mengajar : Pagi hari 

Lokasi sekolah                   : Kecamatan 

Jarak pusat kecamatan       : 2 km 

4. Letak Geografis  

Letak geografis Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono ini ada di 

kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Jl. Raya Srono 

Belakang Kantor Pos Srono No. 3 Secawan Srono Banyuwangi. Adapun 

batas-batasnya:
2
 

a. Sebelah Utara     : berbatasan dengan desa Sukomaju 

b. Sebelah Selatan  : berbatasan dengan desa Krajan 

c. Sebelah Timur   : berbatasan dengan desa Blumbangan 

d. Sebelah Barat    : berbatasan dengan desa Secawan 

                                                           
2
 Mujikan, Wawancara, MAN Srono Banyuwangi, 13 September 2016. 
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5. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi 

a. Visi Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi 

Visi Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi, yaitu: 

"Beriman dan bertaqwa, unggul dalam presatsi, terampil dan 

berwawasan IPTEK" 

1) Beriman Dan Bertaqwa 

a) Dapat menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai  

Al-Qur’an dan Hadist 

b) Memiliki akhlak yang baik dengan teman, orang tua dan guru 

2) Unggul Dalam Prestasi 

a) Unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik 

b) Dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi favorit sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

c) Peningkatan nilai UAN dan UAS 

3) Terampil 

a) Menguasai keterampilan-keterampilan yang dapat digunakan 

untuk bekal hidup di masyarakat 

b)  Dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki 

c)  Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi 

1) Berwawasan IPTEK 

a) Selalu berfikir ilmiah, obyektif dan masuk akal 

b) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 
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b. Misi Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi 

Misi Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi, yaitu: "Melaksanakan 

pendidikan yang islami berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, yang 

berorientasi pada mutu lulusan dengan mengadakan pengajaran yang 

efektif serta peningkatan penguasaan keterampilan yang sesuai dengan 

perkembangan IPTEK". 

c. Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi 

Adapun tujuan Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi, yaitu: 

1) Meningkatkan prestasi siswa sehingga dapat mencapai prestasi yang 

lebih baik dan dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri sesuai. 

2) Meningkatkan penguasaan keterampilan yang sesuai dengan minat 

dan bakat anak serta sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

3) Meningkatkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari 

siswa.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Dokumentasi, MAN Srono Banyuwangi, 13 September 2016. 
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6.  Struktur Organisasi 

Tabel 4.2 

Bagan Struktur Organisasi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono 

Tahun pelajaran 2016/2017 

 ------…………………………………………………………… 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: ………………………..      Garis Koordinasi  

                                           Garis Komando
4
 

 

                                                           
4
 Dokumentasi, MAN Srono Banyuwangi, 14 September 2016. 
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Moh. Ali 
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7.Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Tenaga edukatif (guru) dan tenaga administratif (karyawan) Madrasah 

Aliyah Negeri Srono Banyuwangi  pada tahun pelajaran 2016/2017 adalah 

sebagai berikut:
5
 

    Tabel 4.3 

      Jumlah Guru dan Karyawan MAN Srono Banyuwangi 

No. Nama Jenis Kelamin Jabatan 

1. Drs. H. Mujikan, M.Pd.I L Kepala Madrasah 

2. Bambang Irawan, S.Pd L Waka 

3. Sunarti, S.Pd P Guru tetap 

4. Endah Puji Harsini, S. Pd P Guru tetap 

5. Drs. Samsul Ma'arif L Guru tetap 

6. Priyoyatno, S. Pd. MM L Guru tetap 

7. Drs. Rosit Efendi L Guru tetap 

8. Drs. Eko Suyitno L Guru tetap 

9. Sriyatun, S.Pd P Guru tetap 

11. Umi Rahayu, S. Pd P Guru tetap 

12. Aneka Sulastri, Ad. Com. P Guru tetap 

13 Eny Susiani, S. Pd P Guru tetap 

14 Unu Masnun, S. Pd P Guru tetap 

15. Drs. H. Khosim L Waka 

16. Astrie  Wijayanti, S.Pd P Guru tidak tetap 

17. Wilis Anggraini, S, Si P Guru tetap 

18. Priyanto, S.Pd L Guru tetap 

                                                           
5
 Dokumentasi, MAN Srono Banyuwangi, 15 September 2016. 
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19. Khudlori, S. Pd L Waka 

20. Moh. Ali Mansyur, M.PdI L Guru tetap 

21. Arina Ulfa, S. Pd P Guru tetap 

22. Nurul Hidayah, S.Pd P Guru tidak tetap 

23. Yuliatin, S.Pd P Guru tidak tetap 

24. Ani Rahmawati, S. Pd P Guru tidak tetap 

25. Nur Dwi Utami, S. Pd P Guru tetap 

26. Suharsono, S. Pd L Guru tetap 

27. Sofia Wardani, S.Pd P Guru tetap 

28 Umi Chamimah, S.Ag P Guru tetap 

29. Suwarno, S.Pd L Guru tetap 

30. Umi Fadilah Rinjani, M.Ag P Guru tetap 

31. Anis Mafhulah, S.Pd.I P Guru tetap 

32. Drs. Masrukin L Waka 

33. Akromin, S.Pd L Guru tetap 

34. Trini  Suci, SS P Guru tidak tetap 

35. Zamroni Rosyidi, MM L Guru tidak tetap 

36. Wahyugianto L Karyawan 

37. Yoyok Saputro L Karyawan 

38. Elbi Waluyo L Karyawan 

39. Mahmudi L Karyawan 

40. Uswatun Hasanah P Karyawan 

41. Karno L Karyawan 

42. H. Rusdianto, M.PdI L Ka. TU  

43. Abil Firda Haqiqi, A.ma L Karyawan 

45. Pak Mat L Karyawan 
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8. Data Siswa 

Secara keseluruhan jumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri Srono 

pada tahun pelajaran 2016/2017 ini adalah 847 siswa yang tersebar 

pada kelas baru peminatan (Kelas X) dan 3 program jurusan (Kelas 

XI-XII) sebagaimana tersebut pada tabel berikut:
6
 

    Tabel 4.4 

 Data Siswa Madrasah Aliyah Negeri Srono  

   Tahun Pelajaran 2016/2017 

No. KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 X. IIA 14 23 37 

2 MIA  46 149 195 

3 IIS  28 56 84 

4 XI. AGAMA 17 15 32 

5 XI. IPA  36 124 160 

6 XI. IPS  45 75 120 

7 XII. AGAMA 8 25 33 

8 XII. IPA  30 80 110 

9 XII. IPS  25 51 76 

Jumlah L / P 249 598 847 

           

 

 

                                                           
6
 Dokumentasi, MAN Srono Banyuwangi, 16 September 2016. 
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9. Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana dan prasarana sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono 

Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017 

 Dalam peningkatan sarana dan prasarana di MAN Srono ada 

beberapa bagian, akan tetapi masing-masing bagian tersebut berada di 

bawah komando bapak Drs. H. Kosim, selaku waka bagian sarana dan 

prasarana di MAN Srono. Adapun masing-masing bagian sarana dan 

prasarana yaitu sebagai berikut:
7
 

Tabel 4.5 

Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Man Srono 

NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN 

1 Kursi Peserta didik 480 Baik 

2 Meja peserta didik 480 Baik 

3 Kursi guru 22 Baik 

4 Meja guru 22 Baik 

5 Papan tulis 22 Baik 

6 Tempat sampah 30 Baik 

7 Jam dinding 25 Baik 

8 Buku referensi 500 Baik 

9 Sumber belajar lain 52 Baik 

10 Rak buku 7 Baik 

11 Rak majalah 1 Baik 

12 Meja baca 3 Baik 

13 Kursi baca 21 Baik 

                                                           
7
Dokumentasi, MAN Srono Banyuwangi, 16 September 2016.  
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14 Kursi kerja 2 Baik 

15 Meja kerja/ sirkulasi 2 Baik 

16 Lemari 8 Baik 

17 Buku inventaris 1 Baik 

18 Komputer 3 Baik 

19 Printer 2 Baik 

20 Scanner 1 Baik 

21 Titik akses internet 1 Baik 

22 LAN 1 Baik 

23 Stabilizer 1 Baik 

24 Laboratorium Bahasa 1 Baik 

25 Kelas 22 Baik 

26 Perpustakaan 1 Baik 

27 Laboratorium Komputer 1 Baik 

28 Pimpinan 6 Baik 

29 Guru 34 Baik 

30 Tata Usaha 1 Baik 

31 Tempat ibadah 1 Baik 

32 Konseling 1 Baik 

33 UKS 1 Baik 

34 Organisasi kesiswaan 1 Baik 

35 Jamban/WC 9 Baik 

36 Gudang 2 Baik 

37 Tempat bermain/ berolahraga 2 Baik 

38 Telepon 1 Baik 

39 Mesin ketik/ computer 3 Baik 
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40 Perlengkapan ibadah 5 Baik 

41 Kursi tamu 2 Baik 

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Berdasarkan hasil interview, observasi dan dokumentasi yang telah 

penulis lakukan di MAN Srono Banyuwangi, terlihat bahwa secara 

berkisanambungan. MAN Srono Banyuwangi terus untuk mengantarkan siswa 

atau peserta didik agar mencapai hasil pembelajaran yang maksimal dan siswa 

dapat berprestasi dalam hidup, bermasyarakat, dalam mengemban tugas 

sebagai khalifatullah di muka bumi. Segala upaya yang telah dilakukan untuk 

mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, memberikan 

porsi intensifikasi pada metode observasi dan interview. Untuk mendapatkan 

data yang kualitatif dan autentifikasi yang berimbang maka dilakukan juga 

dengan menggunakan metode dokumenter.  

Peniliti memfokuskan permasalahan pada mata pelajaran fiqih, karena 

fiqih merupakan mata pelajaran pokok yang terkadang masih diabaikan oleh 

peserta didik padahal fiqih merupakan landasan ataupun pedoman membentuk 

kepribadian diri yang berkarakter, guna mampu bermasyarakat dan 

bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya.  

Menyadari beratnya tugas tersebut, MAN Srono khususnya guru 

bidang studi fiqih senantiasa berupaya bisa memakai strategi yang bervariasi 

sekiranya bisa membuat peserta didik senang dan asyik dalam proses belajar 

mengajar berlangsung. Serta diharapkan dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran yang makimal pada mata pelajaran fiqih sehingga dalam belajar 
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siswa akan berhasil, maka untuk itu guru mata pelajaran fiqih harus 

menyiapkan suatu strategi. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan 

motivasi belajar siswa karena motivasi merupakan alat pendorong untuk 

membangkitkan semangat belajar pada siswa. 

Setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang 

dipakai mulai dari data yang umum hingga data yang khusus, pada akhirnya 

sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap 

representatif dan telah sampai pada kejenuhan data. 

Oleh karena itu peneliti akan menyajikan beberapa data-data yang ada 

yang mengacu pada fokus masalah dan sub fokus masalah, berikut beberapa 

penjelasnnya: 

Menurut Bapak Mujikan, selaku kepala sekolah Sekolah Madrasah 

Aliyah Negeri Srono, mengatakan bahwa: 

 

Implementasi strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran fiqih  

Dalam meningkatkan semangat belajar siswa serta mencapai tujuan 

pembelajaran yang baik itu diselingi dengan sebuah strategi pembelajaran 

yang tepat serta efektif juga sangat menentukan proses pembelajaran tersebut, 

sehingga sebagai guru atau pendidik hal yang berkaitan dengan hal tersebut 

haruslah diperhatikan supaya siswa atau peserta didik bisa termotivasi dan 

mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan serta mengasyikkan bukan 

menjadikan suasana belajar yang membosankan dan malas.  Serta siswa bisa 
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semangat dalam belajar dan apa yang disampaikan oleh guru diharapkan dapat 

terpatri dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-sehari.  

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa pihak 

sekolah, berkaitan dengan strategi pembelajaran pada mata pelajaran fiqih, 

bahwa dengan adanya strategi pembelajaran yang bervariasi menjadikan 

siswa-siswi belajaranya lebih antusias dan senang walaupun terkadang masih 

ada yang acuh serta berbicara sendiri tanpa mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak 

Mujikan selaku Kepala Sekolah beliau memberikan pernyataan, bahwa:  

“Proses pembelajaran disini terutama pelajaran-pelajaran 

pendidikan agama islam sudah terstruktur dengan baik, para siswa 

juga belajarnya semangat dan tekun walaupun masih ada yang 

nakal, dan acuh. Serta pendekatan pembelajaran umumnya 

menggunakan sistem pembelajaran yang efektif. Dengan 

pendekatan ini mempunyai sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi dan berhubungan dalam rangka mencapai tujuan. 

Sistem pembelajaran juga mempunyai sejumlah komponen, yaitu 

bahan (materi pelajaran), metode (strategi), alat, dan evaluasi. 

Semua komponen tersebut saling berinteraksi dan berhubungan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. oleh karena itu, 

dalam membuat perencanaan pembelajaran harus dipertimbangkan 

komponen-komponen tersebut. Desain pembelajaran sebagai suatu 

pola perancanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi juga 

harus menggunakan pendekatan dan analisis system.oleh karena itu 

disini, Pendidik memiliki banyak peran yang dapat dilakukan guru 

mencapai keberhasilan dalam mengantarkan peserta didik untuk 

mencapai tujuannya. Berbagai cara harus dilakukan agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Peserta didik 

seharusnya dapat mengantarkan peserta didik menguasai berbagai 

kemampuan yang diperolehnya, menyempurnakan, dan bahkan 

dapat mengembangkannya. Untuk itu seorang pendidik harus 

mampu berperan sebagai fasilitator yang handal, membangun 

motivasi, sehingga peserta didik memiliki semangat yang gigih 

dalam belajar. Pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam 

segala tindakan dan sikapnya, tentu kemudian menjadi idola bagi 
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para siswanya dengan menuntun, membimbing, dan 

mengarahkannya”
8
 

 

Sedangkan menurut Bapak Samsul selaku Guru Mata Pelajaran 

Fiqih beliau mengatakan bahwa:  

“Proses pembelajaran merupakan hal yang utama dalam kegiatan 

pendidikan. Kegiatan ini akan mengantarkan peserta didik untuk 

mendapatkan kemampuan sebagaimana yang diharapkan oleh 

pengelola pendidikan, orang tua peserta didik juga mengharapkan 

sedemikian rupa. Dengan melihat pentingnya proses pembelajaran 

hal ini tentu akan terlihat dengan jelas kedudukan pendidik yang 

menjadi pelaku utama yang dapat menggerakkan kegiatan 

pembelajaran dengan efektif. Oleh karena itu, pendidik akan dapat 

berfungsi dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan peserta 

didik dalam mencapai kemampuan yang diharapkan. Dengan 

melihat kemampuan peserta didik, maka perlu adanya analisis 

pembelajaran, yaitu bagaimana pendidik memberikan 

kemungkinan bagi peserta didik agar terjadi proses pembelajaran 

yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan”
9
 

Dalam implementasinya, menurut Bapak Samsul: 

“Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks. Agar 

proses pembelajaran dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan 

yang telah direncanakan dan ditetapkan, maka pendidik perlu 

mempertimbangkan strategi pembelajaran yang efektif. Pada saat 

ini proses pembelajaran yang berlangsung di kelas mengalami 

perkembangan. Strategi pembelajaran lebih menekankan pada 

proses keaktifan peserta didik, sehingga banyak para pendidik yang 

menerapkan strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran 

aktif merupakan segala bentuk proses pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik berperan aktif secara total baik secara 

individu maupun kelompok. Dalam hal ini, belajar membutuhkan 

keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Strategi pembelajaran 

aktif akan membantu peserta didik dalam mendengar, melihat, 

mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikannya dengan orang lain. 

Selanjutnya, proses pembelajaran akan efektif bila dalam 

implementasinya mengakomodir gaya belajar peserta didik. 

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka belajar yang efektif 

memerlukan suasana yang kondusif, yakni suasana yang tenang, 

                                                           
8
Mujikan, Wawancara, Srono, 21 September 2016. 

9
Samsul, Wawancara, Srono, 23 September 2016. 
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rileks, menyenangkan, tidak tegang, dan bebas dari tekanan. 

Biasanya kegiatan ini sering disebut dengan istilah lingkungan 

belajar yang belajar bebas resiko. Dengan suasana yang 

menyenangkan, maka akan menjadi kunci utama bagi peserta didik 

untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. kondisi 

yang menyenangkan adalah kondisi dimana seluruh komponen 

fisik dan non fisik seseorang bebas dari tekanan. Dalam konteks 

pembelajaran, kondisi menyenangkan berarti peserta didik berada 

dalam keadaan yang lepas, bebas, dan rileks, seluruh keadaan kelas 

bersahabat dan tidak mencekam. Sedangkan upaya 

mengembangkan strategi pembelajaran aktif adalah merancang 

strategi-strategi untuk memeriahkan ruang kelas. Beberapa dari 

strategi pembelajaran aktif ini sangat menyenangkan bagi 

kehidupan para peserta didik dikelas, namun strategi pembelajaran 

aktif ini tetap fokus dan serius dalam mencapai kompetensi dan 

tujuan pembelajaran”
10

 

1. Implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode 

diskusi pada mata pelajaran fiqih  

Menurut Bapak Samsul strategi pembelajaran diskusi adalah: 

“Jika dilihat dari proses pembelajaran sudah baik karena semua 

strategi yang akan di gunakan telah sepenuhnya diserakan 

kepada guru yang memegang mata pelajaran masing-masing 

khususnya pada mata pelajaran fiqih tersebut. Dimana strategi 

yang dimaksudkan ini untuk mendorong partisipasi serta 

merangsang peserta didik berfikir kritis dan berani 

mengelurkan pendapat. Pada tanggal 28 September 2016 saya 

melakukan observasi pada kelas XI IPA 3, strategi diskusi ini 

tepat dipergunakan pada mata pelajaran fiqih, dalam bab yang 

menerangkan zina, qadzaf, miras, mencuri, merampok dan 

memberontak. Dimana pada bab ini siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam 

materi pembelajaran. kemudian setiap yang akan 

dipresentasikan dan di diskusikan oleh siswa di depan kelas 

dan juga di depan kelompok-kelompok yang lain. Dalam 

pembelajaran diskusi ini seorang gruru bertujuan untuk 

membiasakan anak didik mau mendengar pendapat, usulan 

maupun masukan dari orang lain, sekalipun berbeda dengan 

pendapatnya sendiri, dan juga untuk membiasakan para peserta 

didik untuk bersikap terbuka dan toleran terhadap sesama. 

Apalagi dari segi positifnya metode diskusi adalah suasana 
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kelas lebih ramai dalam artian belajar untuk bisa mengeluarkan 

pendapat masing-maisng siswa dan saling bertukar pendapat 

satu sama lain serta menjadikan suasana kelas lebih hidup, serta 

dapat menaikkan prestasi pribadi siswa, dan anak-anak dilatih 

untuk terus belajar berani dalam berpendapat dan mematuhi 

peraturan-peraturan serta tata tertib dalam suatu musyawarah 

sebagai latihan”
11

 

Menurut Bapak Samsul, dalam mengimplementasikan strategi 

pembelajaran aktif ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh 

pendidik, yaitu: 

a. Guru merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang 

bersifat umum maupun tujuan khusus. 

b. Guru menentukan jenis diskusi yang dapat dilakukan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

c. Guru menetapkan dan membagi masalah materi yang akan dibahas 

oleh setiap kelompoknya. 

d. Setiap kelompok yang sudah dibagi mempersiapkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya 

ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi 

seperti moderator, sekertaris, dll. 

e. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi 

kelancaran diskusi. 

f. Guru memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. 

g. Setiap kelompok yang sudah dibagi melaksanakan diskusi sesuai 

dengan aturan main yang telah ditetapkan. 
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h. Guru memberikan kesempatan pengarahan yang sama kepada 

setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. 

i. Guru mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang 

sedang dibahas. 

j. Guru membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan 

sesuai dengan hasil diskusi. 

k. Guru me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari 

seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.
12

 

 

2. Implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode demonstrasi 

pada mata pelajaran fiqih  

Menurut Bapak Samsul strategi pembelajaran demonstrasi 

adalah: 

“Strategi yang digunakan untuk mengetahui atau mengecek 

tingkat kepahaman siswa atau peserta didik yang dilakukan 

guna mengetahui pengetahuan peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran yakni praktek khususnya pada mata pelajaran 

fiqih ini. Pada tanggal yang berlainan 12 Oktober 2016 saya 

melakukan observasi di kelas XI IPA 3, dimana bapak samsul 

menggunakan strategi ini dalam bab-bab yang menuntut siswa 

atau peserta didik itu melakukan praktek. Jadi, kalau Cuma 

dijelasin saja materi tidaka akan tersampaikan sepenuhnya 

kepada para peserta didik tanpa adanya dilakukan praktek maka 

dirasa peserta didik ini kurang memahami betul-betul. Lalu 

bapak samsul ini menggunakan startegi ini untuk lebih 

mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami 

dan mempraktekkan pelajaran tersebut. Strategi ini merupakan 

strategi yang sangat menarik dan menantang serta mudah untuk 

dikerjakan karena sebagian praktek sudah sering digunakan 

setiap hari contohnya saja praktek wudlu, sholat berjamaah, 

dan lain sebagainya. Kelebihan strategi ini adalah dapat 
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melibatkan semua individu atau peserta didik dalam melakukan 

praktek dan sekaligus mengajarkan kepada peserta didik lain”
13

 

 

Menurut Bapak Samsul dari hasil observasi, dalam 

mengimplementasikan strategi pembelajaran aktif ini ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu: 

a. Guru merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang 

bersifat umum maupun khusus 

b. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan 

c. Mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat 

memerhatikan dengan jelas apa yang didemontrasikan atau 

dipraktekkan. 

d. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi 

kelancaran demonstrasi. 

e. Setiap kelompok yang sudah dibagi melaksanakan praktek atau 

demonstrasi sesuai dengan perannya masing-masing. 

f. Guru memberikan sebuah pengarahan pada saat proses praktek 

tersebut dilaksanakan. 

g. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kelompok 

untuk memberikan gagasan dan ide-idenya kepada kelompok lain. 

h. Guru memberikan evaluasi dari pelaksanaan praktek demonstrasi 

tersebut. 
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i. Guru me-review jalannya demonstrasi dengan meminta pendapat 

dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan 

selanjutnya.
14

 

3. Implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode diskusi pada 

mata pelajaran fiqih  

Menurut Mega Liana dkk siswa kelas XI IPA 3: 

“Strategi pembelajaran melalui metode diskusi ini, siswa-siswi 

peorangan bisa saling menukar informasi serta pendapat dan 

saling bertukat pemikiran dari satu pemikiran ke pemikiran lain 

dan setiap kelompok akan berembuk untuk menemukan 

jawaban atau sebuah kesimpulan dari materi pelajaran yang 

telah di diskusikan tersebut. Walaupun terkadang masih ada 

siswa yang males dalam menyampaikan pendapatnya dan juga 

dalam diskusi ini juga masih ada yang berbicara 2 atau 3 orang 

dalam setiap kelompok. Menurut kami, diskusi bisa membuat 

suasana belajar lebih menyenangkan dan juga saling 

mendapatkan informasi dari pengalaman yang berbeda dari 

setiap murid tersebut”
15

 

 

4. Implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode demonstrasi 

pada mata pelajaran fiqih  

Menurut Dimas Khoiruddin dkk siswa kelas XI IPA 3:  

 

“Strategi pembelajaran aktif melalui metode demonstrasi 

merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam 

mengembangkan potensi siswa. Maksudnya dalam 

pembelajaran fiqih ini siswa mencoba untuk mempraktekkan di 

depan kelas baik secara individu maupun kelompok sehingga 

peserta didik akan mudah memahami jika dilakukan sebuah 

praktek. Disambung disambung pernyataan oleh Ma’ruf bahwa 

terkadang dalam praktek itu ada yang berbicara sendiri tanpa 

mengamati dan memahami apa yang telah di contohkan 

sebelumnya oleh guru, jadi pada akhirnya kalau mereka 

tersebut waktu tampil untuk mempraktekkan maka tidak bisa 
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dan hasilnya kurang memuaskan bagi dirinya sendiri bahkan 

bagi guru tersebut. Akan tetapi dengan adanya praktek seperti 

ini juga lebih baik dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Karena praktek tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja akan 

tetapi juga bisa dilakukan di luar kelas layaknya di sesuaikan 

dengan situasi juga kondisi dan jenis materi apa yang telah 

akan di pelajari. Dengan adanya strategi demosntrasi yang 

diterapkan pada mata pelajaran pendidikan agama islam 

khusunya pelajaran fiqih maka suasana kelas lebih 

menyenangkan dan mengasyikkan serta suasana di kelas lebih 

ramai serta siswa-siswinya lebih aktif lagi, sebab per individu 

dituntut untuk mempraktekkan sebuah materi pembelajaran 

misalnya pada bab Peradilan islam meliputi: hakim, jaksa, 

pembela, saksi, dan tersangka yang dilakukan di kelas XI IPA 

3. Pandangan mereka terhadap mata pelajaran inipun menjadi 

positif yang mana pendidikan agama islam yang meliputi: al-

qur’an hadist, sejarah kebudayaan islam, akidah akhlak, bahasa 

arab, dan fiqih. Yang memiliki cakupan yang luas yang 

dulunya mata pelajaran ini menjadi momok bagi kami serta 

sangat membosankan, sekarang kebalikan menjadi mata 

pelajaran fiqih khususnya yakni pelajaran yang sangat 

mengasyikkan dan menyenangkan serta menantang untuk terus 

belajar”
16

 

 

 

 

C. Pembahasan temuan 

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian tentang 

implementasi strategi pembelajaran aktif dalam pembelajaran fiqih di Sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi yang mencakup beberapa hal 

yaitu, tentang strategi pembelajaran aktif melalui metode diskusi dan strategi 

pembelajaran aktif melalui metode demonstrasi. 

Untuk mengetahui data tentang implementasi strategi pembelajaran 

aktif dalam pembelajaran fiqih di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono 

Banyuwangi, maka peneliti memperoleh data tersebut dari hasil observasi, 
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interview, dan dokumentasi. Data yang diperoleh oleh peneliti tersebut tidak 

berupa angka tetapi dalam bentuk argumentasi dan dokumentasi. Dalam 

bentuk argumentasi yaitu informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, waka 

kurikulum, guru fiqih, dan siswa. Sedangkan untuk dokumentasi, peneliti 

memperoleh data kegiatan pembelajaran melalui foto-foto yang 

didokumentasikan oleh peneliti dalam proses pembelajaran. 

 

2. Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif Melalui Metode Diskusi 

Pada Mata Pelajaran Fiqih 

Pada awalnya implementasi strategi pembelajaran yang 

dipergunakan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono Kabupaten 

Banyuwangi adalah bersifat konvensional.  Hal ini disebabkan karena para 

pendidiknya kurang pemahaman dan perhatian terhadap peserta didik 

tentang penggunaan strategi pembelajaran aktif. Namun dengan adanya 

undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka para 

pendidik di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono Kabupaten 

Banyuwangi sudah banyak menggunakan pembelajaran aktif. Mereka 

sering mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, diklat, seminar, dan loka 

karya guna membekali diri menjadi guru yang professional sesuai dengan 

amanat yang ada dalam undang-undang dan tanggung jawab sebagai 

seorang guru. Ditambah lagi di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono 

Kabupaten Banyuwangi pada saat ini para pendidiknya hampir semuanya 

telah menyelesaikan sertifikasi guru, dari jumlah tiga puluh empat guru 
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yang ada, hanya beberapa guru yang belum sertifikasi guru, sehingga 

pembelajaran yang dilaksanakan pada saat ini telah lebih efektif dan 

efisien sesuai dengan amanat dan tuntutan undang-undang serta harapan 

peserta didik, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan 

menggembirakan.  

Bila ditinjau lebih teliti, keunggulan suatu strategi pembelajaran 

terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: tujuan, 

karakter peserta didik, situasi dan kondisi, kemampuan pendidik dalam 

menggunakan strategi, dan sarana prasarana yang digunakan sehingga 

pada saat peserta didik merasa senang dengan penggunaan strategi tersebut 

maka peserta didik akan dengan mudah menguasai materi yang diajarkan 

oleh pendidik. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien.
17

 Sedangkan metode diskusi adalah 

suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah 

yang timbul dan saling mengadu argumentasi. Hal ini yang akan membuat 

peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran dan berpikir kritis dalam 

menuangkan ide-ide ketika ada suatu permasalahan. Dalam metode diskusi 

ini guru tetap mendampingi secara penuh dalam pembelajaran.
18

  

Persiapan meliputi: Memberikan kondisi belajar siswa ( kegiatan awal), 

memberikan informasi atau penjelasan tentang masalah tugas dalam 
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diskusi, mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan diskusi 

atau tempat, peserta dan waktu pelaksanaan diskusi. Kedua, Pelaksanaan 

meliputi: Siswa melakukan diskusi, guru merangsang seluruh peserta 

berpartisipasi dalam diskusi, memberikan kesempatan kepada semua 

anggota untuk berperan aktif, mencatat, tanggapan atau saran dan ide-ide 

yang penting. Ketiga, Evaluasi meliputi: Memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat diskusi, menilai hasil diskusi. 

Dengan strategi ini, maka peserta didik yang ada di Sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri Srono akan mudah mencerna dan memahami 

materi pelajaran yang terlalu banyak dan padat tersebut sehingga 

penerapan dan pemahaman peserta didik akan memproduk mereka 

menjadi peserta didik yang kritis dan kreatif. 

 

3. Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif Melalui Metode 

Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Fiqih  

Metode demonstrasi adalah salah satu teknik mengajar yang 

dilakukan oleh seorang guru atau orang lain dengan sengaja diminta atau 

siswa sendiri ditunjuk untuk memperlihatkan didepan kelas tentang suatu 

proses atau cara melakukan sesuatu. Misalnya demonstrasi tentang cara 

memandikan mayat orang muslim/muslimah dengan menggunakan model 
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atau boneka, demonstrasi tentang cara-cara tawaf pada saat menunaikan 

ibadah haji dan sebagainya.
19

  

Dalam proses pendidikan Islam metode mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Karena 

ia menjadi sarana yang bermakna materi pelajaran yang tersusun dalam 

kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau 

diserap oleh peserta didik menjadi pengertian yang fungsional terhadap 

tingkah lakunya. 

Metode mengajar merupakan cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Dalam kegiatan mengajar makin cepat metode yang 

digunakan maka makin efektif dan efisien kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan antara guru dan siswa, pada akhirnya akan menunjang dan 

mengantarkan keberhasilan belajar siswa dan keberhasilan mengajar yang 

dilakukan oleh guru. 

Adapun metode pembelajaran atau metode mengajar yang 

diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri Srono ini khususnya dalam materi 

pendidikan agama Islam (PAI), yakni mata pelajaran fiqih yang diserahkan 

langsung kepada guru yang mengajar. Adapun metode tersebut yang 

sering kali diterapkan adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di ketahui bahwa strategi 

pembelajaran yang diterapkan dalam meningkatan kualitas siswa di 
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Madrasah Aliyah Negeri Srono dilaksanakan secara praktis, langsung dan 

sederhana dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, 

pemberian tugas dan kerja kelompok. Peneliti lebih menekankan pada 

metode (strategi) demonstrasi, materi yang diberikan lebih merencanakan 

pada praktek dan pembiasaan disamping pada teori, meskipun pada 

akhirnya penjelasan materi secara teoritis akan diberikan langsung dalam 

sebuah praktek atau pelaksanaannya pada materi pendidikan agama Islam  

sehingga ketika siswa lulus dari lembaga tersebut mampu dan memiliki 

ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan secara baik dan menjadi siswa 

yang benar-benar memiliki kualitas yang diharapkan.
20

 

Hal ini di lakukan dari hasil observasi dan interview  dengan para 

informan dan sumber data yang memiliki keterkaitan tentang metode 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru di Madrasah Aliyah Negeri Srono 

pada materi pelajaran fiqih.  

Dengan demikian dapat di interpretasikan bahwa implementasi 

strategi pembelajaran yang diterapkan dalam meningkatan kualitas siswa 

di Madrasah Aliyah Negeri Srono secara umum dilaksanakan secara 

praktis, langsung dan sederhana dengan menggunakan metode 

penyampaian yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian 

tugas, kerja kelompok dan yang sering kali dipakai atau diterapkan oleh 

guru pengajar adalah metode demonstrasi. Sebab, setiap materi yang 

diberikan khususnya dalam materi pendidikan agama Islam (PAI) selalu di 
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implementasikan dengan praktek yang biasanya disertai dengan media 

atau alat yang mendukung terhadap proses pembelajaran tersebut. Dengan 

adanya motode tersebut dapat menunjang kelancaran aktivitas pendidikan 

yang ada di sekolah. Dengan demikian, adanya motode yang bervariatif 

tersebut dapat dipastikan dapat membantu untuk meningkatan kualitas 

siswa yang diharapkan. 

Oleh karena itu, dengan strategi seperti ini, peserta didik yang 

selama ini tidak aktif atau kurang aktif dan kurang berani tampil di depan 

teman-temannya akan mencoba lebih berani tampil di depan teman-

temannya di kelas. Sehinggan suasana kelas akan menjadi lebih efektif 

dengan melibatkan partisipasi seluruh peserta didik yang ada di kelas. 
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