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ABSTRAK 

 

Salah satu faktor rendahnya keaktifan belajar fiqih adalah kurang tertariknya peserta didik 

terhadap pembelajaran fiqih. Pada pembelajaran fiqih peserta didik kurang merasa percaya diri dan 

keberanian untuk menjawab dan ragu untuk menyatakan pendapat. Selain dari itu juga pendidik kurang 

menguasai strategi pembelajaran yang mengakibatkan munculnya rassa jenuh ketika proses pembelajaran. 

Sehingga untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik maka peneliti memilih strategi 

pembelajaran Active Knowladge Sharing agar peserta didik merasa percaya diri dan berperan aktif dalam 

proses pemebalajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Active Knowladge 

Sharing terhadap keaktifan belajar peserta didik mata pelajaran fiqih dikelas X MA At-Tholibin 

Kotabumi Lampung Utara. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksperimen semu (Quasi Experimen Design) dengan rancangan bentuk posttest 

only control design.. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh peserta didik kelas X MA At-

Tholibin dengan julmah keseluruhan 102 orang yang terbagi dalam 4 kelas. Sampel penelitian diambil 

dengan teknik   cluster random sampling dan memperoleh kelas X.A sebagai kelas eksperimen dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Active Knowladge Sharing serta keals X.B sebagai kelas kontrol 

dengan menerapkan strategi pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) . pengumpulan 

data diperoleh dari kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

uji t-tes untuk menjawab hipotesis. Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov  untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

data bersifat homogen atau tidak dengan menggunakan uji levene statistic. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap keaktifan belajar peserta 

didik dengan menerapkan strategi Active Knowladge Sharing. Pengujian hipotesis memperoleh nilai sig 

(2-tailed) sebesar 0,000< dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini merupakan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima 

yang berarti bahwa terdapat pengaruh strategi pembelajaran Active Knowladge Sharing terhadap 

keaktifan beljaar peserta didik mata pelajaran fiqih dikelas X MA At-Tholibin Kotabumi Lampung Utara.  

 

 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Active Knowladge Sharing, Keaktifan belajar Peserta Didik. 
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MOTTO 

 

ب ًَ ةِّ ِزْدِّى ِعْي قُو رَّ َٗ ْحٍُُٔۥ ۖ  َٗ ٍَْل  ٰٓ إِىَ ِ قَبْ ِو أَُ ٌُْقَضى  ٍِ  ُِ ََل حَْعَجْو بِٱْىقُْرَءا َٗ يُِل ٱْىَحقُّ ۗ  ََ ُ ٱْى يَى ٱَّللَّ  فَخََع 

Artinya :  

“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa 

membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: 

"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".(QS.At-Thoha:114)
1
 

 

 

  

                                                             
1
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Bab I 

Pendahuluan 

A. Penegasan Judul 

 

judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan secara singkat cakupan-cakupan yang terdapat pada 

judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah : 

 

“Pengaruh Strategi Pembelajaran Active  Knowladge Sharing Terhadap Keaktifan Belajar  Peserta 

Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Dikelas X MA At-Tholibin Kotabumi Lampung Utara.” 

 

1. Pengaruh 

Kata pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul 

dari sesuatu yang ikut membentuk watak dan kepercayaan serta perbuatan seseorang.
2
 Jadi 

dapat dipahami bahwa pengaruh adalah segala daya dan upaya yang diusahakan terhadap 

sesuatu yang memiliki dampak atau hasil.  

2. Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan 

fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapaiannya tujuan pembelajaran tersebut
3
. 

Jadi strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Active knowladge sharing 

Active knowladge sharing  adalah Berbagi Pengetahuan Secara Aktif yang mana strategi 

ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan para peserta didik pada saat 

bersamaan dengan membangun tim
4
. Jadi Active Sharing Knowladge adalah strategi yang 

digunakan kita untuk slaing bertukar pikiran secara aktif guna keberhasilan dalam belajar. 

4. Keaktifan Belajar  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keaktifan berasal dari kata “aktif” yang artinya 

giat bekerja, menjadi keaktifan berusaha dan mendapatkan awalan ke- dan akhiran –an menjadi 

keaktifan yang berarti kegiatan, kesibukan. Sedangkan dalam kamus InggrisIndonesia bersaldari 

kata “Activation”atau keaktifan yang artinya penggerakan, penggiatan.
5
Jadi Keaktifan 

merupakan melakukan suatu kegiatan atau kesibukan karena adanyafaktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Dari penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan “Pengaruh strategi 

pembelajaran active knowledge sharing terhadap keaktivan belajar peserta didik pada mata 

pelajaran  fiqih dikelas X MA At-tholibin kotabumi lampung utara” adalah sebuah penelitian 

yang mengkaji tentang pengaruh strategi pembelajaran active knowladge sharing terhadap 

keaktifan belajar siswa. karena strategi  ini berkaitan dengan masalah keaktifan belajar siswa. 

Diharapkan dari strategi tersebut pemahaman terhadap peserta didik mengenai keaktifan 

belaajar siswa  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia memiliki pengetahuan karena setiap manusia pernah mengalami sesuatu, dan 

setiap pengalamannya dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak.Pengetahuan merupakan 

bagian penting dari kehidupan untuk membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Anak-

anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan 

                                                             
2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2001),h.849 
3 Hamzah, Nurdin Mohamad,Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta : PT Bumi Aksara,2015) , hal.5 
4 Komarudin hidayat, Active Learning(Yogyakarta: Pustaka insan madani),h.82 
5John M.Ecols dan Hasan Sandily, Kamus Inggris-Indonesia terjemah (Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama,2003),h.9 



2  

 
 

berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya ,begitu juga disekolah dan perguruan tinggi,para 

siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen . 

Pandangan klasik tentang pendidikan, pada umumnya dikatakan sebagai prantara yang dapat 

menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, mempersiapkan generasi muda untuk memegang 

peranan-perenan tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan 

peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan 

kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Butir 

kedua dan ketiga diatas memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya transfer of 

knowladge tetapi juga transfer of value. Dengan demikian pendidikan dapat menjadi penolong bagi 

umat manusia.
6
 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatau upaya pedagogis untuk mentransfer sejumlah nilai 

yang dianut oleh masyarakat suatu bangsa kepada sejumlah sebjek didik melalui proses pembelajaran. 

Sistem nilai tersebut tertuang dalam sistem pendidikan yang dirumuskan dalam dasar-dasar 

pandangan hidup bangsa itu. Rumusan pandangan hidup itu tertuangkan dalam undang-undang dasar 

dan perundang-undangan. 
7
 

Hal ini karena melalui pendidikan, negara dapat mengembangkan potensi bangsanya. Selain itu 

pendidikan merupakan salah satu proses pengubah sikap dan tata laku seseorang melalui belajar 

mengajar dan pelatihan. Sistem pendidikan yang mengedepankan perbedaan kebutuhan dari induvidu 

menjadi arti peradaban baru yang membutuhkan kepemimpinan yang mewujudkan nilai baru. Di era 

globalisasi ini membutuhkan kerjasama masyarakat yang demokratis dan berpartisipasi aktif. 

Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan dengan menggunakan metode yang dapat berperan 

aktif dengan tidak mengesampingkan perbedaan kemampuan intelektual belajar sikap dan minatnya. 
8
 

Penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang 

berkualitas. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah  penggunaan bahan ajar yang baik. Hal tersebut 

sesuai dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perekayasaan metode pembelajaran 

yang meliputi strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan pembelajaran 

harus selalu diupayakan.
9
 

Selain itu pendidikan merupakan bidang yang memfokuskan kegiatan pada proses belajar 

mengajar (transfer ilmu).
10

 

 

“.......Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 system pendidikan Nasional bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab”. 

 

Tujuan dan cita-cita sangat penting didalam aktivitas pendidikan, Dewey menjelaskan bahwa 

maksud dan tujuan pendidikan ialah untuk membangkitkan dan mengembangkan sikap hidup yang 

demokratis, serta untuk memcahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan perorangan dan 

bermasyarakat. Tujuan pendidikan tidaklah ditentukan oleh kegiatan pendidikan, tetapi terdapat 

dalam setiap proses pendidikan.
11

 

Pendidikan multicultural lahir sebagai tanggapan terhadap perkembangan keragaman populasi 

sekolah,sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok suku,agama dan bahasa. Dalam 

dimensi lain , pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas 

                                                             
6Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan sebuah Tinjauan Filosofi, (Yogyakarta : SUKA-Press,2014),h.62 
7  Ibid, h. 64 
8 Maradona, “ Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keaktifan Belajar Siswa kelas IV B SD”, “ Jurnal Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Vol 3, No 2, 2017, hal 619  
9Heni Wulandari, Agil Lepiyanto, “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berorientasi Siklus Belajar untuk 

Siswa  Kelas XI SMA Teladan  1 Metro” Jurnal Pendidikan Biologi, Vol 7, No 2, 2016, hal 129  
10Chairul Anwar ,Teori-teori PendidikanKlasik hingga Kontemporer,(Yogyakarta : IRCISoD,2017),h.13. 
11  Ibid, h. 217 
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pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan,sejarah,prestasi dan perhatian terhadap orang-orang 

non eropa. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa 

membedakan kelompok –kelompoknya seperti gender,etnic,ras,budaya,strata sosial dan agama.
12

 

Untuk tercapainya suatu tujuan tersebut maka sangat diperlukan adanya keaktifan belajar yang 

baik. Keaktifan belajar diperlukan oleh peserta didik pasif hanya menerima dari pengajar atau guru, 

ada kecenderungan untuk cepat melupakanapa ynag telah diberikan. Jadi keaktifan yang baik akan 

menentukan intensitas usaha belajar bagi peserta didik. 

 

Oemar malik membagi kekatifan belajar dalam 8 kelompok : 

1. Kegiatan-kegiatan visual atau Visual activities : membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pemeran, mengamati orang lain, bekerja atau bermain. 

2. Kagiatan-kegiatan lisan atau Oral activities : mengemukakan fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, berwawancara, diskusi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan atau Listening activities : mendengarkan penyajian 

bahan,mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu instrumen music, 

mendengarkan siaran radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis atau Writing activities : menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat sketsa, rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angkat. 

5. Kagiatan-kegiatan menggambar atau Drawing activities: menggambar, membuat grafit, 

diagram, peta, dan pola.  

6. Kegiatan-kegiatan metrik atau Motor activities : melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pemeran membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental atau Mental activities : merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisi factir-factor, menemukan hubungan-hubungan, membuat keputusan.  

8. Kegiatan-kegiatan emosional atau Emotional activities : minat, membedakan, berani, tenang, 

dan sebagainya. Kegiatan dalam kelompok ini terdapat pada semua kegiatan tersebut diatas, dan 

bersifat tumang tindih. 
13

 

Mata pelajaran fiqih yang disajikan oleh pendidik sangat penting untuk dipelajari oleh peserta 

didik, peserta didik mampu menguasai nilai-nilai agama dengan menghayati memahami serta 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan diperoleh menfaatnya dan hikmah dari 

mempelajarinya. mempelajari pendidikan tentang fiqih atau tentang keagamaan islam sesuai dengan 

printah Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah at-taubah ayat 122 yaitu : 

  ُ َخَفَقَّٖ ٌْ طَۤبى ِفَتٌ ىٍِّ ُْْٖ ٍِّ ِْ ُموِّ فِْرقٍَت  ٍِ ََل َّفََر  ْ٘  فَيَ
ا َمۤبفَّتًۗ ْٗ ْْفُِر َُ ىٍَِ ْ٘ ُْ ٍِ ْؤ َُ َُ اْى ب َمب ٍَ َٗ ُ ٌْ ىََعيَّٖ ِٖ ٍْ َ ا اِى ْٰٓ٘ ُع ََ ََا َر ٌْ اِ ُٖ ٍَ ْ٘ ا قَ ْٗ ُر ِِ ْْ ىٍُِ َٗ  ِِ ٌْ ا فِى اىِِّّ ْ٘ ٌْ

 َُ ْٗ ُر َِ   ٌَْح

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mata pelajaran fiqih merupakan pelajaran 

yang sangat pentig untuk meletakkan dasar-dasar beribadah kepada Allah serta menegtahui peraturan-

peraturan dalam Agama sehingga mampu melaksanakan perintah sesuai syariat.  

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, agar pelajaran fiqih mampu diserap oleh 

peserta didik, seorang pendidik harus menggunakan metode, strategi, pendekatan maupun media yang 

dapat menunjang tercapainya kompetensi yang telah ditentukan.  

                                                             
12Chairul Anwar ,Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-21,(Yogyakarta : DIVA Press 

,20 19),h.72. 
13 Oemar malik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Bandung : Bumi Aksara, 2015), h. 90-91 
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Penerapan strategi yang tepat sangat mempengaruhi keberhasialn dalam proses belajar 

mengajar. Sebaiknya kesalahan dalam, menerapkan metode akan berakibat fatal. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat : 125) 

 

َُّ َربَّلَ   اِ
ُِۗ ًَ اَْحَس ِٕ  ًْ ٌْ بِبىَّخِ بِدْىُٖ ََ َٗ ِعظَِت اْىَحَسَِْت  ْ٘ ََ اْى َٗ ِت  ََ ٍِْو َربَِّل بِبْىِحْن ى َسِب

ٌُ  اُْدُع اِى  اَْعيَ َ٘ ُٕ َٗ ٍْو  ِْ َسبِ ِْ َضوَّ َع ََ ٌُ بِ َ٘ اَْعيَ ُٕ

 ْٖ َُ ٌِْبِبْى خَِِّ  

 

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.14 

 

Dalam surah an-nahl ayat 125 tersebut menjelaskan supaya seorang pendidik harus 

memperhatikan metode pembelajaran dalam menyampaikan ajaran tuhan, yaitu dengan cara bijkasana, 

sesuai antara bahan pelajaran dengan kemampuan orang yang akan menerimanya, supaya pelajaran 

yang disampaikan dapat tercapai dengan baik.  

Realita dilapangan menunjukan bahwa Penelitian memperoleh informasi keaktifan belajar 

peserta didik kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan belajar mengajar baik bertanya, 

mencatat penjelasan guru, mengemukakan pendapat dan memberikan gagasan. Terlihat dari rincian 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 

Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas X A (Kelas Eksprimen) 

MA At-Tholibin Lampung Utara 

NO NAMA 
INDIKATOR Jumla

h 
Katagori 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Aldi Arendi √  √ √   √ √ 5 Sedang 

2 Aprilia Nada √   √  √  √ 4 Sedang 

3 Aris √ √ √ √ √ √  √ 7 Tinggi 

4 Astiyani √   √ √ √   4 Sedang 

5 Ifa Amallia √  √ √ √ √   5 Sedang 

6 Lukman √ √ √     √ 4 Sedang 

7 Muhammad AlAmin √ √ √ √ √ √ √  7 Tinggi 

8 Nanda Setiawan √  √ √ √ √   5 Sedang 

9 Rafli Aditia √   √  √  √ 4 Sedang 

10 Rani Laras Sati √ √  √  √   4 Sedang 

11 Riska Rojiatun √  √ √ √ √  √ 6 Tinggi 

12 Riski Okta Saputra √ √  √ √  √  5 Sedang 

13 Sela Marsela  √ √  √   √ 4 Sedang 

14 Siti Aisyah √  √ √  √  √ 5 Sedang 

15 Siti Arsita Syah  √ √  √ √   4 Sedang 

16 Yogi Prayogi √ √  √ √  √ √ 6 Tinggi 

17 Wahyu  √ √    √ √ 4 Sedang 

18 Famela Indriyani √ √  √ √   √ 5 Sedang 

19 Dia Puspita Sari √  √   √ √  4 Sedang 

20 Mahendra Wijaya √ √  √ √   √ 5 Sedang 

21 Abdul Hakim √   √    √ 3 Rendah 

22 Sandi Prakasa  √  √  √   3 Rendah 

                                                             
14 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, ( Bandung: CV Diponogoro, 2014), h.281 
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23 M.DendriRamadhani √  √ √   √  4 Sedang 

 Jumlah 1

9 

1

2 

1

3 

1

8 

1

2 

1

3 

7 13   

Sumber : data penilaian dari guru fiqih ma At-Tholibin kotabumi Lampung Utara. 

 

Keterangan Indikator Keaktifan Belajar Peserta Didik : 

1. Visual Activities 

2. Oral Activities 

3. Listening Activities 

4. Writing Activities  

5. Drawing Activities 

6. Motor Activities 

7. Mental Activities 

8. Emotional Activitiess 

Keterangan ketuntasan keaktifan belajar peserta didik : 

8       : Sangat Tinggi 

6-7     : Tinggi 

4-5     : Sedang 

2-3     : Rendah  

1         : Sangat Rendah 

 

Dari data tersebut menunjukan keaktifan belajar peserta didik pada kelas X MA terbilang 

rendah. Hal ini dapat diketahui jumlah peserta didik yang memiliki keaktifan tinggi sebanyak 4 peserta 

didik, keaktifan dengan katagori sedang sebanyak 17, dan katagori rendah sebanyak 2 peserta didik. 

Jumlah peserta didik dengan aspek visual activities, sebanyak 23 peserta didik, oral activities 

sebanyak 10 peserta didik, listening activities 20 peserta didik, writing activities 19 peserta didik, 

drawing activities 14 peserta didik, motor activities 20 peserta didik, mental activities 6 peserta didik, 

emotional activities 16 peserta didik. 
15

 

Berdasarkan fenomena yang ada dilapangan terjadi pada keaktivan belajar dari proses 

pembelajaran hanya terjadi komunikasi searah atau dua arah yang didominasi oleh guru (teacher 

centered), peserta didik kurang aktif bertanya jika ada materi yang belum mengerti, peserta didik harus 

ditunjukterlebih dahulu jika menjawab pertanyaan dari guru dan beberapa peserta didik lebih ramai 

dengan teman sebangku, mencatat yang tidak sesuai materi dan melamun. 

Berdasarkan hasil pengamatan peniliti pada mata pelajaran Fiqih, terlihat bahwa sekema proses 

belajar mengajar, peserta didik kurang aktif dalam pembelanjaran, ini disebabkan selain dari factor 

siswa itu sendiri, kurangnya diterapkan strategi pembelajaran sehingga peserta peserta didik kurang 

termotivasi dalam belajar yang berakibat pasifnya dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran tidak 

dapat berjalan dengan semestinya.
16

 

Berhasil tidaknya pembelajaran disekolah bergantung pada aktif tidaknya peserta didik dalam 

belajar. Keaktifan bukan tentang aktif mengacuhkan pelajaran atau ramai dengan siswa lain, namun 

keaktifan yang berkualitas yang ditandai dengan banyaknya respon dari peserta didik, banyaknya 

pertanyaan atau jawaban seputar materi yang dipelajari dari ide-ide yang mungkin muncul 

berhubungan dengan konsep materi yang dipelajari. 

Jika penerapan strategi pembelajaran hanya menggunakan strategi lama, maka pelajaran 

cenderung mononton dan kurang berkembang. Dalam hal ini keaktifan siswa juga snagat berpengaruh. 

                                                             
15 Hasil Observasi yang dilakukan di MA At-Tholibin Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 23 Agustus 2020 
16 Hasil Observasi proses pembelajaran peserta didik di MA At-Tholibin Kotabumi Lampung Utra dengan bapak 

Fajri,S.Pd.I 
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Untuk itu pengembangan strategi pembelajaran merupakan salah itu upaya untuk meningkatkan 

kualitas belajar peserta didik khususnya mata pelajaran Fiqih.  

Terdorong oleh rasa ingin tahu akan pengaruh strategi active knowladge sharing terhadap 

keaktifan belajar siswa, maka penulis terpanggil untuk melakukan penulisan lebih lanjut tentang 

strategi active knowladge sharing dalam pendidikan terutama di madrasah . penulis ingin melakukan 

penulisan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan strategi active knowladge sharingdan 

pengaruhnya terhadap keaktivan belajar peserta didik. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai Pengaruh 

strategi active knowladge sharing  Terhadap keaktivan Belajar Siswa Kelas X MA At-Tholibin 

Lampung Utara. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka masalah yang diidentifikasikan 

adalah sebagai berikut . 

1. Aktifitas peserta didik masih pasif 

2. Strategi  pembelajaran  yang digunakan guru masih kurang bervariasi. 

3. Keterbatasan usaha semangat peserta didik untuk menguasai bahan ajar.  

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah sebagai berikut: 

 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran Active Kmowladge Sharing. 

Pada mata pelajaran Fiqih 

2. Fokus pada penelitian ini adalah peserta didik kelas X MA At-Tholibin Kotabumi Lampung 

Utara 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan dan mempermudah mencari data, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian ini, yaitu Adakah pengaruh dari strategi active knowladge sharing terhadap 

keaktifan belajar peserta didik  kelas X MA At-Tholibin Kotabumi Lampung Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

ialah Untuk mengetahui pengaruh strategi belajar Active Knowladge Sharing terhadap keaktifan 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih di MA At-Tholibin Kotabumi Lampung Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara praktis dalam dunia pendidikan. Adapun 

harapan manfaaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis yang memberikan wawasan 

ilmu pengetahuan mengenai pendidikan seperti tentang strategi, model , metode dan 

pendekatan pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru sebagai bahan 

masukan dalam upaya untuk meningktakan keaktifan belajar siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran active knowladge sharing. 

 

b. Bagi Peneliti  
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Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal ketika terjun dalam 

pembelajaran dikelas dan dilaksanakan strategi Active Knowladge Sharing. Peneliti 

akan lebih memahami strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajran 

yang akan disampaikan 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha peningkatan mutu pendidikan dalam 

waktu yang akan datang dan dapat dijadikan acuan dalam memilih strategi 

pembelajaran yang tempat bagi guru-guru lainnya. 

d. Bagi Peneliti Lainnya 

Hasil penelitian terkait strategi pembelajaran Active Knowladge Sharing mampu 

menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman, serta referensi terkait bentuk 

pembelajaran guna memotivasi pendidik atau calon pendidik dalam 

mengembangkan pembelajaran pendidikan agama islam yang lebih  kreatif dan 

inovatif agar menjadi tenaga pendidik yang berkualitas.  

 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan strategi active knowladge sharing dan 

keaktifan belajar adalah:  

1. Puspa Apriandani dan Prita Indriawati Yang berjudul meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran online melalui metode active knowladge sharing disertai media media vidio mata 

pelajaran ekonomi kelas XI SMAN 7 balik papan.
17

 Dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran active knowladge sharing disertai media vidio untuk 

meningkatkan kekaatifan belajar ipa siswa kela XI, dengan hasil penelitian menunjukkan hasil 

penelitian bahwa nilai aspek keaktifan belajar IPA siswa sebelum diberi tindakan strategi 

pembelajaran active knowladge sharing media masih rendah. Kekatifan belajar persiklus yang 

dilihat dari aspek keaktifan sebesar 47,5%. Pada siklus 1 telah diterapkan tindakan strategi 

pembelajaran active knowladge sharing disertai media terjadi peningkatan rata-tara keaktifan 

siswa mencapai 69,01%. Pada akhir siklus II tindakan strategi pembelajaran active knowladge 

sharing disertai vidio keaktifan belajar siswa meningkat 82,11%.  

2. Maulida fitria,zulfan, dan anwar yoesoef dalam penelitiannya yang berjudul tentang 

Penggunaan Strategi Pembelajaran Active Knowledge Sharing Terhadap Keaktifan Belajar 

Sejarah Siswa Kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya.
18

 Dari penelitian tersebut, 

menunjukkan bahwa, penggunaan strategi Active Knowledge Sharing dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 4 Aceh barat Daya. Hal itu ditunjukan 

dengan Aktivitas yang dilakukan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, observasi, dan refleksi. Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa. teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi. Ditinjau dari hasil kuesioner, observasi, 

dan wawancara persentase rata-rata setiap indikator kegiatan siswa berdasarkan pengamatan 

untuk prasiklus 42,30%, siklus I 62,69%, dan siklus II 79,92%. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan belajar sejarah siswa melalui penggunaan strategi Active Knowledge 

Sharing  XI IPA 1 SMA Negeri  4 Aceh Barat Daya. 

3. Gusni Sustriawati, Eva Musyrifah, Sigit Purwanto  dalam penelitiannya yang berjudul  tentang 

pengaruh Strategi Pembelajaran active knowladge sharing terhadap kemampuan komunikasi 

                                                             
17

Puspa Apriandani, Prita Indriawati, “meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran online melalui metode active 

knowladge sharing disertai media media vidio mata pelajaran ekonomi kelas XI SMAN 7 balik papan”, Jurnal EduecoUniversitas 

Balikpapan, Vol.3, No.2, 2020 
18Maulida fitria,zulfan, dan anwar, “Penggunaan Strategi Pembelajaran Active Knowledge Sharing Terhadap 

Keaktifan Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPA 1 di SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan 
Sejarah,  Vol 5,  No2, (2020) 
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Matematika Siswa di SMP N 3 Tanggerang Selatan.
19

 hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi active knowladge sharing dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa lebih tinggi dari kemampuan 

komunikasi matematik siswa tanpa menggunakan strategi pembelajaran active knowladge 

sharing. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan diperoleh nilai thitung  sebesar 1,92 

dan ttabel 1,671, karena thitung lebih besar dari ttabel (1,92 > 1,671) maka Ha diterima. Artinya rata-

rata kemampuan komunikasi matematik peserta didik matematik peserta didik yang diajarkan 

dengan menggunakan strategi active knowladge sharing  lebih tinggi dari rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik siswa yang dianjarkan dengan metode konvensioanl.  

4. Nunung Nur Janah dalam penelitiannya yang berjudul penerapan strategi active knowladge 

sharing sebagai upaya peningkatan keaktifan belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas V A 

Sekolah dasar negeri 3 klaten.
20

 Yang hasil penelitiannya dalah peningkatan keaktifan siswa 

dapat terlihat dari rata-rata persentase hasil observasi keaktifan siswa sebelum dilakukan 

tindakan 49,33%, pada siklus 1 persentase rata-ratanya meningkat menjadi 52,66%, pada siklus 

II persentase rata-ratanya meningkat menjadi 65%. Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas V A SD Negeri 3 klaten dengan menggunakan strategi Active Knowladge Sharing 

mengalami peningkatan disetiap siklusnya. 

5. Hermayanti dalam penelitiannya yang berjudul strategi pembelajaran Active Knowladge 

Sharing untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran sains kelas V SDN 

053 ranah kecamatan kampar kabupaten kampar.
21

 Berdasarkan hasil penelitiannya pada 

tindakan siklus I dan II berturut-turun (pra tindakan 8%, siklus I 15%, siklus II 80% persentase 

siswa yang mencapai ≥ 70,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan aktivitas belajar 

sains siswa kelas V SDN 053 ranah terjadi pada proses pembelajaran silklus I dan siklus II yaitu 

setelah strategi active knowladge sharing pada pokok bahasan sumber daya alam dan 

penggunaannya. 

Berdasarkan hasil observasi diatas, bahwasannya permaslahan yang terdapat di Ma-

Atholibin pada  kelas X adalah kurangnya sekama proses belajar mengajar, dan peserta didik 

kurang aktif dalam pembelanjaran, ini disebabkan selain dari factor siswa itu sendiri, selama ini 

pendidik kurang menguasai strategi pembelajaran sehingga peserta peserta didik kurang 

termotivasi dalam belajar yang berakibat pasifnya dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran 

tidak dapat berjalan dengan semestinya. Dalam rangka pencapaian perkembangan peserta didik 

agar lebih aktive dalam pembelajarannya maka peneliti mencoba untuk mengenalkan strategi 

active knowladge sharing kepada peserta didik yang sebelumnya belum menerapkan strategi 

tersebut.  

 

H. Sistematika Penelitian 

 

Sebagai gambaran umum dalam sekripsi ini, penulisan akan memaparkan sekilas tentang 

sistematika penulisan dalam sekripsi ini dengan menggunakan system sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

                                                             
19 Gusti Satriawati, Eva Musyrifah, Sigit Purwanto “Pengaruh Strategi Active Knowladge Sharing Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa” jurnal Riset Pendidikan Matematika Jakarta, Vol. 1, No. 1, (2018) 
20Nunung Nurjanah, “penerapan strategi active knowladge sharing sebagai upaya peningkatan keaktifan belajar ilmu 

pengetahuan sosial siswa kelas V A Sekolah dasar negeri 3 klaten”, Jurnal Pendidikan, Vol 2, No.1, (2017) 
21 Hermayanti, strategi pembelajaran Active Knowladge Sharing untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 

mata pelajaran sains kelas V SDN 053 ranah kecamatan kampar kabupaten kampar, jurnal universitas IAIN surakrta, Vol.1, No 1, 
(2018) 
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Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian, kajian penelitian 

terdahuluyang relevan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi tentang Teori yang digunakan dan   Pengajuan Hipotesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, 

Populasi,Sampel dan Teknik Pengeumpulan Data, Definisi Oprasional Variabel, Instrumen 

Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Uji Prasarat Analisis, dan Uji Hipotesis.\ 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang Deskriptif data dan Pembahasan Hasil Penelitian Analisis 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi Simpulan dan Rekomendasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, bahwa strategi pembelajaran active knowladge sharing berpengaruh positif dan 

signifikan terdapat keaktifan belajar peserta didik di MA At-Tholibin Kotabumi Lampung 

Utara Tahun  Ajaran 2020/2021. Hal ini didasari oleh  nilai yang bertaraf  nilai  signifikansi  

0,05  dan rtabel 0,347,  maka Ha 
diterima dan H0 ditolak.  Berdasarkan  dari skor rata-rata 

keaktifan belajar peserta didik bahwa untuk  kelas eksperimen diperoleh rata-rata 120,09 dan 

kelas kontrol memperoleh skor sebesar 102,35. Selain itu unggulnya keaktifan belajar peserta 

didik pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol juga dapat dilihat dari 

persentase frekuensi hasil keaktifan belajar peserta didik per- indikator. Pada kedelapan 

indikator angket keaktifan belajar tersebut seperti memperhatikan ketika guru 

menjelaskan,kemampuan bertanya,kemampuan mendengar, mencatat penjelasan guru, 

memberi pendapat, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah dan berdiskusi. memperoleh 

nilai persentase yang berbeda secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dimana pada kelas eksperimen nilai presentase lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh strategi 

pembelajaran active knowladge sharing terhadap keaktifan belajar peserta didik pada mata 

pelajaran fiqih di kelas X MA At-Tholibin. 

 

B. Rekomendasi 

Sehubungan dengan telah dilakukan pembelajaran dengan strategi pembelajaran active 

knowladge sharing yang dapat berpengaruh positif terhadap keaktifan belajar  peserta didik, 

maka ada beberapa rekomendasi yang akan peneliti sampaikan, yaitu sebagaiberikut: 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat menerapkan strategi pembelajaran yang hendak digunakan para 

pendidik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu 

rekomendasi strategi pembelajaran yang baik untuk digunakan adalah startegi 

pembelajaran active knowladge sharing, strategi pembelajaran tersebut dapat dijadikan 

sebagai suatu cara untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. 

2. Bagipendidik 

Dalam menyampaikan pembelajaran Fiqih perlu memerhatikan adanya cara pemilihan 

model pembelajaran yang tepat untuk digunakan atau diterapkan salam mengajar yaitu 

yang sesuai dengan materi pokok pembahasan yang akan dipelajari, salah satu alternatif 

lain yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang baik yaitu dengan diterapkan 

strategi pembelajan active sharing knowladge. 

 

 

3. Bagi Peserta Didik 

Dapat menciptakan hal yang positif dalam ketertarikan peserta didik untuk belajar 

dan menumbuhkan rasa ingin tahu serta dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. 

 

4. Bagi peneliti 

Selanjutnya direkomendasikan kepada peneliti di masa akan datang untuk bisa lebih 
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meneliti serta membahas strategi pembelajaran active knowladge sharing agar strategi ini 

lebih banyak diketahui orang banyak dan dapat diterapkan dengan baik. Kemudian bagi 

peneliti lainnya agar dapat menambahkan wawasan pengetahuan, pengalaman, serta 

referensi terkait bentuk pembelajaran untuk memberikan motivasi pendidik atau calon 

pendidik dalam mengembangkan pembelajaran Fiqih yang lebih kreatif dan inovatif 

tentunya. 
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