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ABSTRAK 

 

Peserta didik merupakan individu yang berbeda satu sama lain, 

memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama dengan orang lain. 

Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-

perbedaan individual anak tersebut, sehingga pembelajaran benar-

benar dapat merobah kondisi anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, 

dari yang tidak paham menjadi paham serta dari yang berperilaku 

kurang baik menjadi baik. Hal ini terlihat dari perhatian sebagian 

guru/pendidik yang cenderung memperhatikan kelas secara 

keseluruhan, tidak perorangan atau kelompok anak, sehingga 

perbedaan individual kurang mendapat perhatian. Pembelajaran yang 

kurang memperhatikan perbedaan individual anak dan didasarkan 

pada keinginan guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan anak didik 

ke arah pencapaian tujuan pembelajaran.  

Strategi pembelajaran active learning ini adalah salah satu 

strategi yang melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan secara terbuka dan demokratis. 

Pembelajaran yang diteliti pada strategi ini adalah pelajaran fiqih yang 

memerlukan strategi yang cocok digunakan pada siswa kelas XI. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan 

pelaksanaan strategi pembelajaran active learning pada mata pelajaran 

fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang melibatkan satu orang 

guru dan siswa di kelas XI MA Nurul Iman, data dikumpukan melalui 

observasi, wawancara dam dokumen analisis. Data dianalisis secara 

kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunakan strategi pembelajaran active learning pada mata 

pelajaran fiqih yaitu dengan menggunakan metode jigsaw, think pair 

share, debate active dan reading guide. Dilihat dari beberapa kegiatan 

tersebut, penggunaan strategi pembelajaran active learning pada 

pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu 

terencana dan terlaksana dengan cukup baik. 

 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Active Learning, Pelajaran 

Fiqih, Jigsaw, Think Pair Share, Debate Active dan Reading Guide 

Kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu 
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MOTTO 

 

                      

                            

           

 “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ra’du: 11)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Kemesterian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-

Hanan, 2009), h. 240  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalahfahaman terhadap makna pada penulisan ini, maka dari itu 

penulisa merasa perlunya penegasan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul proposal ini. Penelitian yang akan dilakukan 

berjudul: "Implementasi Strategi Pembelajaran Active Learning 

pada Mata Pelajaran Fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi 

Pringsewu". 

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Implementasi  

Menurut KBBI implementasi secara bahasa adalah 

pelaksaan atau penerapan. Sedangkan menurut istilah 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut 

Solihin Abdul Wahab implementasi berasal dari bahasa 

inggris implement yang berarti melaksanakan atau 

menerapkan. Menurut Nurdin Implementasi adalah bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan suatu sistem, implementasi 

bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan pendidikan.
1
 

Jadi, implementasi adalah suatu pelaksaan atau 

penerapan yang memerlukan aktivitas di dalamnya sehingga 

dari aktivitas tersebut terbentuklah kegiatan yang terencana 

yang mencapai tujuan tertentu.  

2. Strategi Pembelajaran Active Learning 

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia 

(stratus=militer dan ag=memimpin), yang artinya seni atau 

ilmu untuk menjadi jenderal. Konsep ini relevan dengan 

                                                             
1Parawangi, Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 54  



 
 

 
 

2 

situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana 

jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang 

agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep strategi 

militer seringkali diadaptasi dan ditterapkan dalam dunia 

bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti 

lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk 

mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi.  

Definisi strategi menurut beberapa ahli seperti yang 

diungkapkan oleh Chandler menyatakan bahwa “strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam 

kaitanya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut 

serta prioritas alokasi sumber daya”.
2
 Menurut Porter yang 

menyatakan bahwa “strategi adalah alat yang sangat penting 

untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Stephanie K. 

Marrus yang menyatakan bahwa “strategi adalah proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus 

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat 

dicapai”. Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan 

bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan 

demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi 

dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.  

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu 

proses mengorganisasikan lingkungan, mengatur yang ada 

disekitar peserta didik sehingga dapat mendorong dan 

menumbuhkan peserta didik dalam melakukan proses belajar. 

Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses pemberian 

bimbingan dan arahan kepada peserta didik dalam melakukan 

proses belajar.
3
  

                                                             
2Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 3  
3Sunhaji, Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran, 

Jurnal Kependidikan, Vol. 2, No. 2 (2014), h. 33  
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Menurut Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta 

didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam satu 

lingkungan belajar.
4
 Secara Nasional, pembelajaran 

dipandang sebagai proses interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik serta sumber belajar dalam lingkungan belajar, 

maka dikatakan pembelajaran apabila adanya kesatuan 

komponen yang membuahkan hasil dan tujuan bersama. 

Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan 

yang kompleks sebagai produk interaksi antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Menurutnya, 

pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan peserta didiknya dengan maksud dan tujuan 

yang dapat tercapai.
5
  

Kata active diambil dari bahasa inggris yang artinya 

sifat yang aktif, gesit, giat, bersemangat dan learning berasal 

dari kata lern yang berarti mempelajari.
6
 Dari kedua kata 

tersebut, yaitu active dan learning dapat diartikan dengan 

mempelajari sesuatu dengan active atau bersemangat dalam 

hal belajar. 

Menurut Mujdiono Dimyanti, bahwa konsep active 

learning adalah sebagai anutan pembelajaran yang mengarah 

pada pengoptimalisasi pelibatan intelektual dan emosional 

siswa pada proses pembelajaran, diarahkan untuk 

membelajarkan siswa bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses perolehan belajarnya tentang pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan nilai.
7
 

                                                             
4Repuplik Indonesia, Undang-undang Repuplik Indonesia No 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 6   
5Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 19  
6John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia, 2017), h. 9  
7Mujdiono Dimyanti, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

1999), h. 115 
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Menurut Bon Well dan Eison, bahwa pembelajaran 

aktif adalah aktivitas intruksional yang melibatkan 

mahasiswa dalam melakukan sesuatu di fikirkan tentang apa 

yang peserta didik lakukan. Menurut Meyers dan Jones, 

bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah pencarian secara 

aktif pengetahuan dan setiap orang belajar dengan cara yang 

berbeda. 

Jadi, yang dimaksud strategi pembelajaran active 

learning adalah suatu perencanaan jangka panjang 

pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta 

didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara secara 

aktif. Pembelajaran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik 

sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka 

miliki.  

3. Mata Pelajaran Fiqih 

Fiqih secara bahasa berarti paham. Fiqih menurut istilah 

ialah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam 

yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang 

diperoleh dari dalil-dali tafsil (jelas). 

Abu Zahrah mendefinisikan "bahwa fiqh adalah ilmu 

tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang 

diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci". Jadi, fiqih adalah 

produk nalar dari mujtahid (yuridis Islam) yang digali dari 

hukum amaliyah berpedoman pada al-Qur'an, Hadist, ijma' 

dan qiyas.  

Pelajaran fiqih adalah salah satu bagian dari Pendidikan 

Agama Islam yang mempelajari tentang fiqih ibadah dan 

muamalah, terutama menyangkut pengenalan dan 

pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam mulai 

dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, salat, puasa, 

zakat, sampai ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan 
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dan minuman, khitan, kurban dan tata cara pelaksaan jual beli 

sera yang lainnya. 

Pelajaran fiqih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas 

dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 

Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan Menteri 

Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum 

operasional yang telah disusun dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu perwujudan budaya manusia 

yang secara dinamis dan syarat perkembangan. Maka dari itu 

perubahan perkembangan atau perubahan pendidikan adalah hal 

yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan 

budaya kehidupan manusia. Pendidikan mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menentukan perkembangan dan 

pengetahuan ilmu pada anak. Pendidikan juga tercatum dalam 

firman Allah QS. At-Taubah ayat 122, yaitu:  

َتَفَقَّهُ ىا   ٌاهُنا طَۤاى ِفَةٌ لٍِّ قٍَة هِّ ََل ًَفََس ِهيا ُكلِّ فِسا  فَلَىا
ٌافُِسوا  َكۤافَّة ًۗ َى لٍَِ ِهٌُىا َوَها َكاَى  لاُوؤا

ىَ  َرُزوا ٍاِهنا لََعلَّهُنا ٌَحا َههُنا  َِذ  َزَجُعىآْ   ِلَ ٌاِرُزوا  قَىا ُ ٌاِي َولٍِ  فِى  لدِّ

Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa 

sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 

pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 

menjaga dirinya".
8
 

 

Langeveld dalam Imam Bernadib menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan setiap usaha, perlindungan dan pengaruh 

yang harus diberikan kepada anak menuju kedewasaan. Ki Hajar 

                                                             
8Kementerian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka al-

Hanan, 2009), h. 206  
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Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yaitu menuntun segala 

kekuaatan kodrat yang ada pada setiap anak sebagai manusia atau 

sebagai masyarakat yang dapat mencapai kebahagiaan dan 

keselamatan seluas-luasnya.
9
 

Prof. Drs. S. Brojonegoro menyatakan bahwa pendidikan 

adalah salah satu dari persoalan banyak zaman yang harus 

diperhatikan. Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 2 tahun 

1989 menerangkan bahwa dalam pendidikan adalah upaya sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui pembelajaran bimbingan 

atau latihan perannya dimasa yang akan datang.
10

 Dalam sebuah 

lembaga pendidikan memiliki konsep dan tujuan masing-masing 

dalam menciptakan interaksi peserta didik baik dengan pendidik, 

teman atau lingkungan sekitar.  

Dalam pendidikan tersebut memuat pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa (peserta didik). Pembelajaran merupakan 

proses interaksi baik antara pendidik dengan peserta didik, peserta 

didik dengan peserta didik atau peserta didik dengan lingkungan 

sekitar yang tujuannya dapat merangsang perkembangan belajar 

peserta didik. Dalam proses interaksi inilah yang akan 

menciptakan perkembangan mental dan intelektual pada peserta 

didik. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang terjadi di 

Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses 

ini, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir dengan kemampuan intelektualnya. Proses pembelajaran 

di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami 

informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Ketika anak didik kita lulus dari sekolah, 

                                                             
9Chomaidi dan Salamah, Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT Grasindo, 

2018), h. 3  
10Ibid, h. 5 
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mereka pinter secara teoretis, tetapi mereka miskin aplikasi.
11

 

Sepertinya masih banyak sekali sisi-sisi gelap dan sistem 

pembelajarannya yang masih perlu adanya reformulasi konsep dan 

dan peninjauan terhadap paradigma yang perlu adanya 

pembaharuan agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih progresif. 

Dalam konteks ini khususnya pada sistem pembelajaran di 

lembaga sekolah harus di cermati dan diteliti agar dapat 

mengadapi tantangan di masa yang akan datang. Sebagaimana 

yang telah kita ketahui bahwa dalam pembelajaran harus ada 

prinsip yang matang dan kuat supaya dalam pelaksanaan 

pembelajaran lebih efektif dan efesien. 

Berkaitan denga hal ini, salah satu faktor penentu kegiatan 

belajar adalah strategi pengajaran yaitu suatu cara untuk 

menyampaikan pesan kepada peserta didik supaya dapat diterima 

secara baik dan optimal. Dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, strategi sangatlah penting untuk mencapai tujuan 

suatu pembelajaran. Tanpa adanya strategi suatu pesan dalam 

pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif ke arah tujuan 

yang hendak di capai.  

Beberapa kalangan berpendapat bahwa inti dari reformasi 

adalah pada perubahan paradigma pembelajaran dari strategi 

pembelajaran pasif ke strategi pembelajaran aktif. Keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara pendidik dengan peserta didik atau 

dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan 

suasana kelas menjadi segar dan kondusif, di mana masing-

masing peserta didik dapat melibatkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. Oleh karena itu, keaktifan belajar siswa 

merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik tidak 

hanya dituntut keaktifannya saja tapi juga kreativitasnya, karena 

kreativitas dapat menciptakan situasi yang baru, tidak monoton 

dan menarik sehingga siswa akan lebih terlibat dalam kegiatan 

                                                             
11Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 1   
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pembelajaran. Kreativitas dipandang sebuah proses mental. Daya 

kreativitas menunjuk pada kemampuan berpikir yang lebih 

orisinal dibanding dengan kebanyakan orang lain. Gagasan-

gagasan yang kreatif, tidak muncul begitu saja, untuk dapat 

menciptakan sesuatu yang bermakna dibutuhkan persiapan. Masa 

seorang anak duduk di bangku sekolah termasuk masa persiapan 

ini karena mempersiapkan seseorang agar dapat memecahkan 

masalah-masalah.  

MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu salah satu lembaga 

pendidikan swasta yang sangat menerapkan nilai-nilai keislaman 

yang kuat di masyarakat. Namun, kemampuan pembelajaran 

sedikit menurun akibat pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. 

Strategi pembelajaran yang biasa dan sering digunakan dalam 

lembaga ini adalah active learning dan ada lagi lainnya. Istilah ini 

mempunyai konotasi constructivism, yaitu pembelajaran secara 

aktif dan dikonstruksi dalam konteks sosial. Pada dasarnya siswa 

mendapat pengertian dalam belajar melalui interaksinya dengan 

lingkungannya, dan siswa dilibatkan dalam mengkonstruksi 

pengetahuan mereka. 

Tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya praktek-

praktek mengajar yang dilakukan di sekolah-sekolah pada 

umumnya masih berpusat pada guru. Maka dari itu, seorang guru 

harus pandai dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan keadaan siswa. Jika secara psikologis siswa kurang 

tertarik dengan strategi yang digunakan oleh guru, maka dengan 

sendirinya siswa akan memberikan umpan balik yang kurang 

mendukung dalam proses belajar, timbul sikap acuh terhadap guru 

dan kalau kondisinya sudah seperti itu, siswa sulit untuk 

menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka 

dari itu guru harus memiliki kompetensi dalam mengelola semua 

sumber daya kelas, seperti ruang kelas fasilitas pembelajaran, 

suasana kelas, siswa, dan interaksi sinerginya. 

Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik bukan hanya 

menerima penjelasan dari guru saja akan tetapi siswa harus 

melihat, berbuat sesuatu dan memahami materi yang diajarkan 
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dengan terlibat langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu 

dalam kegiatan belajar mengajar perlu dirancangan dan 

dilaksanakan suatu strategi pembelajaran agar siswa dapat aktif 

dan pembelajaran. Untuk mendorong agar siswa aktif dan terlibat 

dalam pembelajaran guru harus menguasai dan menerapkan 

metode dalam kegiatan pembelajaran supaya dalam pembelajaran 

lebih efektif, kreatif dan menyenangkan. 

Untuk mengatasi permasalahan keaktifan siswa di kelas 

XI dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan strategi 

active learning. Strategi pembelajaran ini mempunyai peran untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar kelompok dan 

individu. Saat belajar kelompok ada tanggung jawab dari setiap 

anggota untuk menguasai materi yang diberikan guru. siswa dari 

kelompok tinggi membantu siswa dari kelompok rendah agar 

memahami materi pelajaran, siswa dari kelompok rendah berani 

menanyakan kekurangan atau ketidakpahamannya pada anggota 

kelompok agar tidak tertinggal. Tanggung jawab setiap anggota 

ini dapat meningkatkan kepercayaan diri pada setiap anggota 

kelompoknya, karena ada peningkatan penguasaan materi 

pembelajaran.  

Strategi pembelajaran active learning juga bermanfaat 

yaitu dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan secara terbuka dan 

demokratis. Sebab, yang dimaksud dengan pembelajaran active 

learning disini adalah aktif mengamati, mendengarkan, berbicara, 

menulis dan aktif mengerjakan bukan hanya sekedar praktek 

saja.
12

 Strategi ini bermanfaat untuk mengembangkan aktualisasi 

berbagai potensi pada diri siswa, melatih berbagai sikap, nilai dan 

ketrampilan sosial masyarakat. Dalam pembelajaran ini siswa 

sangat berperan aktif dalam pembelajaran dan saling 

membelajarkan antar siswa dalam kelompok atau individu serta 

siswa dapat berlatih untuk bekerja sama, karena yang dipelajari 

                                                             
12Hasan Baharun, “Penerapan Pembelajaran Active Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Madrasah, Jurnal Pendidikan Pedagogik, Vol. 

01, No. 01, (2015), h. 34  
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bukan hanya materi semata tetapi juga keterampilan sosial. 

Dengan demikian pembelajaran active learning memberi 

kesempatan pada siswa untuk belajar memperoleh dan memahami 

pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga yang 

dipelajari menjadi lebih bermakna bagi dirinya dan bagi orang-

orang sekelilingnya. 

Seperti halnya di MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu, 

juga terdiri dari peserta didik dan guru dengan latar belakang yang 

berbeda. Masih terdapat sebagian peserta didik yang keaktifan 

belajarnya kurang maksimal. Berdasarkan hasil pra-survey dan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Dwi 

Hidayati, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran fiqih di kelas XI, 

beliau mengatakan bahwa guru sudah menggunakan strategi 

pembelajaran active learning, dimana pendekatan yang digunakan 

adalah student center yaitu siswa dituntut aktif dalam setiap 

pelajaran. Meskipun demikian, yang menjadi masalahnya adalah 

apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran active 

learning ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas XI 

MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu sehingga pembelajaran lebih 

aktif dan menyenangkan.
13

 

Pelajaran agama terutama fiqih di MA Nurul Iman 

Sidodadi Pringsewu masih banyak sekali siswa yang merasa 

kesulitan. Hal tersebut disebabkan oleh pengusaan materi yang 

kurang, sumber belajar yang hanya dari buku paket saja, RPP 

yang kurang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran serta 

pelaksanaan pembelajaran yang masih perlu di bimbing oleh guru. 

Sebagaimana keterangan wawancara Ibu Dwi Hidayati, S.Pd.I 

selaku guru mata pelajaran fiqih pada Senin, 28 Februari 2022 

sebagai berikut: 

 “Untuk era setelah pandemi ini memang sedikit sulit 

untuk menerapkan strategi active learning mbak, 

ditambah banyak yang sudah mulai betah belajar 

                                                             
13Hasil wawancara peneliti dengan pendidik (Ibu Dwi Hidayati, S.Pd.I) selaku 

guru mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu, hari senin 28 

Februari 2022 jam 10:30 WIB  
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dirumah menggunakan handphone, disini kami 

menyediakan buku paket guna untuk di pinjam siswa 

ketika saat belajar”. 

Dan selanjutnya mengenai sumber belajar, metode 

mengajar serta RPP ibu Dwi Hidayati, S.Pd.I mengatakan bahwa: 

“Kekurangan kami adalah kami tidak menyediakan secara 

resmi terkait LKS serta kamipun tidak memaksa siswa 

untuk membeli LKS. Jadi sumber belajar hanya kami 

dapatkan dari buku paket serta al-Qur’an jika ada”. 

Peneliti menanyakan tentang bagaimana strategi active 

learning yang digunakan oleh guru didalam kelas 

tersebut?. Narasumber mengatakan bahwa, “mengenai 

strateginya, guru memberikan metode yang digunakan 

untuk siswanya, saya lihat sekitar 40% masih perlu 

bimbingan metode ini, sebab tidak semua siswa sama, 

serta kemampuan merekapun berbeda-beda. Dan RPP 

saya buat untuk memotivasi saya dan guru lain agar bisa 

menjadikan siswa kita aktif dalam setiap pembelajaran. 

Mungkin ada beberapa RPP yang tidak sesuai, sebab ada 

suatu kendala yang memang metode yang di letakkan di 

RPP tidak sesuai. Saya berharap dengan guru yang lain 

agar dapat menerapkan strategi dengan metode ini 

dengan baik walaupun belum sempurna, dan kita juga 

membimbing siswa kita untuk berani mengemukakan 

pendapat agar ketika sudah menjadi mahasiswa bukan 

hal yang tabuh lagi untuk memberikan pendapatnya 

sendiri”. 
14

 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat RPP yang 

kurang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran serta siswa yang 

kurang kondusif dalam suatu pembelajaran fiqih dikarenakan guru 

kurang dapat memposisikan dirinya sebagai fasilitator, sehingga 

banyak terjadi keributan akibat koordinasi yang kurang sesuai 

                                                             
14Hasil wawancara peneliti dengan pendidik (Ibu Dwi Hidayati, S.Pd.I) selaku 

guru mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu, hari senin 14 

Maret 2022 jam 10:30 WIB 
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antara guru dan siswa. Dengan demikian, berarti dalam proses 

pembelajaran active learning masih perlu bimbingan dan arahan, 

baik itu guru maupun siswanya, agar dalam suatu pembelajaran 

tersebut menjadi aktif.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan kondisi 

yang terjadi di MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu mengenai 

penguasaan materi dengan strategi active learning yang kurang 

serta RPP yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran peneliti 

bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yaitu 

Implementasi Strategi Pembelajaran Active Learning pada Mata 

Pelajaran Fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu, 

dengan harapan siswa mampu menerima pelajaran dengan senang 

tanpa merasa terbebani. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka permasalahan 

ini difokuskan pada implementasi strategi pembelajaran 

active learning pada mata pelajaran fiqih kelas XI. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka subfokus  

dari penelitian ini adalah: 

a. Perencanaan strategi pembelajaran active learning pada 

mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi 

Pringsewu. 

b. Pelaksanaan strategi pembelajaran active learning pada 

mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi 

Pringsewu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus masalah diatas, 

penelitian ini berfokus pada: 



 
 

 
 

13 

1. Bagaimana perencanaan strategi pembelajaran active 

learning pada mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman 

Sidodadi Pringsewu. 

2. Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran active learning 

tipe pada mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman 

Sidodadi Pringsewu. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui perencanaan strategi pembelajaran active 

learning pada mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman 

Sidodadi Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran active 

learning pada mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman 

Sidodadi Pringsewu. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi pendidikan dalam 

upaya mengembangkan pelajaran, khususnya berkenaan 

dengan strategi pembelajaran active learning pada pelajaran 

fiqih. 

2. Menambah informasi bagi guru pendidikan agama Islam 

tentang strategi pembelajaran aktif sebagai salah satu strategi 

yang alternatif untuk mengembangkan pembelajaran fiqih. 

3. Menambah hasanah keilmuan dan wawasan bagi penulis 

khususnya dan umumnya bagi pembaca.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

1. Juwahir dan Subagyo dalam jurnalnya yang berjudul 

“Penerapan Metode Jigsaw Guna Meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Teknologi Dasar 

Otomotif”. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana 

peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan aktivitas  

guru pada proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan, ternyata guru menyampaikan materi pada 

pelajaran teknologi, guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan metode konvensional, guru kurang dapat 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK), yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Subjek yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah kelas X Program Studi Teknik 

Kendaraan Ringan yang terdapat 32 siswa. Dari penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dan rata-rata nilai siswa serta nilai ketuntasan belajar 

klasikal pada mata pelajaran Pendidikan Dasar Otomotif. 

Sehingga dapat diperoleh bahsil bahwa adanya peningkatan 

hasil belajar serta motivasi belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Dasar Otomotif dengan Model Pembelajaran 

Jigsaw  kelas X yaitu dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling berinteraksi, bekerja sama, mengemukakan 

pendapat, berbagi pengalaman serta memunculkan keberanian 

dan  motivasi siswa untuk bertanya pada teman, sedangkan 

guru hanya fasilitator.
15

 Perbedaan dengan skripsi dari peneliti 

yaitu terletak pada objek yang diteliti, dan  metode yang 

digunakan pun berbeda tidak menggunakan metode 

triangulasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui perencanaan dan pelaksanaan metode jigsaw 

bukan untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar. Hasil dari 

                                                             
15Juwahir dan Subagyo, “Penerapan Metode Jigsaw Guna Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Teknologi Dasar Otomotif”, Jurnal 

Taman Vokasi, Vol. 6, No. 1, (2018), h. 52 
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penggunaan metode jigsaw ini kurang sesuai, namun dalam 

interaksi sudah cukup baik. 

2. Moh Sutomo dalam jurnalnya, “Penerapan Reading Guide 

Dalam Pembelajaran di Kelas 7 Mts Al-Hikmah Banten”. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah masih 

sedikit jumlah siswa yang memiliki minat baca, sehingga 

mempengaruhi kualitas wawasan dan ilmu pengetahuannya. 

Penelitian yang digunakan adalah eksperimen ditujukan untuk 

mendeskripsikan ada tidaknya akibat dari suatu perlakuan 

yang diberikan pada subjek penelitian. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa sangat anutusias 

dalam mengikuti penerapan reading guide serta siswa dapat 

mengikuti metode tersebut dengan baik.
16

 Perbedaan dengan 

skripsi yang telah peneliti yaitu terlihat pada objek dan 

metodenya. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu 

kualitatif deskriptif bukan eksperimen serta objek yang dituju 

yaitu Mts bukan MA.  

3. Muhammad Hufron dalam jurnalnya yang berjudul “Active 

Learning: Jigsaw dan Team Quiz serta Korelasinya Terhadap 

Keberanian Berpendapat Siswa Era Revolusi Industri 4.0”. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan metode jigsaw dan team quiz terhadap 

keberanian berpendapat siswa. Metode yang dipakai adalah 

kuantitatif korelasi dengan populasi yang diteliti adalah 

mahasiswa PAI FTIK UIN Walisongo Semarang. Dengan 

diperoleh hasil bahwa metode jigsaw dan team quiz sangat 

menarik, efektif dan menyenangkan diterapkan kepada 

mahasiswa serta positif diberikan kepada mahasiswa.
17

 

Perbedaan dengan skripsi dari peneliti yaitu terletak pada 

objek yang diteliti, dan  metode yang digunakan pun berbeda 

tidak menggunakan metode kualitatif deskriptif melainkan 

                                                             
16Moh Sutomo, “Penerapan Reading Guide Dalam Pembelajaran di Kelas 7 

Mts Al-Hikmah Banten”, Jurnal Auladuna, Vol. 3, No. 2, (2019), h. 7 
17Muhammad Hufron, “Active Learning: Jigsaw dan Team Quiz serta 

Korelasinya Terhadap Keberanian Berpendapat Siswa Era Revolusi Industri 4.0”, 

Jurnal Madaniyah, Vol. 10, No. 1, (2020), h. 56 
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kualitatif korelasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan metode 

jigsaw bukan terhadap keberanian pendapat. Hasil dari 

penggunaan metode jigsaw ini kurang sesuai, namun dalam 

interaksi sudah cukup baik. 

4. Audhea Setya Pramesswari, Wahono Widodo dan Ahmad 

Qosyim dalam jurnalnya, “Penerapan Strategi Debate Aktif 

Untuk Melatihkan Ketrampilan Berfikir Kritis Pada Materi 

Pemanasan Global”. Penelitian ini membahas tentang strategi 

debate aktif  yang digunakan untuk melatih ketrampilan 

berfikir kritis yang dijadikan sebab bahwa berfikir kritis juga 

sangat diperlukan dalam menghadapi abad 21 ini. Metode 

yang digunakam dalam penelitian ini adalah eksperimen yaitu 

ditujukan untuk mendeskripsikan ada tidaknya akibat dari 

suatu perlakuan yang diberikan pada subjek penelitian. 

Sehingga dapat diperoleh hasil yaitu ketrampilan berfikir 

kritis setelah diterapkan di strategi debat aktif pada materi 

pemanasan global mengalami peningkatan setiap aspeknya.
18

 

Perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu terletak pada objek 

yang diteliti, dalam jurnal tersebut untuk mengetahui 

ketrampilan berfikir kritis dalam setiap materi yang 

didebatkan.  

5. Astiti Aryasih dalam jurnalnya, “Think Pair Share sebagai 

Strategi Efektif Dalam Pembelajaran Membaca Intensif Siswa 

SMP”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah proses pembelajaran siswa tidak bertahan lama tetapi 

mereka cenderung sibuk sendiri, saat berdiskusi cenderung 

bercanda dan mengobrol dengan temannya, ketika guru 

menjelaskan pelajaran siswa cenderung bosan, hal ini 

berdampak dengan membaca dan memahami isi bacaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini memiliki peranan sangat 

                                                             
18Audhea Setya Pramesswari, Wahono Widodo dan Ahmad Qosyim, 

“Penerapan Strategi Debate Aktif Untuk Melatihkan Ketrampilan Berfikir Kritis Pada 

Materi Pemanasan Global”, Jurnal Pena Ilmiah, Vol. 01, No. 02 (2021), h. 7 
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penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa, 

adapun metode pengumpulan data yaitu melalui tes melalui 

analisis deskriptif kuantitatif. Sehingga dapat diperoleh hasil 

bahwa penerapan Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 

belajar membaca intensif siswa pada kelas VII A4 SMP 

Negeri 3 Sawan Semester Genap Tahun Pelajaran 

2016/2017.
19

 Perbedaan pada penelitian skripsi peneliti yaitu 

terletak pada objek yang dituju serta metode yang digunakan 

tidak menggunakan triangulasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan banyak 

terletak pada objek dan metode penelitian serta permasalahan 

yang dihadapi ketika pembelajaran sedang dilaksanakan. Oleh 

karena itu hasil dari tiap penelitian berbeda dengan yang peneliti 

lakukan pada saat di lapangan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jika dilihat dari tempat penelitiannya, jenis 

penelitian ini merupakan penelitian lapangan, digunakan 

untuk mengetahui dan memecahkan suatu permasalahan 

di lapangan. Dengan demikian, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif.  

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif, 

metode ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, akan tetapi metode ini hanya menggambarkan 

sesuatu “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau 

keadaan. Penelitian dengan metode Deskriptif  ini tidak 

ingin menghubungkan atau membandingkan variabel 

satu dengan yang lain, akan tetapi hanya ingin 

mengetahui keadaan masing-masing variabel secara 

                                                             
19Astiti Aryasih, “Think Pair Share sebagai Strategi Efektif Dalam 

Pembelajaran Membaca Intensif Siswa SMP”, Journal of Education Action Research, 

Vol. 2, No. 3, (2018), h. 10 
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lepas.
20

 Jadi dalam penelitian ini, peneliti hanya 

menggambarkan atau menjelaskan variabel yang ada 

yaitu menggambarkan suatu obyek  atau peristiwa tanpa 

peneliti membuat suatu perbandingan dengan variabel 

yang lain. 

b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelas XI MA 

Nurul Iman Sidodadi Pringsewu. 

2. Sumber Penelitian 

Sampel penelitian kualitatif dinamakan dengan 

narasumber, informan, partisipan, teman, dan guru penelitian, 

bukan sebagai responden. Sampel dalam peneitian kualitatif 

disebut dengan sampel teoritis karna tujuan penelitianya untuk 

menghasilkan teori. Dalam penelitian kualitatif, teknik 

sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling 

dan snowball sampling.
21

 

Penelitian sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

saat dan selama peneliti berada di lapangan. Caranya yaitu 

seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan 

akan memberikan informasi dan data yang diperlukan. 

Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh 

dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sample 

lainya yang dipertimbangkan akan memberikan data dan 

informasi yang lebih lengkap. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan suatu informasi yang didapatkan melalui 

pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai 

landasan menyusun argumentasi logis menjadi sebuah fakta.
22

 

                                                             
20Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

h. 235 
21Sugiono, Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), h. 215 
22Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta: Rineka Cipta,2011), h. 104 
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Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting 

di dalam suatu penelitian, fungsi pengumpulan data di dalam 

penelitian digunakan untuk mengetahui dan memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang 

dapat dipercaya.
23

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penelitian ini adalah: 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui pengamatan,  dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek suatu 

sasaran. Adapun Jenis Observasi yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah: 

1) Observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang 

di tempat kegiatan yang ikut diamati tetap tidak ikut 

terlibat di dalamnya. 

2) Observasi terus terang yang artinya, peneliti 

melakukan pengumpulan data dan menyatakan 

terus terang bahwa sedang melakukan penelitian 

kepada sumber data. 

3) Observasi terstruktur yang artinya dimana peneliti 

melakukan observasi berpedoman dengan apa yang 

sudah dipersiapkan tentang apa yang akan di 

observasi.
24

  

Dengan menggunakan metode ini penulis bisa 

melakukan pengamatan-pengamatan, pencatatan secara 

sistematis mengenai gejala-gejala yang diselidiki. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau 

gambaran mengenai strategi pembelajaran serta 

                                                             
23Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen penelitian, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017), h. 33 
24Sugiyono, Metode Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Op. 

Cit. Hal. 279 
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bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

strategi active learning. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan suatu proses 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab atau dialog secara lisan dengan pewawancara 

dengan responden atau orang yang di interview dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Pedoman wawancara berisi tentang uraian 

data yang akan diungkap yang biasanya dituangkan 

melalui bentuk pertanyaan agar proses wawancara 

berjalan dengan baik. 

Dari beberapa jenis metode interview yang ada, 

penulis menggunakan jenis interview Wawancara Tak 

Berstruktur, wanancara ini merupakan wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara sistematis dan 

lengkap dalam pengumpulan datanya. Dalam metode 

wawancara bebas tak berstruktur ini yang digunakan 

hanyalah garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
25

 

Metode interview ini penulis gunakan untuk 

mengetahui bagaimana perkembangan selama belajar di 

kelas, interview mengenai penerapan strategi Active 

Learning pada mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul 

Iman Sidodadi Pringsewu. Penulis gunakan untuk 

mengetahui pengawasan, penerapan dan efektivitas siswa 

dalam strategi tersebut. Metode ini penulis jadikan 

sebagai metode penunjang dalam penelitian. 

 

 

                                                             
25Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D , Op, Cit, h. 

233 
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Obyek yang diwawancarai diantaranya: 

1) Kepala sekolah MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu. 

2) Guru mata pelajaran fiqih kelas XI MA Nurul Iman 

Sidodadi Pringsewu.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisasi 

isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dalam menggunakan metode ini peneliti 

menganalisa data melalui dokumen-dokumen, buku, 

peraturan-peraturan, RPP, catatan harian, laporan 

kegiatan dan sebagainya. 

Melihat keterangan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan kumpulan 

data-data atau informasi yang dibukukan sehingga data 

yang diperlukan tinggal melihat dalam dokumen tersebut. 

4. Metode Analisis Data  

Setelah semua data yang diperlukan peneliti melalui 

responden terkumpul, maka selanjutnya adalah pengolahan 

data dengan langkah- langkah diantaranya: 

a. Reduksi 

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikin data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti 

mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
26

 

Data yang telah direduksi akan memberikan 

sebuah gambaran yang lebih spesifik guna 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data 

                                                             
26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 335 
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serta mencari tambahan data jika diperlukan. Karena 

semakin lama peneliti berada dilapangan, jumlah data 

yang didapatkan akan semakin banyak hal itu akan 

menjadi kompleks dan rumit. Maka dari itu reduksi data 

sangat diperlukan agar tidak bertumpuknya data dan 

membuat peneliti merasa sulit dalam melakukan analisis 

selanjutnya.
27

 

b. Display (Penyajian Data)  

Dalam penelitian kualitatif setelah data di reduksi, 

maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Proses 

ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

mengkonstruksi data kedalam sebuah gambaran sosial 

yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam 

mendisplay kan data selain dengan teks naratif, bagan, 

hubungan antar kategori serta diagram alur. Dengan 

mendisplaykan data, peneliti akan mudah untuk 

memahami apa yang terjadi merencanakan kerja 

selanjutnya berdasaran apa yang telah difahami tersebut. 

c. Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan 

usaha untuk mencari atau memahami arti, keteraturan, 

penjelasan, pola, alur sebab atau proposisi. Verifikasi 

data merupakan tahapan akhir daam analisis data. 

5. Uji Kredibilitas Data 

Agar hasil penelitian mempertanggung jawabkan, maka 

dikembangkan tata cara untuk mempertanggung jawabkan 

                                                             
27Emzir, Analisis Data: Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), h. 129  
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keabsahan hasil penelitian, karena tidak mungkin melakukan 

pengecekan terhadap instrumen penelitian yang diperankan 

oleh peneliti itu sendiri, dan yang akan diperiksa adalah 

keabsahan datanya. 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji 

kreabilitas, uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap 

hasil penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Lexy J 

Meleong Triangulasi, yaitu “Teknik pemeriksaan keabsahan 

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data”.
28

 Adapun triangulasi yang digunakan oleh 

peneliti yaitu: 

a. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi pasrtisipatif, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

serempak. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar. 

 

Gambar 1.1 Triangulasi Teknik 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2015, hlm. 242) 

 

                                                             
28Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Rosdakarya, 2008), h. 331  
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b. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah 

perspektifatau teori dalam menafsir seperangkat data. 

Triangulasi teori berarti menerapkan beberapa kerangka 

teoretis yang berbeda dalam penelitian. Alih-alih 

mendekati pertanyaan penelitian hanya dari satu 

perspektif teoretis.
29

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 

dan sub fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI: Dalam bab penelitian ini 

diuraikan teori yang berisi mengenai implementasi strategi 

pembelajaran active learning pada mata pelajaran fiqih kelas 

XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu. 

3. BAB III MA NURUL IMAN SIDODADI PRINGSEWU: 

Bab ini berfungsi untuk menjelaskan penyajian fakta dan data 

penelitian serta gambaran umum objek penelitian yang berisi 

sejarah berdirinya sekolah ini, fasilitas, visi, misi, struktur 

organisasi, dan keadaan gedung, guru serta pegawai. 

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN: Pada bab ini terdapat 

hasil penelitian dan pembahasan. 

5. BAB V PENUTUP: Pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

skripsi ini yaitu berisikan tentang simpulan dan rekomendasi. 

  

 

                                                             
29Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 339  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Pembelajaran Active Learning 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Istilah strategi (strategy) berasal dari kata benda dan kata 

kerja dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda strategi 

merupakan gabungan kata stratos (militer) dengan ago 

(memimpin). Sebagai kata kerja stratagi berarti 

merencanakan. Strategi hampir sama dengan kata taktik, siasat 

dan politik. Strategi sebagai istilah banyak digunakan orang. 

Dalam artian umum, strategi adalah suatu penataan potensi 

dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu 

rancangan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

dikemukakan bahwa strategi adalah suatu pola yang 

direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan 

kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, 

siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses 

kegiatan dan sarana penunjang kegiatan.
30

  

Menurut James Brian Quin “Strategi adalah Pola atau 

rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan, dan 

urutan tindakan organisasi ke dalam keseluruhan yang 

kohesif. Menurut Craig dan Grant strategi yaitu “penetapan 

tujuan dan sasaran dalam jangka panjang (Targeting and long-

term goals)”. Sedangkan menurut Rangkuti Mengatakan 

bahwa “strategi adalah alat untuk mencapai tujuan”. 

Pembelajaran merupakan upaya mengubah perilaku 

dengan berbagai kegiatan, seperti membaca, mendengarkan, 

mengamati, meniru dan sebagainya. Atau dengan kata lain, 

belajar sebagai aktivitas psikofisik yang mengarah pada 

                                                             
30Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 5  
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pengembangan pribadi yang lengkap. Yang dimaksud dengan 

belajar adalah upaya yang menguntungkan untuk mengambil 

tempat kegiatan pembelajaran dan melibatkan transfer 

pengetahuan dan pendidikan.
31

 Oleh karena itu, belajar dan 

pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya interaksi pendidikan memiliki norma. 

Istilah belajar dan pembelajaran dapat diartikan sebagai 

konsep ta’lim dalam Islam. Taklim berasal dari kata 'allama–

yu'allimu–ta'līman. Istilah taklim pada umumnya berkonotasi 

dengan tarbiyyah, tadrīs dan ta'dīb, meskipun bila ditelusuri 

secara mendalam maka istilah tersebut akan terjadi perbedaan 

makna. Perintah untuk taklim sangat banyak dalil yang 

menerangkan, baik dari sumber Al-qur’an maupun hadis 

Rasulullah SAW.
32

 

Al-Quran untuk pendidikan Islam menjadi sumber 

normatifnya, oleh karena itu konsep pembelajaran akan 

ditemukan dalam topik Al-Qur'an itu sendiri. Berikut ini 

adalah ayat dari Al-Qur'an yang terkait dengan instruksi Al-

Qur'an tentang pentingnya pembelajaran yaitu dalam QS. Al-

Alaq ayat 1-5: 

ِن َزبَِّك  لَِّري َخلَقَ   بِاسا
َسُم)()( قاَسأا ًاَساَى ِهيا َعلٍَق)( قاَسأا َوَزبَُّك  ألكا َخلََق  إل  

لَنا  ًاَساَى َها لَنا ٌَعا   لَِّري َعلََّن بِالاقَلَِن)(َعلََّن  إل

Artinya:“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 'Alaq. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling Pemurah. Yang 

mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada 

                                                             
31Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam, Cet. I, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1995), h. 117  
32Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan pendidikan Islam, dapat 

dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah, al-mursalah, istihsān, qiyās, dan 

sebagainya. Lihat Zakiah Daradjat, et.al, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. III;(Jakarta: 

Bumi Akrasa kerjasama dengan Depag, 1996), h. 19  
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manusia apa yang belum diketahuinya”. (QS. Al-Alaq ayat 

1-5)
33

 

Ayat tersebut, mengisyaratkan perintah belajar dan 

pembelajaran. Rasulullah SAW juga bagi umatnya 

diperintahkan untuk belajar membaca. Yang dibaca itu 

obyeknya bermacam-macam, ada ayat-ayat yang tertulis  لقس ًٍة 

 ayat al-Qur’āniyyah, dan ada pula pula ayat-ayat yang tidakأٌة 

tertulis  لكىًٍة أٌة ayat al-Kawniyyah. Hasil dari upaya belajar 

membaca ayat-ayat Al-Qur'an dapat menghasilkan 

pengetahuan agama, seperti serat, kesepian, moralitas, dan 

sebagainya. Meskipun mereka adalah hasil dari upaya 

membaca ayat-ayat al-Kawniyyah, mereka dapat menghasilkan 

ilmu seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan sebagainya. 

Berbagai jenis pengetahuan yang muncul dari angka-angka ini 

tersedia melalui proses belajar dan membaca. 

Kata iqra’ atau perintah untuk dibaca dalam serangkaian 

ayat di atas, diulang dua kali, yaitu dalam ayat 1 dan 3. 

Menurut Quraish Shihab, perintah pertama dimaksudkan 

sebagai perintah untuk mengetahui sesuatu yang belum 

diketahui. sedangkan perintah kedua adalah mengajarkan 

pengetahuan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan dalam 

proses belajar dan pembelajaran diperlukan upaya yang 

maksimal dari berfungsinya semua komponen dalam bentuk 

alat-alat potensial yang ada pada manusia. melalui 

pembelajaran, mandat berikutnya adalah mengajarkan 

pengetahuan itu, terus bekerja semua potensi ini. Rasulullah 

bersabda: 

                                               ،                                                 ،                                            

Artinya: “Barang siapa menginginkan soal-soal yang 

berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki 

ilmunya; dan barang siapa yang ingin (selamat dan 

berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya 

                                                             
33Kementerian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka al-

Hanan, 2009), h. 970  
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pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, 

wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula”. (HR. 

Bukhari dan Muslim).
34

 

Pentingnya belajar dan mengejar pengetahuan dijelaskan 

dengan sangat jelas dalam berbagai proposisi untuk 

mempelajari kedua ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Tentu 

saja ini menjadikan posisi belajar dalam Islam sangat penting. 

Kenapa, nabi Muhammad. juga mendorong umatnya untuk 

terus belajar, terutama mengenai ilmu agama atau ilmu tauhid 

yang pada akhirnya akan membawa kita pada kebaikan. 

Menurut Munandar, yang menyatakan bahwa 

pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong 

kreativitas anak secara keseluruhan, membuat peserta didik 

aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

berlangsung dalam kondisi menyenangkan.
35

 pembelajaran 

menurut Knowles adalah suatu cara pengorganisasian peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
36

 Menurut Crow & 

Crow pengertian pembelajaran didefinisikan sebagai suatu 

proses pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap.
37

 

menurut ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara siswa 

dengan guru dan juga beserta seluruh sumber belajar yang 

lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam rangka untuk perubahan akan sikap 

serta pola pikir siswa. 

Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh pendidik, 

akan berdaya guna dan berhasil guna apabila menggunakan 

strategi yang tepat sehingga tercapainya tujuan pendidikan 

                                                             
34Al-Ghozali, Intisari Hadis Masyhur, Penerjemah: Kaserun, Jakarta Pustaka 

Jaya, 2017, h. 78 
35Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Grasindo, 

2018), h. 67 
36Ibid, h. 68  
37Ibid, h. 69 
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yang diharapkan. Strategi Pembelajaran menurut Islam dalam 

Al-Qur’an sudah tertera dalam QS. An-Nahl ayat 125: 

  ِىَّ 
َسُيًۗ ًَ  َحا ًا ِه ِعظَِة  لاَحَسٌَِة َوَجاِدلاهُنا بِالَّتِ َوِة َو لاَوىا ٍاِل َزبَِّك بِالاِحكا ُع  ِٰلى َسِب  ُدا

ٍالِه لَُن بَِويا َضلَّ َعيا َسبِ ٌايَ  ,َزبَّكَ  هَُى  َعا لَُن بِالاُوهاتَِد  َوهَُى  َعا

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui 

siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. An-

Nahl ayat 125).
38

 

Khusus untuk QS. al-Nahl ayat 125 di atas, adalah 

berkenaan dengan kewajiban belajar dan pembelajaran serta 

caranya. Dalam ayat ini, Allah swt menyuruh dalam arti 

mewajibkan kepada Nabi Muhammad saw., dan umatnya untuk 

belajar dan mengajar dengan menggunakan dengan cara 

pembelajaran yang baik (billatiy hiya ahsan). Dari ayat ini, 

sehingga dapat dikorelasikan dengan ayat-ayat lain yang 

mengandung interpretasi tentang strategi belajar dan 

pembelajaran berdasarkan konsep qur’anī. Al-Qur’an sebagai 

kitab suci memiliki cara tersendiri untuk memperkenalkan 

ajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam Al-Qur’an 

terdapat cara yang tepat, guna menghantarkan tercapainya 

tujuan pendidikan yang Islami sebagaimana yang dicita-

citakan.
39

  

Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah 

suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar 

siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan 

merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran 

yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

                                                             
38Kementerian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka al-

Hanan, 2009), h. 206   
39Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam I, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1997), h. 155  
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2. Pengertian Strategi Pembelajaran Active Learning 

Kata aktif diambil dari bahasa Inggris yang meliputi kata 

sifat yaitu aktif, gesit, giat, dan antusias, dan belajar berasal 

dari kata belajar yang berarti belajar.
40

 Dengan mempelajari 

sesuatu secara aktif, atau dengan mempelajari sesuatu dengan 

semangat untuk belajar, Anda dapat mengartikannya dari dua 

kata: aktif dan belajar.
41

 

Menurut Silberman active learning adalah belajar aktif 

yang mencakup aneka macam cara buat menciptakan anak 

didik aktif semenjak awal melakukan kegiatan-kegiatan yg 

menciptakan kerja gerombolan dan pada ketika yg singkat 

menciptakan mereka berpikir mengenai materi pelajaran. 

Menurut Mujdiono Dimyanti, bahwa konsep active 

learning adalah sebagai anutan pembelajaran yang mengarah 

pada pengoptimalisasi pelibatan intelektual dan emosional 

siswa pada proses pembelajran, diarahkan untuk 

membelajarkan siswa bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses perolehan belajarnya tentang pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan nilai.
42

 

Pengertian pembelajaran aktif (active learning) menurut 

Charles C. Bonwell dan J.A. Eison adalah seluruh bentuk 

pengajaran yang fokus kepada siswa sebagai penanggung 

jawab pembelajaran. Menurut lembaga Center for Research 

on Learning and Teaching University of Michigan 

pembelajaran aktif adalah suatu proses yang memberikan 

kesempatan tertinggi kepada peserta didik untuk terlibat 

dalam tugas menganalisis, melakukan sintesis, dan evaluasi.
43

. 

Pembelajaran aktif atau konsep pembelajaran aktif 

bertujuan untuk mengoptimalkan keterlibatan intelektual dan 

                                                             
40John M. Echols dan Hasan shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: 

gramedia, 2009), h. 9  
41Ibid, h. 352   
42Mujdiono Dimyanti, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1999), h. 115 
43Warsono dan Haryanto, Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen, 2012, h. 14 
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emosional pembelajar dalam proses pembelajaran dan 

mengajarkan pembelajar bagaimana memperoleh 

pembelajaran melalui pengetahuan yang dapat diartikan 

sebagai model pembelajaran. Bisa diproses. Keterampilan, 

sikap, nilai.
44

 Pembelajaran aktif bukanlah sains atau teori, 

tetapi merupakan salah satu strategi bagi siswa untuk 

berpartisipasi secara optimal sebagai subjek karena 

memungkinkan mereka untuk mengubah diri (perilaku, cara 

berpikir, perilaku) secara lebih efektif. 

Partisipasi aktif siswa dalam proses pendidikan adalah 

partisipasi mental (intelektual dan emosional), dan dalam 

beberapa kasus aktivitas fisik diharapkan terus berlanjut. 

Dengan memposisikan peserta didik sebagai subjek dan 

sebagai aktor penting dan sentral dalam pendidikan dan 

pembelajaran, mereka mampu secara nyata berpartisipasi dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan.
45

 

Pada hakikatnya konsep tersebut adalah mengembangkan 

kegiatan dalam proses belajar mengajar baik melalui guru 

maupun siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran aktif, 

jelas bahwa ada guru yang aktif di satu sisi dan peserta didik 

yang aktif di sisi lain. Konsep ini diturunkan dari teori 

kurikulum yang berpusat pada anak. Dalam kurikulum yang 

berpusat pada anak, siswa memainkan peran yang sangat 

penting dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Oleh 

karena itu, aktivitas siswa merupakan elemen kunci 

pendidikan, karena siswa dapat merencanakan sendiri dan 

menentukan materi dan proses pendidikan dan pembelajaran 

yang diinginkan. 

Aplikasi pembelajaran aktif sendiri didasarkan pada teori 

belajar berwawasan yang menekankan pentingnya belajar 

melalui proses pemahaman. Belajar merupakan hasil dari 

                                                             
44Mudjiono Dimyanti, Belajar dan Pembelajran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1999), h. 115   
45Ahmad rohani HM, Pengelolahan Pengajaran,( Jakarta: PT Rineka cipta, 

1995), h.   
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proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Belajar lebih dari sekedar usaha untuk menanggapi 

rangsangan. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai 

kegiatan, seperti pengalaman, pekerjaan, dan pemahaman 

belajar melalui proses (learning through the process), 

sehingga hasil belajar tercapai dengan baik apabila siswa 

aktif. 

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa active leaarning adalah 

suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya 

terlibat secara emosional dan intelektual sehingga betul-betul 

sangat berperan aktif dalam melakukan suau kegiatan belajar 

mengajar tersebut.  

Jadi, yang dimaksud strategi pembelajaran active learning 

adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk 

memberdayakan peserta didik agar belajar dengan 

menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. 

Pembelajaran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik 

sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka 

miliki.  

 

3. Karakteristik Strategi Pembelajaran Active Learning 

Pembelajaran aktif memiliki beberapa indikator yang 

memiliki dampak terbaik:  

a. Dari sudut pandang siswa: 

1) Motivasi dan keberanian untuk menunjukkan minat, 

kebutuhan, dan masalah.   

2) Kesediaan, keberanian, dan kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelanjutan kegiatan persiapan, 

proses, dan pembelajaran.  
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3) Terciptanya berbagai upaya atau kreativitas belajar 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai .  

4) Kebebasan dan keleluasaan untuk melakukannya 

didasarkan pada tekanan dari guru dan pihak lain. 

Pengalaman belajar hanya dapat diperoleh jika siswa 

berpartisipasi aktif. Penelitian pendidikan telah 

menunjukkan bahwa kepasifan adalah cara yang tidak 

memadai untuk memperoleh pengalaman belajar. Bentuk 

Pembelajaran Aktif mencakup interaksi siswa-guru, siswa 

dan siswa lain, sekolah dan rumah, sekolah dan 

masyarakat. Dan sebagai siswa dengan segala macam 

materi, siswa harus didorong untuk berpartisipasi aktif 

sehingga mereka dapat belajar melalui pengalaman. 

Keterampilan keagamaan dirancang bagi siswa untuk 

dipelajari melalui pengalaman langsung. Ada juga 

keterampilan keagamaan yang memungkinkan Anda 

untuk belajar sendiri melalui permainan peran dan diskusi 

adaptasi dan belajar tentang kelemahan dan kelemahan 

Anda. Risiko menarik kesimpulan yang salah dari 

pengalaman seperti itu adalah bahwa pengajaran mencapai 

tingkat kesadaran yang tinggi di antara para guru dan 

meningkat serta tumbuh dengan sendirinya tanpa 

dipaksakan atau dipaksakan.
46

 

b. Segi pengajar (Guru)  

1) Menumbuhkan semangat belajar tanpa dorongan dan 

berpartisipasi aktif pada siswa.  

2) Peran guru mengatur kegiatan proses belajar siswa. 

3) Menggunakan metode pengajaran dan pendekatan 

multimedia yang berbeda untuk memberikan 

                                                             
46Zakiyah Derajat Dkk, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: bumi 

aksara 1996), h. 60   
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kesempatan belajar kepada siswa untuk setiap metode 

dan situasi.
47

 

c. Segi program pengajaran  

1) Tujuan dan konsep pendidikan, dan isi pendidikan 

untuk kebutuhan, minat, dan keterampilan siswa.  

2) Programnya jelas dan mudah dipahami serta 

menantang siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran.  

3) Materi kurikulum memuat fakta atau informasi, 

konsep, prinsip, dan keterampilan.
48

  

d. Segi situasi mengajar 

Semangat dan kegembiraan siswa untuk belajar 

memberikan motivasi dan keluwesan yang kuat bagi 

siswa untuk mengembangkan jalur belajarnya sendiri . 

e. Segi pendukung 

1) Tersedianya sumber belajar bagi siswa.  

2) Fleksibilitas waktu untuk kegiatan belajar.  

3) Dukungan untuk berbagai jenis media pendidikan.  

4) Kegiatan belajar siswa dibatasi di dalam kelas, tetapi 

juga berlangsung di luar kelas. 

Kegiatan pedagogi pada konteks active learning tentu 

selalu melibatkan siswa secara active buat menyebarkan 

kemampuan & penalaran misalnya memahami, mengamati, 

menginterprestasikan konsep, merancang penelitian, 

melaksanakan penelitian, mengkomunikasikan hasilnya & 

seterusnya, menggunakan mengikuti mekanisme atau 

langkah-langkah yg teratur dan urut. 

Adapun ciri berdasarkan active learning dari Prof. Dr. T. 

Reka Joni berkata antara lain:  

                                                             
47Ahmad Rohani, Pengelolahan Pengajaran, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 

1995), h. 6  
48Ibid, h. 64  
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a. Pembelajaran yg dilakukan lebih berpusat dalam murid, 

sebagai akibatnya murid berperan lebih aktif alam 

membuatkan cara cara belajar mandiri, murid berperan 

dan dalam perencanaan, pelaksanaan & evaluasi proses 

belajar, pengalaman murid lebih pada utamakan pada 

menetapkan titik tolak aktivitas.  

b. Pengajar merupakan pembimbing pada terjadinya 

pengalaman belajar, pengajar bukan satunya asal 

informasi, pengajar adalah keliru satu asal belajar yg 

wajib menaruh peluang bagi murid supaya bisa 

meperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui usaha 

sendiri, bisa membuatkan motivasi berdasarkan pada 

dirinya, & bisa membuatkan pengalaman buat 

menciptakan suatu karya.  

c. Tujuan aktivitas  hanya buat sekedar mengajar baku 

akademis, selain pencapaian baku akademis, aktivitas 

pada tekankan membuatkan kemampuan murid secara 

utuh & seimbang. 

d. Pengelolahan aktivitas pembelajaran lebih menekankan 

dalam kreatiftas murid, & memperhatikan kemajuan 

murid buat menguasai konsep-konsep menggunakan 

mantap.  

e. Penilaian dilaksanakan buat mengamati & mengatur 

aktivitas & kemajuan murid dan mengukur banyak sekali 

keterampilan yg nir dikembangkan contohnya 

keterampilan berbahasa, keterampilan sosial, 

keterampilan lainnya dan mengukur output belajar 

murid.
49

 

Karakteristik active learning menurut  Bonwell dan Eison 

(Macheasy, 2008: 64), pembelajaran aktif memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:  

                                                             
49Dimyanti dan Mujiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka 

cipta, 1999), h. 120 
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a. Fokus proses pembelajaran bukan pada pemberian 

informasi oleh guru, tetapi pada pengembangan berpikir 

analitis dan kritis. Keterampilan pada subjek atau masalah 

yang dibahas.  

b. Siswa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan topik 

daripada pasif mendengarkan pelajaran.  

c. Fokusnya adalah mengeksplorasi nilai dan sikap terhadap 

subjek. 

d. Siswa perlu berpikir kritis, menganalisis dan 

mengevaluasi.  

e. Umpan balik yang lebih cepat selama proses 

pembelajaran.
50

 

 

4. Prinsip-prinsip Strategi  Pembelajaran Active Learning 

Untuk dapat menerapkan strategi Active Learning dalam 

proses belajar mengajar, maka hakekat dari strategi Active 

Learning perlu dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip yang 

dapat diamati berupa tingkah laku. Jadi dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip strategi 

Active Learning adalah tingkah laku yang mendasar yang 

selalu nampak dan menggambarkan keterlibatan siswa 

dalam proses belajar mengajar baik keterlibatan mental, 

intelektual maupun emosional yang dalam banyak hal 

dapat diisyaratkan keterlibatan langsung dalam berbagai 

bentuk keaktifan fisik. 

Menurut Conny Setiawan dalam Ujang Sukandi, 

prinsip-prinsip dari strategi Active Learning adalah sebagai 

berikut
51

: 

 

 

                                                             
50Machmudah, Ummi,  Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Malang Press, 2008), h. 98 
51Ujang Sukandi, Op. Cit. h. 9  
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a. Prinsip motivasi 

Motif adalah daya dalam pribadi seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Kalau seorang 

siswa rajin belajar, guru hendaknya menyelidiki apa 

kiranya motif yang mendorongnya. Kalau seorang siswa 

malas belajar, guru hendaknya menyelidiki mengapa ia 

berbuat demikian. Guru hendaknya berperan sebagai 

pendorong, motivator, agar motif-motif yang positif 

dibangkitkan dan atau ditingkatkan dalam diri siswa. Ada 

dua jenis motivasi, yaitu motivasi dari dalam diri anak 

(intrinsik) dan motivasi dari luar diri anak (ekstrinsik). 

Motivasi dalam diri dapat dilakukan dengan 

menggairahkan perasaan ingin tahu anak, keinginan untuk 

mencoba, dan hasrat untuk maju dalam belajar. 

b. Prinsip latar kontek 

Kegiatan belajar tidak terjadi dalam kekosongan. 

Sudah jelas, para siswa yang mempelajari sesuatu hal 

yang baru teIah pula mengetahui hal-hal Iain yang secara 

langsung atau tak langsung berkaitan. Karena itu, para 

guru perlu menyelidiki apa kira-kira pengetahuan, 

perasaan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang teIah 

dimiliki para siswa. Perolehan ini perlu dihubungkan 

dengan bahan pelajaran baru yang hendak diajarkan guru 

atau dipelajari para siswa. Dalam mengajarkan 

keanekaragaman tumbuh-tumbuhan atau hewan misalnya, 

para guru dapat mengaitkannya dengan pengalaman para 

siswa dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang 

dipelihara orang tuanya, yang berada di lingkungan 

sekitarnya. Dengan cara ini, para siswa akan lebih mudah 

menangkap dan memahami bahan pelajaran yang baru. 

c. Prinsip keterarahan kepada titik pusat atau fokus 

tertentu 

Seorang guru diharapkan dapat membuat suatu 

bentuk atau pola pelajaran agar pelajaran tidak terpecah-
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pecah dan perhatian murid terhadap pelajaran dapat 

terpusat pada materi tersebut. Untuk itu, seorang guru 

harus merumusmn dengan jelas masalah yang hendak 

dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang hendak 

dijawab. Upaya ini akan dapat membatasi keluasan dan 

kedalaman tujuan beIajar serta. akan memberikan arah 

kepada tujuan yang hendak dicapai secara tepat. 

d. Prinsip hubungan sosial 

Dalam belajar, para siswa perlu dilatih untuk bekerja 

sama dengan rekan-rekan sebayanya. Ada kegiatan belajar 

tertentu yang akan Iebih berhasil jika dikerjakan secara 

bersama-sama, misalnya dalam kerja kelompok, 

daripadajika dikerjakan sendirian oleh masing-masing 

siswa. Belajar mengenai bahan bangunan yang biasanya 

digunakan oleh masyarakat dalam membangun rumah 

tentu saja akan Iebih mudah dan Iebih cepat jika para 

siswa bekerja sama. Mereka dapat dibagi ke dalam 

kelompok dan kepada setiap kelompok diberikan tugas 

yang berbeda-beda. Latihan bekerja sama sangatlah 

penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. 

e. Prinsip belajar sambil bekerja 

Anak-anak pada hakikatnya belajar sambil bekerja 

atau melakukan aktivitas. Bekerja adalah tuntutan 

pernyataan dari anak. Karena itu, anak-anak perlu 

diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan nyata 

yang melibatkan otot dan pikirannya. Semakin anak 

tumbuh semakin berkurang kadar bekerja dan semakin 

bertambah kadar berpikir. Apa yang diperoleh anak 

melalui kegiatan bekerja, mencari, dan menemukan 

sendiri tak akan mudah dilupakan. Hal itu akan tertanam 

dalam hati sanubari dan pikiran anak. Para siswa akan 

bergembira kalau mereka diberi kesempatan untuk 

menyalurkan kemampuan bekerjanya. 
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f. Prinsip perbedaan perseorangan 

Menurut Zuhairini, “masing-masing individu 

mempunyai kecenderungan yang berbeda. Untuk itu, para 

guru diharapkan tidak memperlakukan sama terhadap 

siswa-siswanya”. Seorang guru diharapkan dapat 

mempelajari perbedaan itu agar kecepatan dan 

keberhasilan belajar anak dapat ditumbuhkembangkan 

dengan seoptimal mungkin. 

g. Prinsip menemukan 

Seorang guru hendaknya dapat memberikan 

kesempatan kepada semua siswanya untuk mencari dan 

menemukan sendiri beberapa informasi yang telah 

dimiliki. lnformasi guru tersebut hendaknya dibatasi pada 

informasi yang benarbenar mendasar dan ”memancing” 

siswa untuk ”menggali” informasi selanjutnya. Jika para 

siswa ini diberi peluang untuk mencari dan menemukan 

sendiri informasi itu, maka mereka akan merasakan 

getaran pikiran, perasaan dan hati. Getaran-getaran dalam 

diri siswa ini akan membuat kegiatan belajar tidak 

membosankan, malah menggairahkan. 

h. Prinsip pemecahan masalah 

Seluruh kegiatan siswa akan terarah jika didorong 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Guna mencapai 

tujuan-tujuan, para siswa dihadapkan dengan situasi 

bermasalah agar mereka peka terhadap masalah. 

Kepekaan terhadap masalah dapat ditimbulkan jika para 

siswa dihadapkan kepada situasi yang memerlukan 

pemecahan. Para guru hendaknya mendorong para siswa 

untuk melihat masalah, merumuskannya, dan berdaya 

upaya untuk memecahkannya sejauh taraf kemampuan 

para siswa.
52
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Motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Motivasi bisa muncul dari dirinya sendiri dan juga 

bisa muncul dari luar dirinya. Di samping itu kegiatan 

belajar mengajar tidak terjadi dalam kekosongan. Para 

siswa mempelajari sesuatu hal yang baru telah pula 

mengetahui hal-hal lain yang berkaitan. Dalam belajar 

siswa dilatih untuk bekerjasama. Ada kegiatan tertentu 

yang akan lebih mudah tertanam dalam hati sanubari anak. 

Untuk berhasil dalam kegiatan belajar kita tidak boleh 

mengesampingkan faktor individu yang memiliki otak, 

kepribadian, latar belakang, sifat dan kebiasaan yang 

berbeda agar kita dalam melaksanakan kegiatan belajar 

dapat menempatkan pada posisi masing-masing. Pada 

hakekatnya anak telah memiliki potensi dalam dirinya 

untuk itu para pendidik memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mencari dan menemukan informasi sendiri. 

Proses belajar mengajar yang dapat memungkinkan 

peserta didik belajar aktif harus direncanakan dan 

dilaksanakan secara sistematis. Dalam pelaksanaan 

mengajar hendaknya diperhatikan beberapa prinsip belajar 

mengajar pada waktu proses belajar mengajar siswa 

melakukan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu,  

p rinsip-prinsip di atas bukan hanya untuk diketahui, 

melainkan yang lebih penting dilaksanakan pada waktu 

mengajar sehingga mendorong kegiatan belajar siswa 

seoptimal mungkin. 
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5. Komponen-komponen dan Pendukungnya Strategi 

Pembelajaran Active learning 

Menurut L. Dee Fink pembelajaran aktif terdiri dari dua 

komponen, yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Explanation of the components a model of 

active learning 

(L. Dee Fink, 1999) 

 

(1) komponen pengalaman yang meliputi pengalaman 

melakukan dan pengalaman mengamati. Pada pengalaman 

melakukan, siswa sungguh melakukan suatu proses belajar 

dengan dirinya sendiri, seperti halnya membuat puisi, 

membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman, melakukan 

wawancara, dan sebagainya. Dalam pengalaman mengamati, 

siswa melihat, mendengarkan, dan memahami saat guru atau 

temannya sedang menjelaskan. (2) Komponen dialog yang 

terdiri dari dialog dengan diri sendiri, dan dialog dengan 

orang lain. Berdialog dengan dirinya sendiri merupakan 

bentuk refleksi diri terhadap suatu konsep pembelajaran yang 

baru saja dipelajari oleh dirinya. Sedang berdialog dengan 

orang lain merupakan bentuk interaktif dalam proses belajar 

untuk saling bertukar informasi, seperti diskusi kelompok, 

Experience of : Dialogue with : 

DOING SELF 

OBSERVING OTHERS 



 
 

 
 

42 

melakukan tanya jawab dengan guru atau teman, dan 

sebagainya.
53

 

Komponen metode Active Learning dan pendukungnya 

secara garis besar dapat digambarkan dengan diagram 

sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Komponen Active Learning Strategy  

dan pendukung Komponen 

 

a. Komponen-Komponen Strategi Active Learning 

1) Pengalaman 

Anak akan belajar banyak melalui berbuat. 

Pengalaman langsung mengaktifkan lebih 

banyak indra dari pada hanya melalui 

mendengarkan. Mengenal ada benda 

tenggelam dan terapung dalam air lebih 

mantap apabila mencobanya sendiri dari pada 

hanya menerima penjelasan guru. 
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2) Interaksi  

Belajar akan terjadi dan meningkat 

kualitasnya apabila berlangsung suasana 

diskusi dengan orang lain, berdiskusi, saling 

bertanya dan mempertanyakan, dan atau saling 

menjelaskan. Pada saat orang lain 

mempertanyakan pendapat kita atau apa yang 

kita kerjakan, maka kita terpacu untuk berfikir 

menguraikan lebih jelas lagi sehingga kualitas 

pendapat itu menjadi lebih baik. 

Diskusi, dialog dan tukar gagasan akan 

membantu anak mengenal hubungan-hubungan 

baru tentang sesuatu dan membantu memiliki 

pemahaman yang lebih baik. Anak perlu 

berbicara secara bebas dan tidak terbayang-

bayangi dengan rasa takut sekalipun dengan 

pertanyaan yang menuntut alasan atau argument. 

Argument dapat membantu mengoreksi 

pendapat asal didasarkan pada bukti. 

3) Komunikasi  

Pengungkapan pikiran dan perasaan, baik 

secara lisan maupun tulisan, merupakan 

kebutuhan setiap manusia dalam rangka 

mengungkapkan dirinya untuk mencapai 

kepuasan. Pengungkapan pikiran, baik dalam 

rangka mengemukakan gagasan sendiri maupun 

menilai gagasan orang lain, akan memantapkan 

pemahaman seseorang tentang apa yang sedang 

dipikirkan atau dipelajari. 

4) Refleksi  

Apabila seseorang mengungkapkan 

gagasannya kepada orang lain dan mendapat 

tanggapan, maka orang itu akan merenungkan 

kembali gagasannya, kemudian melakukan 
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perbaikan sehingga memiliki gagasan yang 

lebih mantap. Refleksi dapat terjadi sebagai 

akibat dari interaksi dan komunikasi. Umpan 

balik dari guru atau siswa lain terhadap hasil 

kerja seorang siswa, yang berupa pertanyaan 

yang matang (membuat siswa berpikir) dapat 

merupakan pemicu bagi sisa untuk melakukan 

refleksi tentang apa yang sedang dipikirkan 

atau dipelajari.
54

 

b. Pendukung Komponen Strategi Active Learning 

1) Sikap dan prilaku guru 

        Sesuai dengan pengertian mengajar yaitu 

menciptakan suasana yang mengembangkan 

inisiatif dan tanggung jawab belajar siswa 

maka sikap dan prilaku guru hendaknya: 

a) Terbuka, mau mendengarkan pendapat 

siswa. 

b) Membiasakan siswa untuk mendengarkan 

bila guru atau siswa lain berbicara. 

c) Menghargai perbedaan pendapat. 

d) Mentoleril salah dan mendorong untuk 

memperbaiki. 

e) Menumbuhkan rasa percaya diri siswa. 

f) Memberi umpan balik terhadap hasil 

kerja siswa. 

g) Tidak terlalu cepat untuk membantu 

siswa. 

h) Tidak kikir untuk memuji dan menghargai. 

i) Tidak menertawakan pendapat atau hasil 

karya siswa sekalipun. 
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2) Ruang kelas yang menunjang aktif 

a) Berisikan banyak sumber belajar, seperti 

buku dan benda nyata. 

b) Berisi banyak alat bantu belajar, seperti 

media atau alat peraga. 

c) Berisi banyak hasil karya siswa, seperti 

lukisan, laporan percobaan, dan alat hasil 

percobaan. 

d) Letak bangku dan meja diatur sedemikian 

rupa sehingga siswa leluasa untuk 

bergerak. 

Komponen belajar aktif dan pendukungnya di atas 

menunjukkan saling mempengaruhi dan saling 

mendukung antara satu dengan yang lainnya: tampilan 

siswa (pengalaman, interaksi, komunikasi dan refleksi), 

tampilan guru (sikap dan prilaku guru) dan tampilan 

ruang kelas. Jelas sekali, guru merupakan aktor 

intelektual perekayasa tampilan siswa dan tampilan 

ruang kelas. Gurulah sebagai fasilitator terciptanya kedua 

tampilan tersebut. Dengan perkataan lain, suasana belajar 

aktif hanya mungkin terjadi bila gurunya aktif pula: aktif 

sebagai fasilitator. Sehingga tidaklah benar pendapat 

yang menganggap bahwa dalam kegiatan belajar 

mengajar yang bernuansa belajar aktif (BA), hanya 

siswalah yang aktif, sedangkan gurunya tidak. Keduanya 

aktif tetapi dalam peran masing- masing: siswa aktif 

dalam belajar dan guru aktif dalam mengolah kegiatan 

belajar mengajar (KBM). 

 

6. Indikator Strategi Pembelajaran Active Learning 

Istilah active learning mempunyai konotasi 

constructivism yaitu belajar secara aktif dan dikonstruksi 

dalam konteks sosial. Ide dasarnya adalah bahwa siswa 
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mendapat pengertian dalam belajar melalui interaksi dengan 

lingkungannya dan siswa dilibatkan dalam mengkonstruksi 

pengetahuan mereka. Kelompok konstruktivis menekankan 

belajar berorientasi pada pemecahan masalah karena dengan 

demikian siswa aktif melakukan sesuatu sehingga dapat 

mentransformasi informasi menjadi pengetahuan. Hal ini 

sering dilakukan siswa dalam bentuk belajar aktif melalui 

diskusi kelas maupun proses pembelajaran dengan 

menerapkan metode metode aktif lainnya seperti jigsaw 

sehingga peran aktif para siswa lah yang dapat mengantarkan 

dirinya ke tempat pemahaman yang lebih sempurna. 

Pemahaman seperti ini dibentuk melalui keaktifan bertanya 

menjawab pertanyaan teman aktif, menggali referensi dan 

sebagainya yang dilakukan secara bersama-sama dalam 

kelompok.
55

 

Proses pembelajaran aktif akan terjadi karena pemberian 

stimulus kepada anak didik agar terjadinya respon yang positif 

pada diri anak didik. Kesediaan dan kesiapan mereka dalam 

mengikuti proses demi proses dalam pembelajaran akan 

mampu menimbulkan respon yang baik terhadap stimulus 

yang mereka terima dalam proses pembelajaran. Respon akan 

menjadi kuat jika stimulusnya juga kuat. Ulangan-ulangan 

terhadap stimulus dapat memperlancar hubungan antara 

stimulus dan respon sehingga respon yang ditimbulkan akan 

menjadi kuat hal ini akan memberi kesan yang kuat pula pada 

diri anak didik, sehingga mereka akan mampu 

mempertahankan respon tersebut dalam memori ingatannya. 

Hubungan antara stimulus dan respon akan terjadi lebih 

baik kalau dapat menghasilkan hal-hal yang. Efek 

menyenangkan yang ditimbulkan stimulus akan mampu 

memberi kesan yang mendalam pada diri anak didik, sehingga 

mereka cenderung akan mengulang aktivitas tersebut. Akibat 

dari hal ini, adalah anak didik mampu mempertahankan 

                                                             
55Sinar, Metode Pembelajaran Active Learning: Upaya Peningkatan 
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stimulus dalam memori mereka dalam waktu yang lama. 

Sehingga mereka mampu merecall apa yang mereka peroleh 

dalam pelajaran tanpa mengalami hambatan apapun. Active 

learning pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan 

memperlancar stimulus dan respon anak didik dalam 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang 

menyenangkan tidak menjadi hal yang membosankan bagi 

mereka. Dengan memberikan strategi active learning pada 

anak didik dapat membantu ingatan mereka, sehingga mereka 

dapat dihantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses. 

Dalam strategi active learning setiap materi pelajaran yang 

baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan 

pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran baru 

disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada 

agar murid dapat belajar secara aktif, guru perlu menciptakan 

strategi yang tepat guna sedemikian rupa sehingga peserta 

didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar.  

Dalam kegiatan pembelajaran terdapat dua kegiatan 

yang sinergis yakni guru mengajar dan siswa belajar guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik 

mengajar membimbing mengarahkan melatih menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan formal. Sementara siswa belajar 

bagaimana seharusnya belajar melalui berbagai pengalaman 

belajar hingga terjadi perubahan dalam dirinya dari aspek 

kognitif psikomotor dan afektif. 

Setelah memahami hal tersebut terkait dengan 

dilakukannya active learning, maka berikut ini akan 

disampaikan beberapa indikator active learning guna 

mempertegas segi positifnya. Adapun indikator active 

learning mencakup
56
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1. Menyampaikan pendapat 

Kegiatan belajar yang menitikberatkan pada 

bimbingan untuk menyampaikan pendapat, cenderung 

memakan waktu yang lebih banyak daripada proses 

belajar dengan pendekatan lainnya seperti penggunaan 

metode ceramah sekedar tanya jawab bahkan kembali ke 

cara-cara konvensional maka kegiatan belajar dengan 

membimbing dan melatih siswa untuk mampu 

mengutarakan pendapat adalah: 

a. Belajar dikatakan significant akan terjadi apabila 

materi pelajaran yang dirasakan siswa mempunyai 

relevansi dengan maksud-maksud dan pemahaman 

siswa sendiri. 

b. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan 

melakukannya sendiri apa yang dipelajarinya dalam 

bentuk aktivitas nyata. 

c. Belajar dapat diperlancar bilamana siswa dilibatkan 

dalam proses pembelajaran di kelas dan ikut 

bertanggung jawab terhadap proses belajar itu sendiri. 

2. Menanggapi pendapat teman 

Dalam menanggapi pendapat teman siswa mampu 

memberikan pengalaman-pengalaman dalam belajarnya 

serta mempunyai keberanian dalam berpendapat. Guru 

memberikan ruang siswa untuk mengeluarkan 

pendapatnya secara demokratis sesuai dengan arahan 

guru. Hal ini, menjadikan stimulus dan respon akan 

semakin meningkat pada siswa. 

Banyak guru yang tidak menyadari bahwa menghargai 

pendapat orang lain itu dimulai dari situasi di kelas 

bahkan dapat dimulai sejak dini dari sekolah dasar (SD). 

Berbicara dan mendengarkan adalah dua hal yang saling 

berkaitan. Etika berbicara atau berpendapat dan 

mendengarkan harus diajarkan kepada siswa sejak dini.  

Menghargai pendapat orang lain dimulai dari 
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mendengarkan atau memperhatikan atau menganalisa apa 

yang sedang dijelaskan. Siswa tidak akan menjadi 

pendengar yang baik jika tidak dibiasakan. Mendengarkan 

adalah pekerjaan yang jauh lebih berat dibandingkan 

berbicara. Pendengar yang baik berusaha menangkap ide-

ide yang dilontarkan oleh pembicara sehingga pada 

gilirannya ia dapat menanggapi pembicara tadi. Oleh 

karena itu, bukan berarti bahwa dengan menghargai 

pendapat orang lain itu siswa hanya menjadi pendengar 

yang pasif saja, tetapi yang paling penting siswa diminta 

untuk menangkap ide-ide yang dilontarkan oleh 

pembicara dan kemudian dapat menanggapinya. 

Guru sebagai pengelola kelas harus menerapkan aturan 

yang dipatuhi oleh kelas sehingga siswa belajar 

menghargai pendapat siswa lain. Beberapa hal di bawah 

ini dapat dijadikan alternatif acuan dalam mendidik siswa 

menghargai pendapat orang lain. 

a. Guru membuat kode tertentu yang sudah disepakati 

ketika kelas gaduh sehingga ketika kelas 

melihat/mendengar kode itu mereka langsung diam. 

b. Ketika ada siswa yang presentasi/bicara baik di depan 

kelas maupun di kelompok siswa yang lain diam 

mendengarkan atau memperhatikan dan berusaha 

menangkap atau menganalisis apa yang dibicarakan 

atau dipresentasikan. Para siswa harus bergantian 

bicara sehingga siswa yang lain tidak bingung siapa 

yang harus didengarkan. 

c. Ketika guru atau siswa melakukan presentasi di depan 

kelas, siswa yang ingin memberikan pendapat 

mengangkat tangan terlebih dahulu dan setelah 

dipersilahkan bicara barulah ia bicara dan sebaiknya ia 

berdiri agar kelas mengetahui siapa yang sedang 

berbicara. 
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d. Ketika seorang siswa sedang presentasi, guru minta 

siswa/kelompok lain berhenti bekerja, menyesuaikan 

posisi duduk sehingga menghadap ke presenter dan 

memperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Oleh 

karena itu sebelum meminta siswa melakukan 

presentasi guru harus yakin bahwa: 

1) Apa yang dipresentasikan memang layak 

diketahui oleh siswa lain karena berbeda cara 

menyelesaikan soal/masalah atau karena 

soal/masalah yang diselesaikan benar-benar 

berbeda. 

2) Hampir semua kelompok/siswa sudah 

menyelesaikan pekerjaannya sehingga mereka 

mendengarkan atau mengamati presentasi yang 

sedang dilakukan. 

3) Guru meminta siswa yang tidak presentasi untuk 

mengamati dan menganalisis jawaban atau 

penyelesaian soal/masalah yang sedang 

dipresentasikan. Ketika tiba waktunya untuk 

untuk memberikan tanggapan, mereka 

menanggapi berdasarkan analisis yang dilakukan 

dan tidak keluar dari konteks yang 

dibicarakan/dipresentasikan serta dilakukan 

dengan santun sesuai aturan yang disepakati. 

4) Siswa menyadari perbedaan pendapat adalah hal 

biasa tertapi perbedaan pendapat itu harus 

diutarakan dengan santun. Guru mengonfirmasi 

perbedaan pendapat ini berdasarkan kaidah 

keilmuan topik yang sedang dibahas. 

3. Mencari sumber belajar 

Dalam peningkatan proses pembelajaran, siswa perlu 

dilatih untuk mencari sumber belajarnya sendiri, yang 

dapat dilakukan melalui metode resitasi. Resitasi 

merupakan pemberian tugas yang berupa menyuusun 



 
 

 
 

51 

karya tulis, menyusun laporan, menjawab pertanyaan 

dalam buku dan tugas-tugas lain yang menunjang. Metode 

ini untuk merangsang anak rajin dan giat belajar. Adapun 

manfaat dari  metode ini adalah pengetahuan siswa akan 

lebih luas dan sifat verbalisme akan semakin berkurang, 

mengisi waktu kosong di luar kelas, memperkaya 

pengetahuan siswa dan meningkatkan kreativitas siswa 

dalam belajar.  

4. Memecahkan masalah (diskusi) 

Sriyono mengatakan bahwa diskusi merupakan metode 

seperti tanya jawab tetapi banyak dilaksanakan oleh antar 

siswa itu sendiri. Metode ini akan mampu merangsang 

siswa agar lebih bersedia menggali dan memahami serta 

mencari alternatif pemecahan masalah yang sedang 

didiskusikan titik selain itu mereka akan terlatih berani 

mengemukakan pendapat di muka umum secara sistematis 

menentukan pengambilan keputusan yang bertanggung 

jawab dan bertindak konsisten terhadap hal-hal yang 

diputuskan. Sangat mempengaruhi .adapun bentuk metode 

diskusi ini di antara lain metode panel simposium debat 

dan seminar. 

Selain menggunakan metode diskusi juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode problem solving 

yaitu suatu cara mengajar dengan menghadapkan siswa 

kepada suatu masalah agar dipecahkan atau diselesaikan 

titik metode ini menuntut kemampuan untuk melihat 

sebab-akibat mengobservasi problem mencari hubungan 

antara berbagai data yang terkumpul kemudian menarik 

kesimpulan yang merupakan hasil pemecahan masalah 

titik metode ini baik digunakan dalam masalah yang jelas 

bersih dari kesalahan dan tidak memiliki dua pengertian. 

Selain itu dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan anak 
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menarik minat dan praktis yang dapat dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari.
57

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa siswa 

dapat dikatakan aktif apabila: 

1. Menyampaikan pendapatya. 

2. Menanggapi pendapat teman 

3.  Mengajukan pertanyaan 

4. Mampu menjelaskan 

5. Mampu mengevaluasi 

6. Mampu memecahkan suatu masalah 

7. Melakukan kegiatan penyelidikan 

8. Mampu mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh guru 

9. Menulis dengan kata-kata sendiri. 

Apabila siswa dapat menjalankan kurang lebih lima 

atau enam indikator tersebut, maka keaktifan siswa baik, 

tetapi apabila siswa hanya menguasai dua atau tiga 

indikator tersebut, maka tingkat keaktifan siswa cukup 

baik dan perlu banyak bimbingan guru. 

 

7. Strategi  Pendidik Dalam Menggunakan Active Learning 

Dalam strategi pembelajaran active learning ada 

beberapa hal menurut Glueck dan Jauch yang harus di 

perhatikan yaitu peran guru, strategi dan teknik yang dipakai, 

keaktifan siswa dan lingkungan kelas, hal tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut:
58

 

a. Peran Guru 

Aspek pertama ini cukup penting karena guru sebagai 

pembimbing, fasilitator sekaligus pengelola. Menurut 

                                                             
57Ibid, h. 59  
58Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”, Jurnal Menata, Vol. 2, No. 2, 

2019, h.58  
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Undang-undang RI No.20 Pasal 40, ayat (2) tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: Guru dan 

tenaga kependidikan berkewajiban: (1) Mencapai suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis dan dialogis, (2) Mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) 

Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi 

dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya. Sehingga, selaras dengan konsep 

pembelajaran aktif, guru harus mempunyai kreatifitas 

untuk dapat menciptakan suasana aktif dan interaktif. 

Kreatifitas ini dapat berwujud aplikasi strategi-strategi 

maupun teknik pembelajaran aktif yang bervariatif. Untuk 

memperoleh kreatifitas tersebut ada beberapa cara antara 

lain: 

1) Selalu menumbuhkan dan mengedapankan rasa ingin 

tahu, tidak mudah berpuas diri dan berefleksi diri 

setiap selesai proses pembelajaran. 

2) Mengolah keterbukaan, bersikap fleksibel dan hormat 

pada hal baru. 

3) Resiko, keberanian meninggalkan zona nyaman. 

4) Menjaga energi (fisik maupun mental), menyiapkan 

segala sesuatunya secara teliti, hati-hati, dan disiplin 

diri. 

b. Strategi dan Teknik Pembelajaran yang dipakai 

Strategi belajar merupakan operator kognitif meliputi 

dan terdiri atas proses-proses yang secara langsung terlibat 

dalam penyelesaian masalah (belajar). Strategi dikelola 

oleh guru dan digunakan oleh siswa untuk pemecahan 

masalah belajar mereka. Pada pembelajaran aktif, perlu 

ditekankan bahwa pusatnya ada pada siswa, sehingga 

perbedaannya jelas terlihat seperti pada tabel di bawah ini: 
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Pembelajaran yang 

berpusat pada guru 

Pembelajaran yang 

berpusat pada siswa 

a. Guru sebagai 

pengajar. 

b. Penyampaian materi 

pelajaran dominan 

melalui ceramah. 

c. Guru menentukan 

apa yang diajarkan 

dan bagaimana 

siswa mendapat 

informasi yang 

mereka pelajari 

 

 

1. Guru sebagai 

fasilitator dan bukan 

penceramah. 

2. Fokus pembelajaran 

pada siswa bukan 

pada guru. 

3. Siswa aktif belajar  

4. Siswa mengontrol 

proses belajar dan 

mengahsilkan karya 

sendiri tidak 

mengutip dari guru. 

5. Pembelajaran 

bersifat interaktif. 

 

Tabel 2.1. Perbedaan Pembelajaran berpusat pada guru 

dan berpusat pada siswa 

 

Sehingga, dalam strategi pembelajaran yang diterapkan 

pun berbeda. Perbedaan kegiatan siswa dan guru pada 

strategi mengajar berpusat pada siswa: 

Kegiatan guru 

pada strategi 

mengajar yang 

berpusat pada 

Guru 

Kegiatan siswa pada 

strategi 

mengajar yang 

berpusat pada 

Siswa 

1. Membacakan. 

2. Menjelaskan. 

3. Memberikan 

1. Bermain peran. 

2. Menulis dengan 

kata-kata sendiri. 
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intruksi. 

4. Memberikan 

Informasi. 

5. Berceramah. 

6. Pengarahan 

tugas-tugas. 

7. Membimbing 

dalam tanya 

jawab. 

 

 

3. Belajar kelompok. 

4. Memecahkan 

masalah. 

5. Diskusi/berdebat. 

6. Mempraktikan 

keterampilan. 

7. Melakukan kegiatan 

penyelidikan. 

Tabel 2.2. Perbedaan Kegiatan Siswa dan Guru pada 

Strategi Mengajar berpusat  

pada guru dan siswa 

 

Dari tabel di atas, dalam pembelajaran aktif, 

penggunaan strategi pembelajaran bisa sangat 

mempengaruhi metode yang akan digunakan. Pemilihan 

metode pada dasarnya mempertimbangkan apa tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Dalam strategi ini ini juga terdapat beberapa proses 

perencanaan active learning yaitu: 

a. Tahap Pendahuluan 

Dalam tahap pendahuluan ini berisi tahapan 

perencanaan pembelajaran kedepan yang nantinya akan 

menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa yang 

diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya 

akan dijadikan pedoman dalam proses pengajaran. 

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal 

dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang 

akan menunjukkan hasil yang optimal dalam 

pembelajaran. Perencanaan merupakan proses 
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penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun 

berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai 

dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang 

lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus 

dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. 

Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang 

direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan. 

Guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan 

pembelajaran harus dapat menyusun berbagai program 

pengajaran sesuai pendekatan dan metode dan teori 

yang akan digunakan. Agar pembelajaran yang 

ditempuh bisa efektif dan efisien.
59

 

Dalam perencanaan ini ada beberapa tahapan yang 

menjadi strength point seperti yang dipaparkan oleh 

Kemp lewat desain pengembangan pembelajaran Fiqih 

yang berpijak pada empat unsur dasar perencanaan 

pembelajaran yang merupakan wujud jawaban atas 

pertanyaan (1) untuk siapa program itu dirancang? 

Peserta didik, (2) kemampuan apa yang ingin anda 

pelajari? Tujuan, (3) bagaimana isi pelajaran/ 

keterampilan yang dapat dipelajari? Metode, (4) 

bagaimana anda menentukan tingkat penguasaan 

terhadap pelajaran yang sudah dicapai? Evaluasi, 

keempat point ini akan dijelaskan dibawah ini: 

1) Merumuskan Tujuan Pengajaran  

Yaitu perumusan tingkah laku/ kemampuan-

kemampuan yang dirumuskan secara khusus 

(spesifik), operasional dan berupa jenis-jenis 

kemampuan/tingkah laku yang diharapkan dapat 

                                                             
59Sudrajat Akhmad, Pengertian Pendekatan, Strategi. Metode, Teknik Dan 

Model Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 78  
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dimiliki oleh anak didik setelah mereka mengikuti 

pelajaran Fiqih yang berikan kepada mereka. Maka 

pengukurannya menggunakan teori pengukuran 

kecakapan/ kemampuan berbasis pada teori 

taksonomi bloom yang diperkenalkan oleh 

Benjamin S. Bloom. 

2) Mengembangkan/ Mempersiapkan Alat-alat 

Evaluasi  

Langkah ini memiliki fungsi yang nantinya 

digunakan untuk menilai sejauh mana siswa 

menguasai materi yang telah diberikan dan yang 

telah dirumuskan dalam tujuan pengajaran 

tersebut. Adanya persiapan alat evaluasi ini 

ditempuh dalam perencanaan pembelajaran ini 

karena didasarkan pada prinsip pengajaran yang 

berorientasi pada tujuan hasil output oriented). 

Jenis tes yang digunakan guru Fiqih berupa tes 

lisan, tes tulis dan tes perbuatan/praktek dengan 

menggunakan beberapa bentuk pertanyaan. Dalam 

satu pertemuan guru Fiqih kadangkala 

menggunakan beberapa atau lebih dari satu bentuk 

dan jenis pertanyaan.  

3) Merancang dan Menetapkan Kegiatan-kegiatan 

Mengajar  

Dalam langkah ketiga ini dapat berupa 

kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh oleh siswa 

selama proses pengajaran nantinya yang juga harus 

dirumuskan, agar siswa dapat memiliki sikap dan 

kemampuan yang sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan. Setiap tujuan bisa ditempuh dengan 

satu atau beberapa kegiatan belajar, disesuaikan 

dengan kompleks tidaknya kemampuan yang 

terkandung dalam tujuan pembelajaran. Agar 

tujuan tersebut benar-benar dapat tercapai. 
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4) Merencanakan Program Kegiatan Hal-hal pokok 

yang harus ditetapkan dalam perencanaan program 

kegiatan: 

a) Merumuskan materi pelajaran beserta 

komponennya  

 Menyusun materi pelajaran tiap pertemuan.  

 Menyusun Silabus. Silabus diartikan 

sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau 

pokok-pokok isi atau materi pelajaran. 

Silabus merupakan penjabaran dari standart 

kompetensi, kompetensi dasar yang ingin 

dicapai, dan pokok-pokok serta uraian 

materi yang perlu dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar.  

 Menyusun Rencana pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Rencana pembelajaran 

bersifat khusus dan kondisional, dimana 

setiap pertemuan tidak sama kondisi siswa 

dan sarana prasarana sumber belajarnya. 

Karena itu, penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada 

silabus terkait dengan indikator, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, 

sumber/bahan/alat dan juga langkah-

langkah pembelajaran dan kondisi 

pembelajaran agar kegiatan pembelajaran 

dapat berlangsung sesuai harapan.  

 Penilaian Pembelajaran. Penilaian 

merupakan tindakan atau proses untuk 

menentukan nilai terhadap sesuatu. 

Penilaian merupakan proses yang harus 

dilakukan oleh guru dalam rangkaian 

kegiatan pembelajaran. Prinsip penilaian 
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antara lain: Valid, mendidik, berorientasi 

pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, 

berkesinambungan, menyeluruh dan 

bermakna.  

b) Menyiapkan metode yang akan digunakan. 

Metode pembelajaran adalah cara guru 

mengorganisasikan meteri pelajaran dan 

peserta didik agar terjadi proses secara efektif 

dan efisien. Banyak sekali macam-macam dari 

metode-metode pembelajaran yang digunakan 

dalam mengajar.  

c) Menyusun jadwal. Dalam menyusun jadwal 

kegiatan/program pembelajaran, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dan harus dibuat, 

yaitu:  

 Analisis hari efektif, hari libur, analisis 

program dan materi pembelajaran. Untuk 

mengawali kegiatan penyusunan program 

pembelajaran, guru Fiqih membuat analisis 

hari efektif selama satu semester. Dari hasil 

analisis hari efektif akan diketahui jumlah 

hari efektif dan hari libur tiap pekan atau 

tiap bulan sehingga memudahkan 

penyusunan program pembelajaran selama 

satu semester. Dasar pembuatan analisis 

hari efektif adalah kalender pendidikan dan 

kalender umum. Berdasarkan hasil analisis 

hari efektif dan materi pembelajaran 

tersebut, maka dapat disusun program 

pembelajaran seperti pembuatan program 

tahunan, semester, pemilihan metode yang 

sesuai dengan kondisi yang ada, penyediaan 

alokasi waktu, penyediaan sarana dll.  
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 Membuat program tahunan, program 

semester dan program tagihan. Program 

Tahunan adalah Penyusunan program 

pembelajaran selama satu tahun pelajaran 

dimaksudkan agar keutuhan dan 

kesinambungan program pembelajaran fiqih 

atau topik pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam dua semester tidak 

mengalami kendala. Program Semester 

adalah Penyusunan program per-semester 

yang didasarkan pada hasil analisis hari 

efektif dan program pembelajaran tahunan. 

Program Tagihan merupakan Sebagai 

bagian dari kegiatan pembelajaran, tagihan 

merupakan tuntutan kegiatan yang harus 

dilakukan atau ditampilkan siswa kegiatan 

pembelajaran fiqih. Jenis tagihan siswa 

pada pembelajaran fiqih berupa ujian lisan, 

tulis, dan penampilan yang berupa kuis, tes 

lisan, tugas individu, tugas kelompok, unjuk 

kerja, praktek, penampilan, atau porto folio.  

b. Tahap Pelaksanaan  

Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan 

operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, 

guru melakukan interaksi belajar-mengajar melalui 

penerapan berbagai strategi metode dan tekhnik 

pembelajaran, pemanfaatan seperangkat media dan 

tentunya dengan tambahan pemahaman/ penguasaan 

teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar dan 

yang lainnya yang relevan untuk proses pembelajaran. 

c. Tahap Penutup  

Pada tahap ini guru melaksanakan proses evaluasi 

hasil belajar. Pada hakekatnya evaluasi merupakan 

suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku 

yang telah terjadi untuk dijadikan tolak ukur 
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perencanaan dan pengembangan pembelajaran 

kedepannya. Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan 

mengadakan ulangan harian atau ulangan umum saja. 

Tetapi, dilakukan tiap kali selesai proses pembelajaran 

dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan 

kemajuan peserta didik setiap kompetensi dasar dengan 

mencakup empat aspek, yaitu aspek sikap spiritual, 

sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan 

active learning adalah prinsip-prinsip pembelajaran, 

dan penggunaan metode yang tepat. Sehingga proses 

pembelajaran berlangsung dengan baik.
60

 

Dalam pembelajaran active learning ini harus 

memperhatikan beberapa hal yaitu:  

a. Keaktifan Siswa 

Pengalaman belajar hanya dapat diperoleh jika siswa 

berpartisipasi secara aktif. Penelitian dibidang 

pendidikan menunjukan bahwa sikap pasif adalah 

merupakan cara yang buruk dalam memperoleh 

pengalaman belajar. Bentuk belajar secara aktif 

meliputi interaksi antara siswa dan guru, siswa dengan 

siswa lainnya, sekolah dengan rumah, sekolah dengan 

masyarakat. Dan siswa dengan segala macam alat 

pengajaran dengan demikian siswa harus didorong 

untuk berpartisipasi aktif sehingga mereka dapat 

belajar melalui pengalaman. Untuk mengatifkan siswa, 

kata kunci yang dapat dipegang guru adalah adanya 

kegiatan yang dirancang untuk dilakukan siswa baik 

kegiatan berfikir (minds-on) dan berbuat (hands-on). 

Kriteria keaktifan siswa dapat diamati ketika siswa 

melakukan sesuatu dan memikirkan apa yang mereka 

lakukan seperti: 

                                                             
60Sudrajat Akhmad, Pengertian Pendekatan, Strategi. Metode, Teknik Dan 

Model Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 84  
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1) Menulis 

2) Berdiskusi 

3) Berdebat 

4) Memecahkan masalah 

5) Mengajukan pertanyaan 

6) Menjawab Pertanyaaan 

7) Menjelaskan 

8) Mengevaluasi 

b. Lingkungan Kelas 

Pengelolaan kelas diperlukan untuk membangkitkan 

minat belajar siswa dan meningkatkan keaktifan siswa 

belajar, ruang kelas dapat dibuat menarik dengan cara 

mengubah tata letak atau formasi bangku seperti pada 

bentuk gambar di bawah ini: 

1)  Bentuk U 

 

 

Gambar 2.3 Formasi Bangku Bentuk U 
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2) Meja Konferensi 

 

 

Gambar 2.4 Formasi Bangku Meja Konferensi 

 

3) Lingkaran 

 

 

Gambar 2.5 Formasi Bangku Lingkaran 

4) Kelompok 

 

 

Gambar 2.6 Formasi Bangku untuk Kelompok 
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Pada dasarnya masih banyak tata letak bangku yang 

dapat dijadikan alternatif, tentu disesuaikan dengan 

strategi belajar dan keadaan kelas dimana proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, dalam 

penerapannya walau penggunaan strategi pembelajaran 

aktif mempunyai pengaruh positif terhadap keaktifan 

siswa, masih banyak juga kendala yang dihadapi. Seperti 

waktu yang terbatas dan pada akhirnya tidak dapat 

mengakomodir seluruh kegiatan pembelajaran. Dan lagi, 

walau diharapkan keaktifan pada seluruh siswa, dominasi 

siswa pintar masih tetap terjadi. Sehingga perlu dipikirkan 

langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut. 

Kendala berikutnya adalah permasalahan klasik dimana 

siswa belum siap dengan materi baru yang diajarkan. Pada 

dasarnya pembelajaran aktif adalah sebuah kebiasaan 

positif yang harus terus dikembangkan dan 

disempurnakan untuk kualitas pembelajaran yang lebih 

baik. 

 

8. Fungsi Strategi Active Learning 

 Fungsi dari penggunaan strategi active learning  

dalam proses pembelajaran yaitu, membekali siswa dengan 

kecakapan (life skill atau life competency) yang sesuai dengan 

lingkungan hidup dan kebutuhan siswa, misalkan pemecahan 

masalah secara reflektif sangat penting dalam kegiatan belajar 

yang dilakukan melalui kerjasama secara demokratis.
61

 

 

9. Kelebihan Strategi Active Learning 

 Thabrany mengemukakan kelebihan atau 

keuntungan menggunakan strategi pembelajaran active 

                                                             
61Basyir Yaman, “Pelaksanaan Metode Active Learning Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, Artikel Naskah 

Publikasi UMS, 4 Juni 2015, h. 5  
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learning yaitu:
62

 

a. Dapat mengurangi rasa kantuk dibanding belajar sendiri. 

b. Dapat merangsang motivasi belajar.  

c. Ada tempat bertanya. 

d. Kesempatan melakukan resitasi oral. 

e. Dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa 

lain yang mudah diingat. 

 

10. Kekurangan Strategi Active Learning 

 Thabrany mengemukakan kekurangan atau 

kelemahan menggunakan strategi pembelajaran active 

learning yaitu:
63

 

a. Bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip.  

b. Sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. 

c. Bisa terjadi kesalahan kelompok. 

d. Terbatasnya waktu pembelajaran dan banyak menyita 

waktu. 

e. Kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan 

pembelajaran.  

 

B. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih  

 Menurut bahasa “Fiqh” barasal dari kata faqiha–

yafqahu–fiqhan yang berarti “Mengerti atau Faham”. Dari 

sinilah dicari perkataan fiqh yang memberi pengertian 

kepahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya. Jadi ilmu fiqih adalah ilmu yang 

                                                             
62Sudrajat Akhmad, Pengertian Pendekatan, Strategi. Metode, Teknik Dan 

Model Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 99   
63Sudrajat Akhmad, Pengertian Pendekatan, Strategi. Metode, Teknik Dan 

Model Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 99   
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mempelajari syari’at yang bersifat amaliah (perbuatan) yang 

diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu 

tersebut.
64

 

Di dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 19 ayat yang 

berkaitan dengan kata fiqih dan semuanya dalam bentuk kata 

kerja, seperti di dalam Surat At-Taubah ayat 122, yang 

berbunyi: 

ٌافُِسوا  َكۤافَّة ًۗ فَ   َى لٍَِ ِهٌُىا ٌاهُنا َوَها َكاَى  لاُوؤا قٍَة هِّ ََل ًَفََس ِهيا ُكلِّ فِسا لَىا

ٍاِهنا لََعلَّهُنا  َههُنا  َِذ  َزَجُعىآْ   ِلَ ٌاِرُزوا  قَىا ُ ٌاِي َولٍِ َتَفَقَّهُىا  فِى  لدِّ طَۤاى ِفَةٌ لٍِّ

َى  َرُزوا  ٌَࣖحا

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa 

sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 

pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 

menjaga dirinya”. (At-Taubah ayat 122). 

Terdapat juga di dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari, yang berbunyi “Barang siapa 

dikenhendaki Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya 

niscaya kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam 

pengetahuan agama”. 

Dari ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa 

fiqih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami 

ajaran-ajaran agama secara menyeluruh. Jadi dalam 

pengertian Fiqih mempunyai arti yang sangat luas sama 

dengan pengertian syari’ah dalam arti yang sangat luas. Inilah 

pengertian Fiqih pada abad pertama Islam. 

“Menurut Ibnu Khaldun mengatakan: pada permulaan 

Islam orang-orang yang ahli di dalam agama yang 

selalu mengembalikan persoalan kepada Al-Qur’an, 

                                                             
64Syafi’I Karim, Fiqih Ushuk Fiqih, Cet. 1, (Bandung: C.V Pustaka Setia, 

2007), h. 11 
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tahu tentang nasikh dan mansukh, tahu tentang ayat-

ayat yang mutasyabih dan mukhamah serta tahu 

tentang sebuah pemahaman yang mereka dapatkan dari 

Rasulullah Saw. Mereka disebut al-qurr’a karena 

mereka membaca Al-Qur’an dan maih jarang pada 

masa itu orang yang dapat membaca”.
65

 

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah 

daerah Islam dan setelah cara istanbath menjadi mapan serta 

Fiqih menjadi satu ilmu yang tersendiri, maka fiqih diartikan 

dengan : Sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan 

dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang 

sangat terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. 

“Menurut Jurjani: Fiqih menurut bahasa berarti paham 

terhadap suatu tujuan dari seseorang pembicara. 

Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah mengetahui 

hukum-hukum syara’ yang amaliah (mengenai 

perbuatan dan prilaku) dengan dalil-dalilnya yang 

terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh 

pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan 

wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak 

bisa disebut sebagai “Faqih” (ahli dalam fiqih), karena 

bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas”.
66

 

Dalam ilmu fiqih disiplin ilmu fiqih pun, fuqaha sering 

berbeda di dalam menakrifkan (mendefinisikan) ilmu Fiqih. 

Disamping definisi alJurjani menganut mazhab Hanafi masih 

ada definisi lain dari mazhabi Hanafi, dimana fiqih diartikan 

dengan ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban. 

“Menurut Al-Gazaly dari mazhab Syafi’i Fiqih dengan 

Faqih itu berarti mengetahui dan memahami, akan 

tetapi dalam para ulama Faqih diartikan dengan suatu 

ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang tertentu bagi 
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perbuatan para mukalaf, seperti wajib,haram,mubah 

(kebolehan), sunnah, makruh, sah dan sejenisnya”.
67

 

 

Dari para ulama berbeda dalam menakrifkan Fiqih 

karena berbeda dalam memahami ruang lingkup fiqih dan 

dari sisi mana mereka melihat Fiqih. Walaupun demikian, 

Fiqih adalah satu sistem hukum yang sangat erat kaitannya 

dengan agama Islam. Sedangkan fiqih menurut para ahli fiqih 

adalah: 

تََسُب ِهيا أَِدلَّتِهَا  لتَّفاِصٍلٍَِّةِ  ِعٍَِّة  لاَعَولٍَِِّة  لاُوكا َكاِم  لشَّسا   لاِعلاُن بِاألاحا

”Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang 

amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil 

secara rinci”.
68

 

Pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Madrasah 

Ibtidaiyah merupakan suatu bentuk dari pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang kaidah-

kaidah fiqih yakni fiqih ibadah pembelajaran tentang rukun 

iman, islam dan tentang kehidupan sehari-hari, pemahaman 

tentang yang halal-dan haram, tentang hukum-hukum yang 

terkandung dalam islam, hukum jual beli, pinjam meminjam. 

Namun, jika dilihat dari subtansialnya pembelajarn fiqih di 

sekolah untuk menjalankan hukum atau syarriat islam sesuai 

ketentuan syariah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, 

dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, 

dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya ataupun lingkungannya.
69

 

Dengan menganalisis definisi tersebut dapat dirumuskan 

hakikat dari fiqih itu sebagai berikut:  
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a. Fiqih itu adalah ilmu tentang hukum Allah.  

b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah 

furu’iyah. 

c. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada 

dalil tafsili. 

d. Fiqih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan 

istidlal seorang mujtahid atau faqih.  

Dari demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

fiqh itu adalah dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid 

dalam usahanya menemukan Allah SWT.
70

 

 

2. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih 

Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia meliputi 

segala aspek. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia 

mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut 

dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fikih Islam 

adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah SWT, 

disyari’atkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi 

seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya 

kerusakan ditengah-tengah mereka, maka fikih Islam datang 

memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh 

kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.  

 Dengan memperhatikan kitab-kitab fikih yang 

mengandung hukum-hukum syari’at yang bersumber dari 

Kitab Allah SWT, sunnah Rasul-Nya, serta ijma 

(kesepakatan) dan ijtihad para ulama, maka akan didapatkan 

kitab-kitab tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yang 

kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi 

kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun 

bermasyarakat.  

 Jadi, ruang lingkup pembelajaran fikih terbagi atas 
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enam bagian yaitu:  

a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada 

Allah swt., Seperti wudhu, salat, puasa, haji dan yang 

lainnya. Ini disebut dengan Fiqih Ibadah.  

b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah 

kekeluargaan. Seperti pernikahan, talaq, nasab, 

persusuan, nafkah, dan yang lainnya. Ini disebut dengan 

fikih munakahat.  

c. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia dan hubungan di antara mereka, seperti jual 

beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang 

lainnya. Ini disebut fiqih mu’amalah.  

d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-

kewajiban pemimpin (kepala negara). Seperti 

menegakkan keadilan, memberantas kedzaliman dan 

menerapkan hukum-hukum syari’at, serta yang berkaitan 

dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. 

Seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan maksiat, 

dan yang lainnya. Ini disebut dengan fiqih siyasah 

syar’iah.  

e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman 

terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan 

keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman terhadap 

pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Ini 

disebut sebagai fiqih jinayat.  

f. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam 

dengan negeri lainnya. Yang berkaitan dengan 

pembahasan tentang perang atau damai dan yang 

lainnya. Dan ini dinamakan dengan fikih siyasah.
71

 

Jadi, fikih Islam merupakan hukum-hukum yang 

meliputi semua kebutuhan manusia dan memperhatikan 

seluruh aspek kehidupan pribadi dan masyarakat. 
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Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Aliyah meliputi 

ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan 

manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan 

sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih 

di Madrasah Aliyah meliputi: 

a. Aspek Fiqih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara 

taharah, salat fardu, salat sunnah, dan salat dalam 

keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan 

berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban 

dan akikah, makanan, pernikahan, perawatan jenazah, 

dan ziarah kubur.  

b. Aspek Fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum 

jual beli, qirad, riba, pinjam-meminjam, utang piutang, 

gadai, dan borg serta upah.
72

 

Adapun pelajaran fiqih yang di gunakan di Madrasah 

Aliyah kelas XI yaitu: 

a. Kepemilikan  

b. Jual beli 

c. Muamalah  

d. Hibah dan wakaf 

e. Riba 

f. Hudud dan jinayah 

g. Pernikahan dalam Islam 

h. Perceraian 

i. Hak waris 
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3. Tujuan Mempelajari Fiqih  

 Pembelajaran Fiqih diharapkan dapat menciptakan 

orang-orang yang selalu taat kepada Allah dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum 

Islam dalam pelaksanaannya sehingga menjadi muslim yang 

selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaffah 

(sempurna). Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah  bertujuan 

untuk membekali peserta didik agar dapat:  

a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam 

dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan 

hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam Fiqih 

ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur 

dalam Fiqih muamalah. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam 

dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah 

dan ibadah sosial. Diharapkan dengan keadaan tersebut 

dapat menumbuhkan dalam diri manusia dalam 

menjalankan kehidpan sehari-hari denga penuh rasa 

tanggung jawab dibebannkannya, disiplin dan mempunyai 

rasa sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun 

sosial.
73

 

Tujuan mempelajari ilmu Fiqih adalah menerapkan 

hukum-hukum syara’ pada setiap perbuatan dan perkataan 

mukallaf. Oeh karena hal tersebut maka untuk menentukan 

segala keputusan yang menjadi dasar keputusan sara’ untuk 

mengambil fatwa setiap mukallaf didasari dengan ketentuan-

ketentuan fiqih.
74
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4. Fungsi Pelajaran Fiqih 

 Fungsi pelajaran Fiqih di MA sebagai berikut, yaitu:  

a. Mata pelajaran Fiqih di MA bertujuan untuk membekali 

peserta didik agar dapat: mengetahui dan memahami 

pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan 

menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli, sebagai 

pedoman hidup bagi kehidupan pribadi dan sosial; 

danmelaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum 

Islam dengan benar, sehingga dapat menumbuhkan 

ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung 

jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun 

sosialnya.  

b. Mata pelajaran Fiqih di MA berfungsi untuk: penanaman 

nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada 

Allah SWT, sebagai pedoman mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat; penanaman kebiasaan 

melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik 

dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di Madrasah dan masyarakat; pembentukan 

kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah 

dan masyarakat; pengembangan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT, serta akhlak mulia peserta didik 

seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan 

lebih dahulu dalam lingkungan keluarga;pembangunan 

mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 

melalui ibadah dan muamalah; perbaikan kesalahan-

kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan 

sehari-hari; danpembelakalan peserta didik untuk 

mendalami Fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.
75
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C. Strategi Pembelajaran Active Learning Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu 

 Strategi pembelajaran yang penulis maksud dalam 

uraian ini adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengajarkan 

mata pelajaran fikih kepada siswa. Adapun macam-macam 

metode active learning yang dipergunakan dalam pelajaran fikih 

kelas XI MA Nurul Iman Sidodadi Pringsewu adalah jigsaw, 

reading guide, active debate dan think-pair-share. Dalam hal ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jigsaw  

Yaitu metode kerja kelompok yang terstruktur didasarkan 

pada kerjasama dan tanggung jawab. Kelebihan metode ini 

adalah dapat melibatkan seluruh siswa dan setiap siswa 

memikul suatu tanggung jawab yang signifikan dalam 

kelompok. Langkah-langkah metode pembelajaran jigsaw 

adalah sebagai berikut: 

c. Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 

sekitar 4-6 orang. 

d. Tiap orang dalam kelompok diberi sub topik yang berbeda. 

e. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan sub topik 

masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan 

bergabung dalam kelompok ahli. 

f. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan 

mengintegrasikan semua sub topik yang telah dibagikan 

sesuai dengan banyaknya kelompok. 

g. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang 

diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik 

tersebut. 

h. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan 

kembali ke kelompok masing-masing, kemudian 

menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya.  

i. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 
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j. Guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran 

tentang materi yang telah didiskusikan. 

k. Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang 

mencakup semua topik. 

2. Reading Guide (Penuntun Bacaan) 

Metode ini digunakan pendidik dengan maksud mengajak 

peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan cara membaca 

suatu teks bacaan (buku, majalah, koran dan lain-lain) sesuai 

dengan materi bahasan. Adapun langkah-langkah dari reading 

guide adaah sebagai berikut: 

a. Tentukan bacaan yang akan dipelajari. 

b. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh 

peserta didik atau kisi-kisi, bagan atau sekema yang dapat 

diisi oleh peserta didik dari bahan bacaan yang telah dipilih 

tadi.  

c. Bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisi 

kepada peserta didik. 

d. Tugas peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan 

dengan menggunakan pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. 

Membatasai waktu yang diberikan kepada peserta didik 

sehingga tidak membuang banyak waktu. 

e. Membahas pertanyaan dengan menanyakan jawabannya 

kepada peserta didik. 

f. Diakhir pelajaran beri ulasan secukupnya.  

g. Klarifikasi dipandu guru. 

3. Active Debate (Debat Aktif)  

Debat bisa menjadi satu metode berharga yang dapat 

mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau siswa 

diharapkan dapat mempertahankan pendapat yang bertentangan 

dengan keyakinan mereka sendiri. metode ini dapat diterapkan 

kalau guru hendak menyajikan topik yang menimbulkan 

prokontra dalam mengungkapkan argumentasinya. Banyak 
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kecakapan hidup yang dapat dilatih dengan strategi ini antara 

lain kemampuan berkomunikasi dan mengomunikasikan 

gagasannya kepada orang lain. Langkah-langkah dalam 

menerapkan metode ini yaitu: 

a. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok peserta debat, 

yang satu pro dan yang lainnya kontra dengan duduk 

berhadapan antar kelompok. 

b. Guru memberikan tugas untuk membaba materi yang akan 

diperdebatkan oleh kedua kelompok diatas. 

c. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu 

anggota kelompok pro untuk berbicara. Kemudian, setelah 

selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian 

seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa 

mengemukakan pendapatnya.  

d. Ide-ide dari setiap pendapat atau pembicaraan ditulis di 

papan pendapat sampai mendapatkan sejumlah ide yang 

diharapkan. 

e. Guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. 

f. Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak 

siswa membuat kesimpulan yang mengacu pada topik yang 

ingin dicapai. 

g. Proses penilaian dalam metode pembelajaran ini adalah 

berdasarkan pengamatan guru pada aktivitas siswa.   

4. Think-Pair-Share (mencari jawaban Bersama) 

Dengan cara ini siswa diberi pertanyaan atau soal untuk 

dipikirkan sendiri kurang lebih 2-5 menit (think), kemudian 

siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya 

dengan teman yang duduk di sebelahnya (pair). Setelah itu, 

guru dapat menunjuk satu atau lebih siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan atau soal itu bagi 

seluruh kelas (share). Adapun langkah-langkah metode ini 

adalah: 
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a. Guru menyampaikan materi dan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

b. Siswa diminta untuk berfikir tentang materi/permasalahan 

yang disampaikan guru. 

c. Siswa membuat pasangan dengan temannya (kelompok dua 

orang), untuk saling mengutarakan hasil pemikiran masing-

masing, yang tiap anggota pasangan ditentukan oleh guru. 

d. Guru memimpin diskusi tiap kelompok mengemukakan 

hasil diskusinya. 

e. Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan 

dan menambah materi yang belum diungkapkan oleh para 

siswa. 

f. Guru mengarahkan siswa kepada kesimpulan materi dan 

penutup.
76 
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