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ABSTRAK 

 

Selain hasil belajar, kreativitas juga merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Siswa 

yang kreatif dapat menyusun gagasan/ ide-ide baru dalam menyelesaikan suatu perkara. Kreativitas dapat 

dipandang sebagai bentuk intelegensi. Kreativitas merupakan komponen penting dalam proses belajar. 

Tanpa kreativitas peserta didik hanya akan bekerja pada sebuah tingkat kognitif yang sempit. Penggunaan 

model pembelajaran yang mempengaruhi kreativitas siswa juga berlaku dalam pembelajaran fiqih, yang 

mana mata pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran yang mengarahkan dan menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati terutama dalam ibadah sehari-hari, yang kemudian menjadi dasar 

pedoman hidup (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman 

dan pembiasaan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut peneliti menerapkan model pembelajaran 

ASSURE agar tercipta suasana kegiatan belajar mengajar yang kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran ASSURE terhadap kreativitas belajar siswa kelas 

VIII dalam mata pelajaran fiqih di MTs Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung.  

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu eksperimen semu (Quasy Eksperimen Design). Penelitian ini menggunakan desain nonequevalent 

control group pretest-prosttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII MTs 

Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan total sampling. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan 24 peserta didik 

sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji independent sample t-test untuk menjawab uji 

hipotesis. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas dilakukan menggunakan Levene Statistic.  

Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan nilai sig (2-tailed) yaitu 0,000 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima atau model pembelajaran ASSURE berpengaruh signifikan 

pada mata pelajaran Fiqih kelas VIII di MTs Hidayatul Islamiyah. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan maka terdapat beberapa rekomendasi yang akan peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidik 

Dalam menyampaikan pembelajaran Fiqih perlu memperhatikan suasana dan kondisi 

lingkungan belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran ASSURE agar peserta 

didik menjadi kreativ, merasa nyaman, menyenangkan dan berinteraksi dalam kelompok. 

2. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan peserta didik lebih kreativ dan berkeinginan kuat dalam belajar serta berperan 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 

Diharapkan pihak sekolah menerapkan model pembelajaran ASSURE sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik, model pembelajaran tersebut dapat dijadikan sebagai 

suatu upaya guna mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lain diharapkan menjadi salah satu rujukan agar tidak melakukan penelitian 

yang sama dengan penelitian ini, sebab hal tersebut bersifat plagiarisme. 
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MOTTO 

 

اَ۟وُكلُوا۟  َُ۟۟رَزقَُكمُِ۟۟ممَّ ًل۟۟ٱّللَّ ۟۟طَيِّبًاَ۟حلََٰ ََ۟۟وٱتَّقُوا۟ ۚ  ُمْؤِمنُونَ۟۟بِهِۦ۟أَنتُم۟ٱلَِّذى۟ ۟ٱّللَّ  

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” 

 (Q.S Al Maidah ayat 88) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, kiranya 

perlu bagi penulis untuk menjelaskan beberapa kata yang terdapat pada judul proposal skripsi ini. 

Judul yang dimaksud adalah “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ASSURE TERHADAP 

KREATIVITAS SISWA KELAS VIII DALAM BELAJAR FIQH ISLAM DI MTS 

HIDAYATUL ISLAMIYAH BANDAR LAMPUNG”. Adapun uraian daripada judul proposal 

skripsi tersebut yaitu : 

Model pembelajaran adalah perencanaan yang berupa pola prosedur yang digunakan 

sebagai patokan dan pondasi dalam merancang sert menentukan perangkat pembelajaran yang 

didalam kelas guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam buku Trianto (2014), pengertian model 

pembelajaran menurut Soekamto yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapaai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dalam pendapat lain, Arends menyatakan bahwa istilah 

model pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuan, 

sintaks (pola urutannya), lingkungannya, dan sistem pengolahannya.
1
 

Sementara itu, model ASSURE adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh 

Smaldino, James Russel, Robert Hennich, Michael Molenda. Model pembelajaran ASSURE 

sendiri merupakan singkatan dari langkah langkah yang terdapat dalamnya yaitu : Anlyze Learner 

Characteristic (analisis karakteristik siswa), State Performance Objectives (menetapkan tujuan 

pembelajaran), Select Methods, Media and Materials (memilih metode, media dan material), 

Utilyze Methods, Media and  Materials (menggunakan metode, media dan material), Requires 

Learners Participation (mengaktifkan keterlibatan siswa), Evaluation and Revision (evalusi dan 

revisi). Model pembelajaran ini lebih terfokus pada pemanfaatan media dan teknologi dalam 

aktivitas pembelajaran yang diinginkan. Dalam penerapnya, tahapan model ASSURE harus 

dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan hasil yang maksimal.
2
 

Selanjutnya, kreativitas adalah salah satu hal menakjubkan yang dimiliki manusia dalam 

memahami dan menghadapi situasi dengan cara berbeda yang dilakukan orang lain. Menurut 

Nana dalam jurnal Suara Guru, kreativitas siswa adalah kemampuan untuk membuat perpaduan 

baru, berdasarkan data, infomasi atau unsur yang ada. Kreativitas dalam diri seseorang akan 

menggambarkan kelancaran, keluwesan dan keaslian dalam berfikir serta membuat seseorang 

mempunyai kemampuan untuk memaparkan ide dan gagasannya. Siswa yang kreatif memiliki 

sifat belajar mandiri, optimis, percaya diri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kaya akan 

ide ide yang positif.
3
 

Terakhir, Fiqh secara bahasa berarti Al Fahm (pemahaman). Fiqh adalah pemahaman dan 

penafsiran ulama tentang hukum hukum islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ilmu 

Fiqh merupakan bagian dari syariat islam dalam arti luas. Fiqh sebagai ilmu yang merupakan 

hasil tafsiran para ulama terhadap hukum yang berasal dari sumbernya yaitu Al Qur‟an dan 

                                                             
1 Trianto Ibnu Badar, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif dan Konstektual. (Jakarta: Kencana, 2014), 

hlm. 23-24. 
2 A. Pribadi, Model ASSURE Untuk Mendesain Pembelajaran Sukses, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 35. 
3 Kenedi, Pengembangan Kreaivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Dikelas II SMP Negeri 3 Rokan IV Koto, 

(Suara guru: Jurnal Ilmu Pendidikan Sosisal, sains, dan Humaniora Vol. 3 No. 2, 2017), hlm. 332-333. 



2 
 

 
 

Hadits, Ijma‟ dan Qiys merupakan hasil dari Ijtihad para ulama yang telah tersusun secara 

sisteatis dalam buku teks pengetahuan dari berbagai mazhab.
4
 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangatlah penting guna menjadikan manusia sebagai individu yang lebih 

berkembang. Derasnya arus kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memaksa 

manusia untuk terus bisa menyesuaikan dirinya agar bisa bertahan dengan kemajuan zaman 

tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai macam teknologi dalam 

segala bidang mulai dari bidang sosial, ekonomi, pertanian, pendidikan, hukum dan lain lain. 

Kemajuan teknolgi dalam dunia pendidikan menuntut negara ini untuk melakukan perubahan 

dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh perubahan dalam dunia pendidikan adalah peserta 

didik yang dahulu hanya ditekankan untuk menerima semua yang disampaikan oleh gurunya, kini 

peserta didik juga dituntut harus bisa menjadi peserta didik yang aktif dan kreatif dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum baru yang berlaku.
5
 

Pendidikan juga tak luput dari pandangan islam, yang mana Allah SWT telah berfirman 

dalam  Al Qur‟an Surat Al-Alaq yaitu: 

 بِٱْصِى َزبَِّك ٱنَِّري َخهَقَ 
ٍْ َعهَق  (1)   ٱْقَسأْ ٍَ ِي ََضَٰ ٍَ  ِِ  (4)ٱنَِّري َعهََّى بِٱْنقَهَى (3)   ْقَسأْ َوَزبَُّك ٱْْلَْكَسو   ٱ(2)   َخهََق ٱْْلِ ََضَٰ َعهََّى ٱْْلِ

 (5)َيا نَْى يَْعهَىْ 
 

Artinya: 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 2. Yang telah 

menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani, 3. 

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 4. Yang telah mengajarkan tulisan dan 

cara menulis dengan pena, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.  

Iqra‟ atau bacalah merupakan kata pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW 

dari wahyu pertama. Sedemikian pentingnya kata iqra‟ ini, sehingga perlu diulang dua kali dalam 

rangkaian wahyu pertama. Mungkin sedikit mengherankan ketika perintah tersebut ditujukan 

pertama kali kepada seseorang yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum turunnya 

Alqur‟an, bahkan seorang yang tidak pandai membaca suatu tulisan sampai akhir hayatnya. 

Namun setelahnya, keheranan ini akan lenyap jika disadari makna kata iqra‟ dan disadari pula 

bahwa perintah ini bukan hanya tertuju kepada pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri, tetapi juga 

untuk umat manusia pada sepanjang sejarah kemanusiaan, karena realisasi dan aplikasi perintah 

tersebut merupakan kunci pembuka jalan sukses kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi.
6
 

Seorang individu tentunya tidak akan bisa melakukan sesuatu pekerjaan apabila dia tidak 

memahami konsep ilmu dari pekerjaan tersebut. Selain itu, dia juga tidak dapat berpikir positif 

terhadap suatu urusan tanpa dibarengi dengan pengetahuan tersebut. Seseorang yang memiliki 

ilmu pengetahuan akan lebih mudah dalam mengerjakan suatu urusan yang otomatis akan 

membantu dirinya menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Hal tersebut, sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam Al Qur‟an Surat Al Mujadillah ayat 11 sebagai berikut: 

 

ْى ۖ وَ  ى۟ا يَْفَضِح ٱَّللَّ  نَك  هِِش فَٱفَْضح  َجَٰ ًَ ى۟ا فًِ ٱْن ۟ا إَِذا قِيَم نَك ْى تَفَضَّح  ٍَ َءاَيُ ىَٰٓ أَيُّهَا ٱنَِّري
َٰٓ ٍَ إَِذا قِ يََٰ و۟ا يَْسفَِع ٱَّللَّ  ٱنَِّري و۟ا فَٱَش ز  يَم ٱَش ز 

ٌَ َخبِيس   ه ى ًَ ا تَْع ًَ ت  ۚ َوٱَّللَّ  بِ ٍَ أ وت ى۟ا ٱْنِعْهَى َدَزَجَٰ  َءاَيُ ى۟ا ِيُك ْى َوٱنَِّري

 

                                                             
4 Hafsah, Pembelajaran Fiqh, (Citapustaka Media Perintis: Bandung, 2013), hlm. 4 
5 Rahmat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, dan Aplikasinya, (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan 

Indonesia, 2019), hlm. 23. 
6 Masykur, Tafsir Qur‟an Al-Alaq ayat 1-5 (Perspektif Ilmu Pendidikan), Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, 2021, hlm. 

72. 
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melebihkan orang yang berilmu diantara 

orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang berilmu dapat menjaga dirinya dari hal-hal 

subhat sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syari‟at, baik derajat di hadapan 

manusia maupun di hadapan-Nya berupa pahala yang besar dan keridhaan. Secara realita, saat ini 

dapat kita jumpai bahwa kecanggihan sains dan teknologi sudah memberikan kenikmatan, 

kesejahteraan, kejayaan dan kebahagiaan bagi manusia.
7
 

Dunia saat ini dan yang akan datang sangat memerlukan para ahli yang tidak hanya ahli 

sosial masyarakat, sains dan teknologi saja, akan tetapi lebih dari semua itu, dunia sangat 

membutuhkan ahli ilmu pengetahuan yang didasari dengan „bismi Rabbik‟ yaitu seorang dalam 

bidang agama yaitu fuqaha‟. Di waktu siang mereka beraktifitas mencari karunia-Nya untuk 

kehidupan diri, keluarga, dan semua tanggungannya, beramal shalih, menyebarkan ilmunya dan 

berjuang demi kemaslahatan manusia, bukan menghancurkannya, dan di waktu malam mereka 

bangun malam (menghidupkan malam dengan shalat lail), mereka berzikir, memohon ampunan, 

dan mendekatkan diri Rabbnya. Mereka ini disebut „ulul al-baab‟ oleh Allah SWT dalam 

Alqur‟an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur‟an Surat Al Qhasas ayat 77 : 

 

ٍَ ٱو آَٰ أَْحَض ًَ َْيَا ۖ َوأَْحِضٍ َك ٍَ ٱندُّ َك ٱَّللَّ  ٱندَّاَز ٱْلَءاِخَسةَ ۖ َوََل تََُش ََِصيبََك ِي آَٰ َءاتَىَٰ ًَ   إِنَْيَك ۖ َوََل تَْبغِ ٱْنفََضاَد فًِ ٱْبتَِغ فِي
َّللَّ

َ ََل ي حِ  ٌَّ ٱَّللَّ ٍَ ٱْْلَْزِض ۖ إِ ْفِضِدي  ً  بُّ ٱْن

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

Pentingnya pendidikan bagi manusia terutama anak anak dan remaja menjadikan sekolah 

berperan penting dalam menciptkan manusia yang terdidik. Seperti yang telah disampaikan 

diatas, pendidikan dimasa perkembangan globalisasi seperti sekarang menuntut siswa untuk bisa 

menjadi lebih aktif dan kreatif. Maka dari itu, guru sebagai pendidik haruslah dapat 

menyesuaikan pembelajaran yang diberikan untuk bisa lebih merangsang keaktifan dan 

kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menciptakan kondisi tersebut maka guru 

memerlukan metode, media, dan bahan ajar yang sesuai yang tersusun didalam model 

pembelajaran yang sistematis. Pemakaian model dan metode pengajaran yang tepat sangat 

mempengaruhi daya ingat peserta didik dan keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan 

proses belajar mengajar akan tercapai bila perangkat utama dalam proses pembelajaran saling 

mendukung. Perangkat ini terdiri dari bahan belajar, peserta didik, guru, metode pengajaran dan 

lingkungan belajar. Peserta didik dan aktivitasnya baik sebagai subjek maupun objek dalam 

proses belajar mengajar, sedangkan guru dapat menjadi subjek sekaligus objek dalam proses 

belajar mengajar. Selain itu, guru bisa diumpamakan sebagai sutradara sekaligus aktor. Dengan 

demikian peran seorang guru sangat penting dalam keberhasilan belajar peserta didik. Metode 

dalam model pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran akan sedikit 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

                                                             
7 Ibid., hlm. 75. 
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Selain hasil belajar, kreativitas juga merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. 

Siswa yang kreatif dapat menyusun gagasan/ ide-ide baru dalam menyelesaikan suatu perkara. 

Kreativitas dapat dipandang sebagai bentuk intelegensi. Kreativitas merupakan komponen 

penting dalam proses belajar. Tanpa kreativitas peserta didik hanya akan bekerja pada sebuah 

tingkat kognitif yang sempit. Kreativitas adalah kemampuan membuat kombinasi baru, 

berdasarkan data, informasi, atau elemen yang ada. Dalam hal ini kreativitas ditekankan pada 

produk kreatif, yaitu hasil kreativitas yang merupakan gabungan dari hal-hal yang telah ada 

sebelumnya yang diperoleh dari pengalaman di sekolah dan dipelajari dalam keluarga dan 

masyarakat. Kreativitas siswa adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk menemukan dan 

menciptakan sesuatu hal yang baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi siswa dalam 

proses belajar. Dijelaskan juga, hal baru itu tidak perlu selalu sesuatu yang sama sekali tidak 

pernah ada sebelumnya, tetapi siswa yang kreatif akan berupaya menemukan kombinasi baru, 

hubungan baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. 

Jadi, hal baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif.
8
 

Dalam jurnal pendidikan islam karya Moh. Muslih, menyatakan bahwa definisi 

kreativitas sebagai “kemampuan merancang bentuk-bentuk baru yang bermanfaat bagi 

kemanusiaan dan sesuai dengan syari'at serta prinsip-prinsip Islam”. Hal yang baru dibuat harus 

berguna dan membantu untuk manusia dalam kehidupan mereka. Ia menekankan juga bahwa hal-

hal baru harus mengikuti prinsip prinsip Islam. Muslim kreatif dalam hal ini, akan dibedakan dari 

orang lain dengan mengikuti bimbingan ilahiah dari Allah SWT. Mereka akan 

mempertimbangkan persetujuan syari'at Islam sebelum membuat apa saja. Namun, Islam secara 

alami itu kreatif; ia datang dengan prinsip-prinsip baru dan unik yang menolak praktik-praktik 

yang berlaku dari masyarakat Arab dalam hal menyembah Allah. Islam sangat berbeda dengan 

keyakinan orang-orang pada waktu itu. Ia datang untuk tujuan perubahan yang lebih baik. Jenis 

perubahan adalah pergeseran dari sistem yang didasarkan pada hanya tiruan dari generasi lama ke 

model baru dan unik berdasarkan pemikiran, kesadaran dan pemahaman akan misi manusia di 

bumi. Al-Qur‟an sendiri berisi ide-ide besar dan kreatif termasuk sistem lengkap serta pedoman 

untuk kehidupan yang memungkinkan orang untuk hidup sesuai dengan dasar-dasar Islam. Al 

Qur‟an diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, menantang semua orang 

untuk menghasilkan beberapa ayat seperti Al-Qur'an tetapi mereka gagal, dan ini adalah salah 

satu tanda kreativitas ilahi untuk mengungkapkan sebuah kitab yang tidak ada bandingannya 

sampai kapanpun juga karena sangat relevan untuk semua orang di semua tempat dan waktu.
9
 

Konsep dan pengembangan kreativitas siswa bisa dilakukan dengan bertitik tolak dari apa 

dinamakan pendekatan 4P, yakni pribadi, pendorong, proses, dan produk. Aspek pribadi 

menekankan pada pemahaman bahwa anak adalah pribadi yang unik. Guru haruslah menghargai 

bakat dan minat khas dari siswa. Itu berarti, siswa perlu diberi kesempatan dan kebebasan 

mewujudkannya melalui aspek pendorong yakni suatu kondisi yang memungkinkan siswa 

berperilaku kreatif. Aspek proses lebih menekankan pada pemahaman kemampuan siswa 

menciptakan sesuatu yang baru, paling tidak menemukan hubungan-hubungan jawaban antar 

berbagai unsur. Ketiga aspek inilah yang akan menentukan kualitas produk kreativitas pada siswa 

yang masih dalam proses pembelajaran, tetapi aspek proses perlu mendapat penekanan. 

Pengembangan kreativitas pada siswa dapat dilakukan melalui proses belajar diskaveri/inkuiri 

dan belajar bermakna, dan tidak dapat dilakukan hanya dengan kegiatan belajar yang bersifat 

ekspositori, karena inti dari kreativitas adalah pengembangan kemampuan berpikir divergen dan 

bukan berpikir konvergen. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan 

                                                             
8 Kenedi, Pengembangan Kreaivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Dikelas II SMP Negeri 3 Rokan IV Koto, 

(Suara guru: Jurnal Ilmu Pendidikan Sosisal, sains, dan Humaniora Vol. 3 No. 2, 2017), hlm. 330. 
9 Moh. Muslih, Pendekatan Bid’ah & Ijtihad dalam Pembelajaran: Mengoptimalkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Peserta Didik, (Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No.2, 2018), hlm. 209-210. 
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memunculkan kreativitas peserta didik selama. pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

beberapa metode, strategi yang bervariasi, misalnya melalui pembelajaran kerja kelompok, 

bermain peran, dan pemecahan masalah.
10

 

Penggunaan model pembelajaran yang mempengaruhi kreativitas siswa juga berlaku 

dalam pembelajaran fiqih, yang mana mata pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran yang 

mengarahkan dan menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati terutama 

dalam ibadah sehari-hari, yang kemudian menjadi dasar pedoman hidup (way of life) melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Dengan 

demikian pembelajaran Fiqih tidak hanya dengan mendengarkan apa yang diuraikan oleh guru 

mata pelajaran Fiqih tetapi siswa melalui kegiatan bimbingan, latihan serta pembiasaan dalam 

kegiatan pembelajaran. alam pembelajaran Fiqih ditemukan beberapa kelemahan antara lain: 

waktu yang terbatas tetapi materi pembelajaran begitu padat, dan lemahnya sumber daya guru 

dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, serta kurangnya sarana 

pelatihan dan pengembangan.  

Berdasarkan hasil survey awal di MTs Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung, tanggal 26 

Januari dan 10 Februari 2022, diperol informasi dari guru fiqih kelas VIII MTs Hidayataul 

Islamiyah bahwasanya : 

“Proses KBM dalam mata pelajaran Fiqih berjalan cukup lancar walaupun berada 

ditengah tengah situasi pandemi yang kadang kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara 

daring dan kadang secara tatap muka dikelas, menyesuaikan aturan yang dikeluarkan pemerintah 

saja. Untuk model pembelajaran, kami belum menggunakan model pembelajaran secara pasti, 

akan tetapi kami hanya menggunakan metode metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan 

kondisi yang terjadi. Sedangkan untuk kreativitas belajar siswa masih sangat jauh dari harapan 

karena terdapat beberapa kendala seperti belajar yang masih berpusat kepada guru dan kurangnya 

media pendukung untuk menciptakan kreativitas belajar siswa”.
11

 Menurut saya, cara tersebut 

kurang tepat, hal ini karena apabila guru hanya terfokus pada penggunaan metode namun tidak 

menggunakan rancangan terlebih dahulu. 

Selain dari hasil wawancara, peneliti juga mendapatkan data berupa lembar observasi 

kreativitas belajar awal siswa, sebagai berikut: 

No. Aspek Yang Diamati Kategori Keterangan 

A B C D  

 

 

A: Sangat Baik 

B: Baik 

C: Cukup 

D: Kurang 

1 Memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 √   

2 Tekun dan tidak mudah 

bosan 

   √ 

3 Percaya diri dan mandiri   √  

4 Memiliki inisiatif    √ 

5 Berani untuk 

menyampaikan gagasan 

dan jawaban. 

   √ 

 

Berdasarkan hasil survey awal tersebut, bisa dilihat bahwasanya belum digunakannya 

model/ rancangan pembelajaran yang sistematis sehingga pembelajaran menjadi kurang 

terstruktur dan sistematis. Hal tersebut serupa dengan pendapat yang disampaikan oleh Gagnon 

                                                             
10 Ibid., hlm. 331 
11 Wawancara dengan Ahmad Nurrahman, tanggal 26 Januari dan 10 Februari di MTs Hidayatul Islamiyah Bandar 

Lampung 
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dan Collay dalam buku Benny A. Pribadi (2011), yang menyatakan bahwa Aktivitas 

pembelajaran perlu dirancang sebelumnya agar dapat memberikan output atau hasil seperti yang 

diinginkan. Upaya untuk merancang aktivitas pembelajaran disebut dengan istilah desain 

pembelajaran. Istilah desain mempunyai makna adanya suatu keseluruhan, struktur, kerangka 

atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan.
12

 Selain itu, setelah dilakukan observasi awal 

kreativitas belajar dapat dilihat bahwa rata-rata siswa belum mampu memaksimalkan 

kreativitasnya karena beberapa kendala seperti, belum ditetapkannya suatu  model pembelajaran 

yang pasti, siswa kurang berani dalam mengeluarkan pendapatnya, dan siswa sering terlihat 

merasa bosan disaat kegiatan pembelajaran. 

Dengan adanya model/ rancangan dalam pembelajaran yang selalu berfokus pada tujuan 

atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Proses 

dan evaluasi pembelajaran perlu dirancang dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh tujuan pembelajaran yang mengharuskan 

siswa memperlihatkan kemampuan psikomotorik sebaiknya menggunakan metode demonstrasi 

dan evaluasi hasil belajar dalam bentuk praktik. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan disegala kondisi pembelajaran baik pembelajaran tatap muka secara langsung ataupun 

pembelajaran daring adalah model ASSURE. Hal tersebut bisa terjadi karena model pembelajaran 

ASSURE adalah model pembelajaran yang bersifat flekibel. 

Model ASSURE dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Henich, James Russell 

dan Michael Molenda. Model desain pembelajaran ini merupakan singkatan dari komponen atau 

langkah penting yang terdapat didalamnya yaitu: menganalisis karakteristik siswa (analyze 

learner characteristics); menetapkan tujuan pembelajaran (state performance objectives); 

memilih metode, media dan bahan pelajaran (select methods, media and materials, utilize 

materials); mengaktifkan keterlibatan siswa (requires learner participation); evaluasi dan revisi 

(evaluation and revision). Model pembelajaran ini lebih berorientasi kepada pemanfaatan media 

dan teknologi dalam menciptakan proses dan aktivitas pembelajaran yang diinginkan. 

Pemanfaatan model desain pembelajaran ASSURE perlu dilakukan tahap demi tahap (sistematik) 

dan menyeluruh (holistik) agar dapat memberikan hasil yang optimal yaitu terciptanya 

pembelajaran sukses.
13

 

Dari permasalahan tersebut, diharapkan model pembelajaran ASSURE dapat berguna 

untuk memudahkan proses kegiatan belajar dan mengajar dikelas guna meningkatkan kreativitas 

yang ada pada seluruh peserta didik. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran ASSURE Terhadap Kreativitas Siswa Kelas VIII 

Dalam Belajar Fiqh Islam di MTs Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung.” 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Setelah melakukan observasi awal di MTs Hidayatul Islamiyah dapat diuraikan sebagai berkut: 

1. Pendidik masih belum menetapkan model pembelajaran yang sistematis dan fleksibel dalam 

pembelajaran fiqih 

2. Proses KBM kurang dapat mengembangkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam belajar 

fiqih 

3. Peserta didik belum menunjukan kreativitasnya secara maksimal dalam belajar fiqih 

Batasan masalah, sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya membatasi pada pengaruh model pembelajaran ASSURE saja 

2. Peneliti hanya meneliti siswa kelas 8 MTs Hidayatul Islamiyah 

                                                             
12 Benny A. Pribadi, Model ASSURE Untuk Mendesain Pembelajaran Sukses, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 23. 
13 Ibid., hlm. 28. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penellitian ini adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran 

ASSURE terhadap kreativitas belajar siswa kelas VIII dalam mata pelajaran fiqih islam di MTs 

Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

ASSURE terhadap kreativitas belajar siswa kelas VIII dalam mata pelajaran fiqih di MTs 

Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah; 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini nantinya akan menambah pengetahuan 

dibidang pendidikan bahwa terdapat model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

berbagai situasi dan kondisi dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan 

untuk acuan penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik/ Guru 

Hasil penelitian ini dapat membantu guru dalam mendesain rencana 

pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan efektif melalui model pembelajaran 

ASSURE guna meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran Fiqih Islam. 

b. Bagi Peserta Didik 

1) Untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik 

2) Dengan penerapan model ASSURE akan membuat suasana pembelajaran yang 

menarik yang membuat siswa bisa menjadi lebih aktif dan kreatif. 

G. Kajian Peneliti Yang Relevan 

Dalam mempermudah penulisan untuk penelitian ini, peneliti akan memaparkan kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut : 

1. Andi Asma (2021), dalam Jurnal Transformasi: Jurnal Pendidikan Matematika dan 

Matematika dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran ASSURE Terhadap Kreativitas 

dan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik”. Fokus dalam penelitian tersebut ialah mencari 

pengaruh pengunaan model pembelajaran ASSURE terhadap kreativitas dan hasil belajar 

matematika peserta didik. Kesamaan penelitian dalam jurnal tersebut dengan judul peneliti 

adalah sama sama mencari pengaruh model pembelajaran ASSURE terhadap kreativitas 

belajar siswa dan kesamaan pada metde penelitiannya yaitu metode penelitian eksperimen. 

Perbedaannya adalah fokus mata pelajaran yang diteliti untuk penelitian tersebut adalah mata 

pelajaran Pendidikan Matematika sedangkan mata pelajaran yang penliti jadikan fokus 

penelitian adalah mata pelajaran Fiqih Islam. 

2. Haerul Muammar dkk. (2015), dalam jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran ASSURE dan Pengetahuan Awal Terhadap Hasil Belajar 

IPA-Fisika Siswa Kelas VIII SMPN 22 Mataram”. Jurnal penelitian ini dijadikan acuan 

karena memiliki persamaan pada pemilihan variabel bebas dalam penelitiannya yaitu model 

pembelajaran ASSURE. Selain itu, penelitian dalam jurnal ini juga termasuk kedalam jenis 

penelitian eksperimen yang mencari pengaruh dari penerapan model pembelajaran ASSURE 

dalam proses KBM. Sedangkan, perbedaan jurnal penelitian karya Haerul Muammar dkk. 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah perbedaan dalam pemilihan variabel terikat 

yaitu pada jurnal karya Haerul Muammar memfokuskan pada penilaian hasil belajar, 

sedangkan variabel terikat dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah penilaian 
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kreativitas. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada mata pelajaran yang diteliti dalam jurnal 

karya Haerul Muammar mata pelajaran yang diangkat dalam penelitian adalah mata pelajaran 

IPA-Fisika sedangkan dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Fiqih. 

3. Izmi Zakiah dan Hadi Kusmanto (2017), dalam jurnal EduMa Vol.6 No.1 yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap 

Kreativitas Siswa Dalam Pembelajaran Matematika”. Jurnal penelitian tersebut dijadikan 

acuan karena terdapat persamaan dalam pemilihan variabel terikat yaitu kreativitas. Selain 

pada pemilihan variabel terikat, penggunaan metode penelitian yaitu sama-sama 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Sedangkan, 

perbedaan penelitian dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 

Match sebagai variabel bebas dan mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran 

matematika sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan model pembelajaran 

ASSURE sebagai variabel bebas dan meneliti pada mata pelajaran fiqih. 

4. Neneng Darlis dan Mega Adyna (2021), dalam jurnal BASICEDU yang berjudul 

“Penggunaan Model ASSURE Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Terpadu di 

Sekolah Dasar”. Jurnal penelitian ini dijadikan acuan karena memiliki persamaan pada 

pemilihan variabel bebas dalam penelitiannya yaitu model pembelajaran ASSURE. 

Sedangkan, perbedaan jurnal penelitian karya Neneng Darlis dan Mega Adyna dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah perbedaan dalam pemilihan variabel terikat yaitu 

pada jurnal tersebut memfokuskan pada penilaian hasil belajar, sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah penilaian kreativitas dan metode penelitian 

yang digunkan pun berbeda, pada penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas sedangkan peneliti menggunakan penelitian eksperimen. Selain itu, 

perbedaan juga terdapat pada mata pelajaran yang diteliti, dalam jurnal tersebut mata 

pelajaran yang diangkat dalam penelitian adalah mata pelajaran Tematik sedangkan dalam 

penelitian ini adalah mata pelajaran Fiqih. 

5. Ogi Sugiarti, dkk. dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran ASSURE 

Untuk Menngkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV C SDN 37 Pekan Baru. Jurnal tersebut 

memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan 

model pembelajaran ASSURE sebagai variabel bebas. Adapun yang menjadi pembeda 

penelitian yang dilakukan Ogi Sugiarti tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah pada  

penggunaan metode peneltian yang mana peneliti menggunakan jenis metode penelitian 

eksperimen sedangkan dalam jurnal tersebut menggunakan jenis metode penelitian tindakan 

kelas. Selain itu, mata pelajaran yang diteliti, dalam jurnal tersebut mata pelajaran yang 

diangkat dalam penelitian adalah mata pelajaran IPS sedangkan dalam penelitian ini adalah 

mata pelajaran Fiqih. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari proposal skripsi ini maka 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, berisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis, dalam bab ini menjelaskan Pengertian 

Model Pembelajaran, Desain Pembelajaran ASSURE, Kreativitas Siswa, Fiqh Islam Dan 

Pengajun Hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi Waktu Dan Tempat Penelitian, 

Pendekatan dan Jenis Penelitian, Variabel Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan 



9 
 

 
 

Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Tingkat Kesukaran, Uji Daya Pembeda dan Analisis 

Data. 

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, 

Pelaksanaan Penelitian, Deskripsi Data Amatan, Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Hipotesis, 

Pembahasan. 

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi Simpulan dan Rekomendasi 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, 

bahwa model pembelajaran ASSURE berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung 

dengan nilai N- Gain pada kelas eksperimen sebesar 0,72 dengan kategori tinggi. Selain itu hasil 

perhitungan uji hipotesis menunjukkan nilai sig (2-tailed) yaitu 0,000 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya model pembelajaran ASSURE berpengaruh 

signifikan terhadap kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VIII di MTs 

Hidayatul Islamiyah. 

Selain hasil dari perhitungan uji hipotesis tersebut, pada saat proses penelitian berlangsung 

terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Siswa pada kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan model pembelajaran ASSURE memiliki peningkatan kreativitas dan 

keaktifan pada saat belajar. Hal ini dikarenakan dalam model ASSURE itu sendiri menekankan 

pada pemilihan dan penggunaan media yang tepat serta keterlibatan langsung siswa pada kegiatan 

pembelajaran yang menyebabkan siswa menjadi bebas dan berani mengungkapkan gagasan dan 

ide kreatifnya pada saat kegiata KBM dimulai. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka terdapat beberapa rekomendasi yang 

akan peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidik 

Dalam menyampaikan pembelajaran Fiqih perlu memperhatikan suasana dan 

kondisi lingkungan belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran 

ASSURE agar peserta didik menjadi kreativ, merasa nyaman, menyenangkan dan 

berinteraksi dalam kelompok. 

2. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan peserta didik lebih kreativ dan berkeinginan kuat dalam belajar serta 

berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 

Diharapkan pihak sekolah menerapkan model pembelajaran ASSURE sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, model pembelajaran tersebut dapat 

dijadikan sebagai suatu upaya guna mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lain diharapkan menjadi salah satu rujukan agar tidak melakukan 

penelitian yang sama dengan penelitian ini, sebab hal tersebut bersifat plagiarisme. 
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