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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki kebosanan dalam 

hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak 

menyenangkan. Demikian juga dalam proses pembelajaran, bila guru dalam 

proses pembelajaran tidak mengggunakan variasi, baik dari segi pendekatan, 

strategi, metode, dan media, maka akan membosankan siswa, perhatian siswa 

berkurang, mengantuk, dan akibatnya tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai. Padahal salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran adalah bagaimana cara seorang 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang 

hendaknya dapat mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kreativitas 

yang pada akhirnya efektif, akan tetapi tetap menyenangkan bagi peserta 

didik. Seorang guru dituntut lebih kreatif dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, agar siswa menjadi aktif selama proses pembelajaran. Karena, 

keaktifan anak dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar 

yang harus dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh guru dalam setiap 

proses pembelajaran. Demikian pula berarti harus dapat diterapkan oleh siswa 

dalam setiap bentuk kegiatan pembelajaran.  

Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya 

sendiri. John Dewey mengemukakan belajar adalah menyangkut apa yang 

harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang 
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sendiri.
1
 Guru hanya sekedar pembimbing dan pengarah, sementara siswa 

sebagai peserta didik yang harus aktif. Siswa yang aktif akan membuat 

pembelajarannya lebih menyenangkan, dan proses pembelajarannya pun akan 

terjadi dialog yang interaktif, antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, 

dan siswa dengan siswa lainnya.  

Berkaitan dengan keaktifan belajar tersebut, Aunurrahman 

menjelaskan bahwa keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan siswa 

secara optimal, baik intelektual, emosional, dan fisik jika dibutuhkan.
2
 

Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih 

keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya 

menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan konsep yang 

lain, menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan psikis yang lainnya.
3  

Dengan demikian, seorang guru harus berupaya menciptakan suasana 

sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mengemukakan gagasan, dan 

melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung, sehingga 

belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya 

sendiri.
4
 Karena suasana yang semestinya tercipta dalam proses pembelajaran 

adalah bagaimana siswa yang belajar benar-benar berperan aktif dalam 

belajar.  

                                                           
1
 Rusman, 2013, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan 

Profesionalisme Guru Abad 21, Bandung: Alfabeta, h. 101. 
2
 Aunurrahman, 2014, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, h. 119. 

3
  Rusman, op.cit., h. 101. 

4
  Remiswal, 2013, Format Pengembangan Strategi PAIKEM dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 78.   
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Menurut Istarani dan Muhammad Ridwan, salah satu cara untuk 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan 

strategi active learning (pembelajaran aktif).
5
 Strategi pembelajaran aktif 

dikenalkan pertama kali oleh Mel Silberman. Nilai karakter inti dari strategi 

ini adalah “aktif”. Dalam bahasa pendidikan karakter, “aktif” merupakan 

cerminan kerja keras, kemandirian, tanggung jawab dan hasrat ingin tahu.
6
  

Strategi active learning (pembelajaran aktif) memiliki berbagai 

macam tipe, menurut Melvin L. Silberman salah satu tipe dari strategi 

pembelajaran aktif yang dapat menjadikan siswa aktif dari awal adalah tipe 

true or false.
7 

Strategi active learning tipe true or false adalah strategi 

pembelajaran menggunakan kartu yang berisi pernyataan-pernyataan benar 

atau salah terkait dengan materi pembelajaran, kemudian kartu tersebut 

dibagikan kepada masing-masing siswa, dan siswa akan menganalisis kartu 

yang didapatinya. Sehingga dengan adanya keterlibatan siswa terhadap materi 

pelajaran secara langsung, dapat membangun minat mereka dan menimbulkan 

rasa ingin tahunya terhadap jawaban dari kartu yang didapatinya, serta dapat 

merangsang mereka untuk berpikir (benar atau salah kartu yang didapatinya). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran aktif terdapat prinsip-prinsip yang 

ada dalam al-Qur’an, seperti adanya prinsip partisipasi aktif. Pada prinsip ini 

dituntut bagi orang yang belajar agar ikut berpartisipasi aktif dalam 

                                                           
5
  Istarani dan Muhammad Ridwan, 2014, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, Medan: CV 

Media Persada, h. 236.    
6
  Suyadi, 2015, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, h. 33. 
7
  Melvin L. Silberman, 2011, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif terjemahan 

Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, h. 99. 
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pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah QS. al-

Maidah [5], ayat 2: 

                                      

         
 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tawa, 

dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang tolong-menolong dalam segala hal. 

Begitu juga dalam proses pembelajaran aktif, proses pembelajaran aktif 

adalah suatu proses yang sangat membutuhkan perilaku tolong-menolong, 

pembelajaran aktif membutuhkan adanya kerja sama antara beberapa 

komponen pembelajaran. Maka disini siswa dituntut untuk aktif dan saling 

bekerja sama dengan teman-temannya. Disamping itu pembelajaran aktif 

tidak akan berhasil jika tidak adanya kerja sama antara guru dengan peserta 

didik, dan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya.
8
   

Jika dikaitkan dengan firman Allah tersebut, dapat diketahui bahwa 

dalam penerapan strategi active learning tipe true or false, sangat dituntut 

adanya prinsip partisipasi aktif. Dimana pada prinsip ini dituntut bagi orang 

yang belajar agar ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, guru maupun 

peserta didik sama-sama mengambil peran aktif yang sangat penting. Guru 

sebagai pihak yang merencanakan, membuat daftar pernyataan true or false 

yang terkait dengan materi pembelajaran dan mendesain skenario 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dikelas. Sedangkan siswa menjadi 

                                                           
8
 Remiswal, op.cit., h. 79.   
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pihak yang menggunakan kemampuan seperti berpikir, menganalisis, 

mencari, menemukan, atau memberikan informasi, bertanya, menjawab, 

melakukan kegiatan pembelajaran secara sendiri ataupun berkelompok, dan 

menghargai pendapat sesama teman ketika proses pembelajaran berlangsung.  

Ketika anak aktif mencari sendiri dan bekerja sendiri, maka anak lebih 

bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan sehingga pengertian 

mengenai suatu persoalan benar-benar mereka pahami dengan baik.
9
 Dengan 

demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai bukan hanya guru yang 

menentukan, tetapi siswa juga mempunyai andil dalam menentukan 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Begitu juga pada mata pelajaran 

Fikih, keterlibatan siswa secara langsung sangatlah penting dalam proses 

pembelajaran, karena belajar merupakan proses aktif siswa dalam 

membangun pengetahuannya sendiri.  

Berdasarkan uraian tersebut, bila dikaitkan dengan kondisi yang ada di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, dapat diketahui bahwa guru sudah 

menerapkan strategi active learning tipe true or false, namun keaktifan 

belajar siswa belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
10

 Hal ini terlihat dari 

gejala-gejala penerapan strategi active learning tipe true or false berikut ini: 

1. Guru menyampaikan materi fakta terkait dengan materi yang akan 

dipelajari.  

2. Guru memerintahkan siswa untuk membaca buku Fikih (pegangan siswa) 

terkait dengan materi yang akan dipelajari. 

                                                           
9
 Ramayulis, 2002, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 243. 

10
 Sri Hastuti, Guru Mata Pelajaran Fikih kelas XI di MAN 1 Pekanbaru, Observasi: di 

Ruang Belajar Mata Pelajaran Fikih, Selasa, 04 Oktober 2016. 
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3. Guru membuat daftar pernyataan (true or false) pada kartu indeks yang 

terpisah sebanyak jumlah kelompok. 

4. Guru menentukan langsung jumlah kelompok dan jumlah siswanya. 

5. Guru membagikan satu kartu untuk satu kelompok.  

6. Guru memfasilitasi tanya jawab. 

7. Guru memerintahkan siswa untuk mencatat kesimpulan akhir dari materi 

pembelajaran. 

Dari kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan adanya gejala-

gejala keaktifan belajar siswa, diantara gejala-gejala tersebut adalah: 

1. Masih ada sebagian siswa yang belum memperhatikan penjelasan guru 

terkait dengan materi fakta pembelajaran. 

2. Masih ada sebagian siswa yang belum membaca buku Fikih (pegangan 

siswa) terkait dengan materi yang akan dipelajari. 

3. Masih ada sebagian siswa yang belum berperan aktif dalam menganalisis 

pernyataan (true or false) yang dibagikan kepada masing-masing 

kelompok. 

4. Masih ada sebagian siswa yang belum mendengarkan penjelasan guru 

dan siswa lainnya saat proses pembelajaran berlangsung. 

5. Masih ada sebagian siswa yang belum mau bertanya, ketika diberi 

kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dimengerti. 

6. Masih ada sebagian siswa yang belum mau menjawab, baik terhadap 

materi yang ditanya oleh guru maupun siswa lainnya. 
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7. Masih ada sebagian siswa yang belum mencatat kesimpulan akhir dari 

materi pembelajarannya. 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang peneliti temukan 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Penerapan Strategi Active Learning Tipe True or False terhadap 

Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengaruh Penerapan 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, 

benda, dan sebagainya.
11

 Penerapan adalah proses, cara, perbuatan 

menerapkan sesuatu.
12

 

Pengaruh penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengaruh penerapan strategi active learning tipe true or false terhadap 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Strategi Active Learning 

Strategi active learning adalah suatu strategi pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan 

aktif berarti mereka mendominasi aktifitas pembelajaran.
13

 

 

                                                           
11

 Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: 

Widya Karya, h. 369. 
12

 Meity Taqdir Qodratilah, 2011, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, h. 550. 
13

 Istarani dan Muhammad Ridwan, op.cit., h. 234. 
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3. True or False 

True or false adalah salah satu tipe dari strategi active learning. 

Yang dimaksud dengan true or false dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran menggunakan kartu yang berisi pernyataan-pernyataan 

benar atau salah yang diberikan kepada masing-masing siswa, kemudian 

masing-masing siswa menganalisis, benar atau salahkah pernyataan yang 

didapatinya. True or false, salah satu strategi active learning yang 

menjadikan siswa aktif dari awal dan menstimulasikam keterlibatan 

siswa terhadap materi pelajaran secara langsung.
14

  

4. Keaktifan Belajar 

Keaktifan belajar adalah keterlibatan siswa secara optimal, baik 

intelektual, emosional, dan fisik jika dibutuhkan.
15

 Seperti membaca, 

mendengar, menulis, mengidentifikasi, merumuskan masalah, mencari 

dan menemukan fakta, menganalisis, menafsirkan dan menarik 

kesimpulan
.16

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

tersebut, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 

dalam penelitian ini, antara lain:  

a. Penerapan strategi active learning tipe true or false di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

                                                           
14

 Melvin L. Silberman, loc.cit. 
15

 Aunurrahman, loc.cit. 
16

 Rusman, op.cit., h. 101. 
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b. Keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fikih dalam penerapan 

strategi active learning tipe true or false di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Pekanbaru. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

d. Pengaruh penerapan strategi active learning tipe true or false 

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan 

tersebut, maka agar lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi 

masalah yang akan dibahas yaitu fokus pada “pengaruh penerapan 

strategi active learning tipe true or false terhadap keaktifan belajar siswa 

pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: apakah ada pengaruh penerapan 

strategi active learning tipe true or false terhadap keaktifan belajar siswa 

pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh  
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penerapan strategi active learning tipe true or false terhadap keaktifan 

belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus sebagai 

kerangka acuan dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan tentang penerapan strategi active learning tipe true or 

false, dan sebagai acuan konsep dalam mengembangkan keaktifan 

belajar siswa, dan kreatifitas dalam proses pembelajaran.  

c. Bagi siswa 

Penerapaan strategi active learning tipe true or false ini 

diharapkan dapat mengembangkan keaktifan belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Fikih . 

d. Bagi peneliti 

Untuk memperoleh wawasan berfikir dan memenuhi 

persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis sebagai sarjana srata 

satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 


