
BAB IV 

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Miftahul Hidayah Pekanbaru 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah ini didirikan oleh K.H. 

Maqsudi, Akhmad Mujahidin S.Ag., Tholhah S.Ag., dan Drs. Muhammad 

Syahid pada tahun 1999 yang merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal di Kota Pekanbaru berstatus swasta. 

Pada awalnya sekolah ini adalah tempat mengaji malam yang 

terdiri dari 5 orang anak. Kemudian K.H. Maqsudi, Akhmad Mujahidin 

S.Ag., Tholhah S.Ag., dan Drs. Muhammad Syahidberfikir untuk 

mengembangkan menjadi sekolah formal. Setelah lama maka terwujudlah 

sekolah Madrasah Tsanawiyah yang diberi nama Madrasah Tsanawiyah 

Miftahul Hidayah di bawah naungan Yayasan Nurul Huda yang berdiri 

pada tahun 1997. 

 Pada saat itu siswa Madrasah Tsanawiyah hanya berjumlah 13 

orang. Siswa tersebut berasal dari luar Kota Pekanbaru, seperti dari Pasir 

Pengaraian, Indragiri Hulu, Kampar dan dari daerah-daerah lainnya. 

Kemudian lama kelamaan siswanya bertambah banyak bahkan ada yang 

berasal dari kota Pekanbaru juga. 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah ini berlokasi di Jl. 

Handayani No. 25 RT 02  RW 14 Kelurahan Maharatu Kecamatan 

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 



 42 

2. Visi dan Misi MTs Miftahul Hidayah 

a. Visi 

Terdepan dalam ilmu pengetahuan, sosial dan budaya dalam bingkai 

nilai-nilai Qur’ani dan Sunnah. 

b. Misi 

1. Memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan 

professional. 

2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter dan mampu 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam diri dan masyarakat. 

3. Mempersiapkan kader generasi yang baik dalam menapaki jenjang 

yang lebih tinggi. 

4. Menanamkan dan mengembangkan konsep nilai yang ada dalam 

Al-Qur’an dan Hadits serta turunannya. 

5. Berjiwa Ahlussunnah Waljama’ah An-Nahdiyah. 

3. Data Kepala Sekolah 

Adapun data kepala sekolah yang pernah menjabat di Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel IV. 1 

Data Kepala Sekolah MTs. Miftahul Hidayah Tahun 1999 – 2017 

 
No. Nama Periode 

1 Tulkhah, S. Ag. 1999–2003 

2 Sirajul Munir, M.Ag. M.Sy. 2003–Sekarang 

Sumber Data: Kantor Tata Usaha MTs. Miftahul Hidayah Pekanbaru. 
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4. Data Guru 

Adapun data guru di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah 

Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV. 2 

Data Guru MTs. Miftahul Hidayah Pekanbaru T.A 2016/2017 

 

No. Nama L/P Mata Pelajaran Jabatan 

1 Sirajul Munir, M.Ag M.Sy L SKI Kepala Sekolah 

2 Drs. M. Syahid L Seni/KTK Guru Mapel 

3 Tulkhah, S.Ag L IPS Wakil kepala sekolah 

4 Saiman, S.Pd L B.Inggris Guru Mapel 

5 Mukhtar, S.Pd L Sejarah/PKN Guru Mapel 

6 M. Asyrofi, SE.Sy L Q. Hadits Guru Mapel 

7 Muhsinin, S.Si L IPA-3 Guru Mapel 

8 Sukri, S.Ag L IPS Terpadu-3 Guru Mapel 

9 Mizan Fadholi, SI.P L Mulok Guru Mapel 

10 M. Jatmiko, S.HI L Penjaskes Guru Mapel 

11 Efdayanti, S.PdI P B.Indonesia Guru Mapel 

12 Abdul Malik, S.Pd.I L Fikih Guru Mapel 

13 Heni Asmita, S.Pd.I P Akidah Akhlak-SKI Guru Mapel 

14 Syari’ah, S.Pd.I P B.Arab Guru Mapel 

15 Lailatul Badriah, S.Pd P Matematika-3 Guru Mapel 

16 Bakhtiar Z L TIK Guru Mapel 

17 Rahmawati, S.Pd.I P IPA Terpadu-1/2 Guru Mapel 

18 Rusmiati, S.Pd P Matematika-1/2 Guru Mapel 

Sumber Data: Kantor Tata Usaha MTs. Miftahul Hidayah Pekanbaru. 

5. Data Siswa 

Adapun data siswa di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah 

tahun ajaran 2016/2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV. 3 

Data Siswa MTs. Miftahul Hidayah Pekanbaru T.A 2016/2017 

 

No. Kelas 

Jumlah Siswa 

Total Rombel A Putra Rombel B 

Putri 

Rombel C 

Putri 

1 VII  47 54  101 

2 VIII  42 24 25 91 

3 IX  44 37  81 

Jumlah 273 

Sumber Data: Kantor Tata Usaha MTs. Miftahul Hidayah Pekanbaru. 
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6. Kurikulum 

Kurikulum adalah suatu hal yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu program pembelajaran di sekolah.Oleh karena itu 

perhatian maksimal terhadap pengembangan dan inovasi kurikulum 

merupakan suatu hal yang mesti dilakukan. Kurikulum ini merupakan 

pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu KBK, hanya saja pada 

KTSP sekolah diberikan wewenang yang sebenarnya dalam keseluruhan 

sistem pembelajaran di sekolah, yaitu: 

1) Kurikulum ini membuat perencanaan pengembangan kompetensi 

subjek didik lengkap dengan hasil belajar dan indikatornya sampai 

dengan kelas. 

2) Kurikulum ini membuat pola pembelajaran tenaga kependidikan dan 

sumber daya lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar, oleh 

karena itu perlu adanya perangkat kurikulum, pembina kreatifitas dan 

kemampuan tenaga pendidikan serta pengembangan system informasi 

kurikulum. 

3) Kurikulum ini dapat mengiring peserta didik memiliki sikap mental 

belajar mandiri dan menentukan pola yang sesuai dengan dirinya. 

4) Kurikulum ini menggunakan prinsip evaluasi yang berkelanjutan 

sesuai dengan identifikasi yang telah dicapai. 

Kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, 

baik secara individu maupun secara kelompok dengan menggunakan 

berbagai metode atau pendekatan yang bervariasi, sumber belajar yang 
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digunakan pada kurikulum ini tidak hanya guru yang efektif akan tetapi 

siswalah yang menemukan materi yang ingin dicapai, mencakup 

lingkungan belajar yang menyenangkan agar peserta didik merasa 

nyaman, senang dan termotivasi untuk belajar mandiri. 

Kurikulum 2013 adalah sperangkat rencana dan pengaturan tentang 

komptensi dan hasil belajar yang meliptuti aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik dimana lebih ditekankan pada aspek karakternya yang 

diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, keatif, inovatif dan 

berkarakter. Dalam implementasi kurikulum 2013 guru dituntut secara 

profesional merancang pembelajaran efektif yang bermakna 

(menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan 

pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi secara efektif, serta menerapkan kriteria 

keberhasilan. 

7. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling penting dalam 

kelangsungan suatu lembaga pendidikan karena dengan adanya sarana 

dan prasarana dapat menunjang proses belajar mengajar dengan baik. 

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru memiliki 

sarana dan prasarana pendidikan, yaitu :ruang belajar, ruang kepala 

sekolah, ruang majelis guru, ruang labor, ruang kegiatan siswa, asrama 

putra dan putri, perpustakaan, gudang, masjid, WC siswa, kantin, 

lapangan volly, lapangan takraw. 
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B. Penyajian Data 

1. Data Observasi tentang Implementasi Pembelajaran Berorientasi 

Aktivitas Siswa dalam Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah 

Miftahul Hidayah Pekanbaru 

Penulis melaksanakan observasi tentang implementasi 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa sebanyak 5 kali dan selanjutnya 

data observasi dikuantitatifkan, dimana setiap item yang ada didalam 

format observasi disertai dengan alternatif jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 

Dengan keterangan 5: sangat baik, 4 : baik, 3 : cukup baik, 2 : kurang baik, 

dan 1 : tidak baik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penyajian data observasi 

implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dalam mata 

pelajaran Fikih pada tabel lembar observasi berikut ini: 
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Tabel IV. 4 

Lembar Observasi I 

 

Observasi ke  :1 (satu)   Tempat      : MTs Miftahul Hidayah 

Nama Guru  : Abdul Malik S. Pd.I Mata Pelajaran  : Fikih 

Hari/tanggal : Senin, 22 Agustus 2016 Kelas      : VII B 

Waktu  : 07.30- 08.50   Tema      :Wudhu 

 
No Aspek yang Diobservasi Bobot Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Guru membuat rencana prlaksanaan pembelajaran (RPP) √     

2 Guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa  √    

3 Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa  √    

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai 

  √   

5 Guru menyusun tugas-tugas belajar dengan siswa    √  

6 Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan 

   √  

7 Guru memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya 

  √   

8 Guru memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar dan 

membimbing untuk belajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

 √    

9 Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan 

 √    

10 Adanya keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap 

sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

   √  

11 Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti 

menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan masalah 

yang diajukan atau yang timbul selama proses pembelajaran 

berlangsung 

  √   

12 Terjadinya interaksi yang multi-arah, baik antara siswa dengan siswa 

atau antara guru dan siswa 

   √  

13 Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukannya 

  √   

14 Adanya keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan 

kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

   √  

15 Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun lisan 

berkenaan hasil belajar yang diperolehnya 

   √  

16 Guru membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan dari 

pembahasan pembelajaran yang telah dipelajari 

  √   

Jumlah 5 16 15 12 0 
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Tabel IV.4 menunjukkan bahwa dalam implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi pertama bahwa pada frekuensi 

5 berjumlah 5 dengan persentase 6,25%, frekuensi 4 berjumlah 16 dengan 

persentase 20,00%, frekuensi 3 berjumlah 15 dengan persentase 18,75%, 

frekuensi 2 berjumlah 12 dengan persentase 15,00%, dan frekuensi 1 

berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 5, 

4, 3, 2, dan 1 adalah 48 dengan persentase 60,00%. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “cukup baik” dengan persentase 60,00%. 
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Tabel IV. 5 

Lembar Observasi II 

 

Observasi ke  :II (dua) Tempat      : MTs Miftahul Hidayah 

Nama Guru  : Abdul Malik S. Pd.I Mata Pelajaran : Fikih 

Hari/tanggal : Rabu, 24 Agustus 2016 Kelas      : VII A 

Waktu  : 10.40 – 12.40  Tema      :Wudhu 

 
No Aspek yang Diobservasi Bobot Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Guru membuat rencana prlaksanaan pembelajaran (RPP) √     

2 Guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa   √   

3 Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa  √    

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai 

  √   

5 Guru menyusun tugas-tugas belajar dengan siswa    √  

6 Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan 

  √   

7 Guru memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya 

  √   

8 Guru memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar dan 

membimbing untuk belajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

   √  

9 Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan 

 √    

10 Adanya keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap 

sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

   √  

11 Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti 

menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan 

masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses pembelajaran 

berlangsung 

   √  

12 Terjadinya interaksi yang multi-arah, baik antara siswa dengan siswa 

atau antara guru dan siswa 

   √  

13 Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukannya 

   √  

14 Adanya keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan 

kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

   √  

15 Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun lisan 

berkenaan hasil belajar yang diperolehnya 

   √  

16 Guru membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan dari 

pembahasan pembelajaran yang telah dipelajari 

 √    

Jumlah 5 12 12 16 0 
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Tabel IV.5 menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi kedua bahwa pada frekuensi 5 

berjumlah 5 dengan persentase 6,25%, frekuensi 4 berjumlah 12 dengan 

persentase 15,00%, frekuensi 3 berjumlah 12 dengan persentase 15,00%, 

frekuensi 2 berjumlah 16 dengan persentase 20,00%, dan frekuensi 1 

berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 5, 

4, 3, 2, dan 1 adalah 45 dengan persentase 56,25%. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “cukup baik” dengan persentase 56,25%. 
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Tabel IV. 6 

Lembar Observasi III 

 

Observasi ke  :III (tiga) Tempat      : MTs Miftahul Hidayah 

Nama Guru  : Abdul Malik S. Pd.I Mata Pelajaran : Fikih 

Hari/tanggal : Senin, 29 Agustus 2016 Kelas      : VII B 

Waktu  : 07.30- 08.50   Tema      :Wudhu 

 
No Aspek yang Diobservasi Bobot Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Guru membuat rencana prlaksanaan pembelajaran (RPP) √     

2 Guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa  √    

3 Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa √     

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai 

  √   

5 Guru menyusun tugas-tugas belajar dengan siswa    √  

6 Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan 

  √   

7 Guru memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya 

  √   

8 Guru memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar dan 

membimbing untuk belajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

 √    

9 Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan 

 √    

10 Adanya keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap 

sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

  √   

11 Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti 

menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan 

masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses pembelajaran 

berlangsung 

  √   

12 Terjadinya interaksi yang multi-arah, baik antara siswa dengan siswa 

atau antara guru dan siswa 

 √    

13 Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukannya 

  √   

14 Adanya keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan 

kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

   √  

15 Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun lisan 

berkenaan hasil belajar yang diperolehnya 

   √  

16 Guru membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan dari 

pembahasan pembelajaran yang telah dipelajari 

 √    

Jumlah 10 20 18 6 0 
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Tabel IV.6 menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi ketiga bahwa pada frekuensi 5 

berjumlah 10 dengan persentase 12,50%, frekuensi 4 berjumlah 20 dengan 

persentase 25,00%, frekuensi 3 berjumlah 18 dengan persentase 22,50%, 

frekuensi 2 berjumlah 6 dengan persentase 7,50%, dan frekuensi 1 

berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 5, 

4, 3, 2, dan 1 adalah 54 dengan persentase 67,50%. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “baik” dengan persentase 67,50%. 
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Tabel IV. 7 

Lembar Observasi IV 

 

Observasi ke  :IV (empat)   Tempat         : MTs Miftahul Hidayah 

Nama Guru  : Abdul Malik S. Pd.I Mata Pelajaran    : Fikih 

Hari/tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016 Kelas        : VII A 

Waktu  : 10.40 – 12.40  Tema        :Wudhu 

 
No Aspek yang Diobservasi Bobot Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Guru membuat rencana prlaksanaan pembelajaran (RPP) √     

2 Guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa   √   

3 Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa √     

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai 

 √    

5 Guru menyusun tugas-tugas belajar dengan siswa   √   

6 Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan 

 √    

7 Guru memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya 

  √   

8 Guru memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar dan 

membimbing untuk belajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

 √    

9 Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan 

 √    

10 Adanya keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap 

sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

  √   

11 Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti 

menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan 

masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses pembelajaran 

berlangsung 

  √   

12 Terjadinya interaksi yang multi-arah, baik antara siswa dengan siswa 

atau antara guru dan siswa 

   √  

13 Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukannya 

   √  

14 Adanya keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan 

kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

   √  

15 Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun lisan 

berkenaan hasil belajar yang diperolehnya 

   √  

16 Guru membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan dari 

pembahasan pembelajaran yang telah dipelajari 

√     

Jumlah 15 16 15 8 0 
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Tabel IV.7 menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi keempat bahwa pada frekuensi 

5 berjumlah 15 dengan persentase 18,75%, frekuensi 4 berjumlah 16 

dengan persentase 20,00%, frekuensi 3 berjumlah 15 dengan persentase 

18,75%, frekuensi 2 berjumlah 8 dengan persentase 10,00%, dan frekuensi 

1 berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 

5, 4, 3, 2, dan 1 adalah 54 dengan persentase 67,50. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “baik” dengan persentase 67,50%. 
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Tabel IV. 8 

Lembar Observasi V 

 

Observasi ke  :V (lima)                              Tempat        : MTs Miftahul  Hidayah 

Nama Guru    : Abdul Malik S. Pd.I     Mata Pelajaran : Fikih 

Hari/tanggal : Senin, 05 September 2016     Kelas       : VII B 

Waktu             : 07.3                                        Tema                  : Hadats besar dan     

tatacara taharahnya 

 
No Aspek yang Diobservasi Bobot Nilai 

5 4 3 2 1 

1 Guru membuat rencana prlaksanaan pembelajaran (RPP) √     

2 Guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa   √   

3 Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa  √    

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai 

  √   

5 Guru menyusun tugas-tugas belajar dengan siswa   √   

6 Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan 

  √   

7 Guru memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya 

 √    

8 Guru memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar dan 

membimbing untuk belajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

 √    

9 Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan 

   √  

10 Adanya keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap 

sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

  √   

11 Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti 

menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan 

masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses pembelajaran 

berlangsung 

 √    

12 Terjadinya interaksi yang multi-arah, baik antara siswa dengan siswa 

atau antara guru dan siswa 

   √  

13 Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukannya 

  √   

14 Adanya keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan 

kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

   √  

15 Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun lisan 

berkenaan hasil belajar yang diperolehnya 

   √  

16 Guru membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan dari 

pembahasan pembelajaran yang telah dipelajari 

√     

Jumlah 10 16 18 8 0 
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Tabel IV.8 menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi kelima bahwa pada frekuensi 5 

berjumlah 10 dengan persentase 12,50%, frekuensi 4 berjumlah 16 dengan 

persentase 20,00%, frekuensi 3 berjumlah 18 dengan persentase 22,50%, 

frekuensi 2 berjumlah 8 dengan persentase 10,00%, dan frekuensi 1 

berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 5, 

4, 3, 2, dan 1 adalah 52 dengan persentase 65,00%. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “baik” dengan persentase 65,00%. 

2. Data Wawancara tentang Faktor-faktor Implementasi Pembelajaran 

Berorientasi Aktivitas Siswa dalam Mata Pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dan wawancara 

ini ditujukan kepada guru Fikih dan kepala sekolah di Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru dengan mengajukan 5 

pertanyaan kepada guru Fikih dan 6 pertanyaan kepada kepala sekolah. 

Wawancara pertama dilakukan kepada guru Fikih Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru sebagai berikut: 

Nama Guru   : Abdul Malik, S.Pd.I 

Guru Mata Pelajaran  : Fikih 

Hari/tanggal wawancara : Rabu, 07 September 2016 

Tempat   : MTs. Miftahul Hidayah 

 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pendekatan pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa? 
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Jawab: Yang saya ketahui tentang pendekatan itu, pendekatan yang 

pembelajaran aktivitasnya banyak dilakukan oleh siswa. Siswa yang 

banyak beraktivitas dalam belajar. Aktivitas itu banyak macamnya, 

bisa dilihat dari aktivitas jasmani dan rohani seperti membaca, 

mendengarkan, diskusi, bertanya dan masih banyak lagi yang lainnya, 

yang jelas aktivitas yang biasa sepantasnya dilakukan dalam belajar, 

tidak keluar dari hal-hal ynag sewajarnya. 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah pendekatan pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa ini sesuai diterapkan pada mata pelajaran Fikih dan 

mata pelajaran lainnya? 

Jawab: Menurut saya sesuai, pembelajaran ini bagus diterapkan pada 

mata pelajaran Fikih dan untuk pelajaran lainnya juga sesuai karena 

dalam belajar itu memang harus ada aktivitas supaya belajarnya tidak 

bosan, tidak jenuh. Jadi ini sangat efektif guna mendorong 

peningkatan kualitas siswa. 

3. Bagaimana hasil belajar siswa saat Bapak/Ibu menggunakan 

pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini? 

Jawab:Hasil belajar siswa bagus. Penilaian tidak dilakukan dengan 

hasil belajar tertulis saja tetapi juga dengan lisan dan  prakteknya. 

4. Menurut Bapak/Ibu apakah ada hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini? 

Jawab: Dalam proses pembelajaran itu ada hambatannya walaupun 

hambatannya itu kecil, tidak semua apa yang kita inginkan dalam 
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mengajar bisa berlajalan dengan mulus tanpa cacat sedikitpun. 

Hambatannya ada beberapa siswa itu yang harus dipancing terlebih 

dulu supaya mau bertanya dengan cara saya terlebih dulu bertanya 

dengan siswa. Saya sebagai guru harus sebisa mungkin membuat 

siswa supaya mau bertanya terlebih dulu, supaya mau beraktivitas 

karena guru itu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengajar. 

5. Menurut Bapak/Ibu apa saja faktor yang mempengaruhi pendekatan 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini? 

Jawab: Faktornya dengan menggunakan dan memilih metode belajar, 

juga dengan cara saya selalu memberi peluang kepada siswa untuk 

bertanya, berdiskusi dengan temannya, berdebat, kerja kelompok, 

membantu temannya yang belum paham dengan pelajaran. Selain itu 

saya juga bisa langsung mengawasi dan membimbing mereka.
1
 

Selanjutnya, wawancara kedua dilakukan kepada kepala sekolah 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru sebagai berikut: 

Nama Kepala Sekolah  : Sirajul Munir, M.Ag M.Sy 

Hari/tanggal wawancara : Sabtu, 10 September 2016 

Tempat   : MTs. Miftahul Hidayah 

 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pendekatan pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa? 

Jawab: Mengenai pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas pada 

siswa, pendekatan ini bagus digunakan karena dalam mengajar guru 

memang harus membuat siswanya menjadi aktif dengan menggunakan 

                                                             
1
Abdul Malik, wawancara di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru, Rabu 

07 September 2016. 
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berbagai metode atau strategi agar pembelajaran menjadi lebih hidup. 

Pembelajaran ini memang menekankan aktivitas kepada siswa. 

Aktivitas ini banyak bentuknya, ada aktivitas jasmani dan rohani. 

Kalau aktivitas jasmani bisa dilihat dengan mata misalnya siswa itu 

membaca, berdiskusi, melakukan percobaan. Sedangkan aktivitas 

rohani yang tidak bisa dilihat seperti siswa itu mendengarkan. 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah pendekatan pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa ini sesuai diterapkan pada mata pelajaran Fikih dan mata 

pelajaran lainnya? 

Jawab: Pendekatan ini tidak hanya sesuai untuk mata pelajaran Fikih 

saja tetapi juga sesuai dengan mata pelajaran lainnya. Pendekatan ini 

bagus diterapkan. 

3. Bagaimana hasil belajar siswa saat Bapak/Ibu menggunakan 

pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini? 

Jawab: Menurut saya hasil belajar siswa bagus karena guru bisa 

menilai tidak hanya pengetahuannya saja tetapi juga menilai aktivitas 

siswa. 

4. Menurut Bapak/Ibu apakah ada hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran berorientasi aktivitas ini? 

Jawab: Hambatan dalam pembelajaran itu pasti ada, seringnya 

hambatan yang terjadi beberapa orang siswa tidak mau bertanya 

terlebih dulu melainkan gurunya dulu yang bertanya kepada siswa. 

Bagaimanapun yang terjadi dalam pembelajaran, sebagai seorang 
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guru harus bisa mengatasinya karena itu sudah menjadi tanggung 

jawab guru bagaimana mengaktifkan siswanya. 

5. Menurut Bapak/Ibu apa saja faktor yang mempengaruhi pendekatan 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini? 

Jawab: Menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

yang menekankan aktivitas pada siswa ini guru memilih metode belajar 

dan menggunakannya ketika mengajar, selain itu dengan cara  

memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi, kerja kelompok, 

menjelaskan dengan teman yang belum paham dan tanya jawab. 

6. Menurut Bapak/Ibu apakah guru Fikih dalam menerapkan pendekatan 

pembelajaran berorientas aktivitas siswa tersebut sudah dilakukan 

dengan baik? 

Jawab: Menurut saya sudah baik. Bagus dalam menerapkan dan juga 

bagus dalam melaksanakannya.
2
 

C. Analisis Data 

Setelah data didapatkan dan dikumpulkan, langkah selanjutnya 

adalah menganalisa data tersebut. Berdasarkan teknik analisis data yang 

penulis gunakan yaitu teknik deskriptif dengan persentase, maka cara yang 

digunakan setelah terkumpul diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu 

data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata 

yang berbentuk kalimat dan data yang bersifat kuantitatif yakni data yang 

berbentuk angka-angka dalam bentuk persentase. 

                                                             
2
 Sirajul Munir, wawancara di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru, 

Sabtu, 10 September  2016. 
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Adapun data yang penulis peroleh seperti telah dijelaskan pada hasil 

penelitian adalah bersumber dari observasi dan wawancara terhadap guru 

Fikih. Sesuai dengan ketentuan yang penulis tetapkan bahwa implementasi 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dapat dikelompokkan menjadi 

empat kategori, yaitu: 

81% - 100%  =  Sangat baik 

61% - 80% =  Baik 

41% - 60% = Cukup Baik 

21% - 40 % =  Kurang baik 

0% - 20% =  Tidak Baik 

Besar kecilnya persentase hasil observasi dan wawancara 

menunjukkan tingkat implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa 

dalam mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah 

Pekanbaru. 

1. Analisis Data tentang Implementasi Pembelajaran Berorientasi 

Aktivitas Siswa dalam Mata Pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Hidayahn Pekanbaru 

Tabel IV.4. Menunjukkan bahwa dalam implementasi 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada observasi pertama bahwa 

pada frekuensi 5 berjumlah 5 dengan persentase 6,25%, frekuensi 4 

berjumlah 16 dengan persentase 20,00%, frekuensi 3 berjumlah 15 

dengan persentase 18,75%, frekuensi 2 berjumlah 12 dengan persentase 

15,00%, dan frekuensi 1 berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari 
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keseluruhan frekuensi 5, 4, 3, 2, dan 1 adalah 48 dengan persentase 

60,00%. Jadi dapat diketahui inmplementasi pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa pada mata pelajaran Fikih dikatakan “cukup baik” dengan 

persentase 60,00%. 

Tabel IV.5. Menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi kedua bahwa pada frekuensi 5 

berjumlah 5 dengan persentase 6,25%, frekuensi 4 berjumlah 12 dengan 

persentase 15,00%, frekuensi 3 berjumlah 12 dengan persentase 15,00%, 

frekuensi 2 berjumlah 16 dengan persentase 20,00%, dan frekuensi 1 

berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 5, 

4, 3, 2, dan 1 adalah 45 dengan persentase 56,25%. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “cukup baik” dengan persentase 56,25%. 

Tabel IV.5. Menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi kedua bahwa pada frekuensi 5 

berjumlah 5 dengan persentase 6,25%, frekuensi 4 berjumlah 12 dengan 

persentase 15,00%, frekuensi 3 berjumlah 12 dengan persentase 15,00%, 

frekuensi 2 berjumlah 16 dengan persentase 20,00%, dan frekuensi 1 

berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 5, 

4, 3, 2, dan 1 adalah 45 dengan persentase 56,25%. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “cukup baik” dengan persentase 56,25%. 
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Tabel IV.7. Menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi keempat bahwa pada frekuensi 

5 berjumlah 15 dengan persentase 18,75%, frekuensi 4 berjumlah 16 

dengan persentase 20,00%, frekuensi 3 berjumlah 15 dengan persentase 

18,75%, frekuensi 2 berjumlah 8 dengan persentase 10,00%, dan frekuensi 

1 berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 

5, 4, 3, 2, dan 1 adalah 54 dengan persentase 67,50. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “baik” dengan persentase 67,50%. 

Tabel IV.8. Menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa pada observasi kelima bahwa pada frekuensi 5 

berjumlah 10 dengan persentase 12,50%, frekuensi 4 berjumlah 16 dengan 

persentase 20,00%, frekuensi 3 berjumlah 18 dengan persentase 22,50%, 

frekuensi 2 berjumlah 8 dengan persentase 10,00%, dan frekuensi 1 

berjumlah 0 dengan persentase 0,00%. Total dari keseluruhan frekuensi 5, 

4, 3, 2, dan 1 adalah 52 dengan persentase 65,00%. Jadi dapat diketahui 

inmplementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih dikatakan “baik” dengan persentase 65,00%. 
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Tabel IV. 9 

Rekapitulasi Observasi Implementasi Pembelajaran Beorientasi Aktivitas 

dalam Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah  

Pekanbaru 

 

 

Item 
Hasil Observasi 

1 2 3 4 5 

1 5 5 5 5 5 

2 4 3 4 3 3 

3 4 4 5 5 4 

4 3 3 3 4 3 

5 2 2 2 3 3 

6 2 3 3 4 4 

7 3 3 3 3 4 

8 4 2 4 4 2 

9 4 4 4 4 3 

10 2 2 3 3 4 

11 3 2 3 2 2 

12 2 2 4 2 3 

13 3 2 3 2 2 

14 2 2 2 2 2 

15 2 2 2 2 2 

16 3 4 4 5 5 

Jumlah 48 45 54 54 52 

Persentase 60,00% 56,25% 67,50% 67,50% 65,00% 

 

Dari tabel rekapitulasi terhadap guru tentang implementasi 

pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, guru pada mata pelajaran Fikih 

di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru di atas, dapat 

diketahui masing-masing frekuensi dalam tiap-tiap observasi. Yaitu 

observasi pertama adalah dengan persentase 60,00%, observasi kedua 

dengan persentase 56,00%, observasi ketiga dengan persentase 67,50%, 

observasi keempat dengan persentse 67,50%, dan observasi kelima dengan 

persentase 65,00%. 
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Untuk mengetahui jumlah rata-rata dari keseluruhan observasi 

dapat dilakukan dengan cara menjumlah keseluruhan kelima observasi 

kemudian dibagi lima. Dengan demikian, jumlah rata-ratanya adalah 

sebagai berikut: 

P=  48+45+54+54_52 

     5 

P=  253 

   5 

P=  50,6 

Setelah mengetahui jumlah rata-rata dari kelima observasi tersebut, 

kemudian yang harus dicari adalah persentasenya. Dengan cara jumlah 

rata-rata yang diperoleh dibagi jumlah total keseluruhan pada tiap 

observasi kemudian dikalikan 100%. Yaitu: 

P = 50,6 x 100% 

        80 

 

p = 63,25 

 

Dari tabel rekapitulasi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas dalam mata pelajaran 

Fikih di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru dikategorikan 

“baik” dengan persentase nilai “63,25%”, dimana persentase tersebut 

berada pada 61%-80%. 

2. Analisis Data tentang Faktor-faktor Implementasi Pembelajaran 

Berorientasi Aktivitas Siswa dalam Mata Pelajaran Fikih di 

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbzru 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara 

untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi pembelajaran 
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berorientasi aktivitas siswa dalam mata pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. Tujuan penggunaan 

wawancara adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi 

implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Fikih. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka 

diketahui bahwa guru dalam menggunakan pembelajaran berorientasi 

aktivitas sudah baik. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara kepala 

sekolah yang mengatakan bahwa guru Fikih di Madrasah Tsanawiyah 

Miftahul Hidayah sudah melaksanakan pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa sudah baik dan menerapkan pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa dengan baik. 

Guru Fikih di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru 

mengetahui mengenai pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, sehingga 

guru Fikih dapat menerapkan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa 

tersebut. Hal ini diketahui dari hasil wawancara guru Fikih yang 

mengatakan bahwa guru Fikih Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah 

ini mengetahui tentang pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas 

siswa. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ini pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa, yang mana seluruh aktivitas yang dilakukan siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sehingga dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri. Aktivitas itu bermacam-macam, dapat 

dilihat dari aktivitas jasmani dan aktivitas rohani seperti membaca, 

mendengarkan, diskusi, bertanya dan sebagainya. Pembelajaran 
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berorientasi aktivitas ini sesuai diterapkan pada mata pelajaran Fikih dan 

pada mata pelajaran lain juga. Jadi pembelajaran ini sangat efektif guna 

mendorong peningkatan kualitas siswa. Hasil belajar siswa bagus. Guru 

tidak hanya mengambil nilai dari pengetahuannya saja tetapi juga nilai 

aktivitas siswa dalam belajar, nilai lisan dan praktek. 

Uraian di atas diperkuat oleh kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Miftahul Hidayah yang mengatakan hal senada dengan guru Fikih. Jadi, 

ketika mengajar guru harus tahu bagaimana menjadikan siswa aktif. Tidak 

hanya melihat dan mendengarkan penjelasan guru. Siswa memiliki 

kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan 

mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai 

dengan minat dan keinginannya. 

Dalam proses pembelajaran guru juga menemukan adanya 

hambatan. Tidak semua yang diinginkan dalam melaksanakan 

pembelajaran bisa tercapai. Hal ini diketahui dari hasil wawancara guru 

Fikih yang mengatakan bahwa hambatan yang sering terjadi siswa itu 

tidak bertanya terlebih dulu melainkan guru terlebih dulu yang 

bertanya.Dalam pembelajaran hamabatan merupakan hal yang biasa 

terjadi, tetapi bagaimanapun hamabatan itu terjadi guru harus bisa 

mengatasi karena guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mengaktifkan siswanya dalam belajar. 

 Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah juga 

berpendapat hal yang senada dengan guru Fikih. Jadi, Jadi tugas dan 
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tanggung jawab guru dalam mengajar itu mengaktifkan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Guru harus tahu metode belajar, memilih 

metode belajar dan menggunakannya ketika mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa terdapat 

faktor yang mempengaruhi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Hal 

ini diketahui dari hasil wawancara guru Fikih yang mengatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa  

adalah guru memilih metode belajar, menggunakannya dan guru juga 

selalu memberi peluang kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi dengan 

temannya, berdebat aktif, kerja kelompok, membantu temannya yang 

belum paham dengan pelajaran, melakukan tanya jawab. Selain itu, guru 

juga bisa langsung mengawasi dan membimbing siswa dalam belajar. 

Dari uraian di atas, kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul 

Hidayah mengatakan hal yang senada dengan guru Fikih. Jadi, faktor 

yang mempengaruhi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa adalah 

guru Fikih Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Pekanbaru 

merupakan guru tamat dari pendidikan keguruan sehingga dalam 

melaksanakan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dapat dengan 

mudah dilaksanakan karena guru paham tentang metode belajar. Guru 

Fikih tersebut memilih metode belajar yang sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran. Kemudian, guru memberikan kesempatan siswa untuk 

berdiskusi, kerja kelompok, menjelaskan dengan teman yang belum 

paham, berdebat  dan tanya jawab.  Dan guru juga memberi kesempatan 
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kepada siswa untuk beraktivitas secara leluasa untuk melakukan 

kreativitas, mengambangkan potensi melalui aktivitas secara langsung 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, guru bisa langsung untuk 

membimbing dan mengawasi siswa sehingga dapat mendorong 

peningkatan kualitas siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


