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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pembelajaran pada hakikatnya suatu proses komunikasi transtraksional 

yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa 

dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau 

merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik, dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran akan bermuara 

pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan tindakan 

perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang 

melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

mengajar. Dengan demikian makna pembelajaran merupakan kondisi 

eksternal kegiatan belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam 

mengkondisikan seorang untuk belajar.
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Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran bertujuan mengembangkan 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan berilmu. Rasullullah 

bersabda:
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ُكْن َعاِلًما َاْو ُمَتَعّلًما َاْو ُمْسَتِمًعا َاْو ُمِحًبا َوَلا :اَل الَّنِبُّي َصّلى اهلُل َعَّلْيِه َوَسّلمقا

(َرَواُه اْلَبْيَهِق )َتُكْن َخاِمًسا َفُتْهِّلَك   

Artinya: “Telah bersabda Rasulullah SAW:”Jadilah engkau orang yang 

berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang 

mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah 

engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka”. 

(H.R Baihaqi) 

Sebagai suatu proses, pembelajaran melibatkan sejumlah unsur yang terkait 

dengan keterlaksanaan proses tersebut. Unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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pembelajaran adalah (1) tujuan pembelajaran (TPU dan TPK), (2) proses 

pembelajaran (materi pelajaran, metode dan strategi mengajar, buku sebagai 

sumber belajar, serta sarana dan prasarana), dan (3) evaluasi proses dan hasil 

belajar siswa, serta (4) pelaku pembelajaran (guru dan siswa). 

Masing-masing unsur yang terkait dengan proses pembelajaran dapat 

menjadi faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa belum tercapai secara 

maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa 

adalah kurangnya kemampuan guru dalam memilih strategi pembelajaran yang 

tepat. 

Strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu cara atau seperangkat 

cara atau teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru atau siswa dalam 

melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau sikap.
3
 Strategi 

pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam 

penyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan siswa menerima 

dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran 

dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Tujuan proses pembelajaran tersebut 

adalah tercapainya hasil belajar yang diinginkan atau di atas standar minimum. 

Sehingga seoarang guru disadari atau tidak, harus memilih strategi tertentu 

agar pelaksanaan proses pembelajaran di kelas berjalan lancar dan hasilnya 

optimal. Tidak ada seorangpun guru yang tidak mengharapkan demikian, karena 

setiap individu guru masih mempunyai nurani yang peka terhadap anak didiknya. 

Tidak ada guru yang menginginkan kondisi proses pembelajaran yang kacau 

dengan hasil belajar yang jelek, sehingga setiap guru pasti akan mempersiapkan 
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 strategi pembelajaran yang matang dan tepat, agar hasil belajar siswa terus 

meningkat dengan baik. Termasuk di dalamnya meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Fikih. 

Mata pelajaran Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum 

syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (orang yang 

terbebani syairat agama), yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat terperinci, 

berupa nash-nash Al-Qur’an dan sunnah serta cabangnya yang berupa ijma’ dan 

ijtihad ulama.
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Agar pembelajaran Fikih dapat terlaksana dengan baik, maka guru 

mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat menentukan dalam proses 

pembelajaran. Seorang guru yang profesional dituntut agar dapat menyampaikan 

materi pelajaran dengan baik, efektif dan efisien sehingga siswa sebagai peserta 

didik mengerti dan memahami apa yang disampaikannya, khususnya materi 

shodaqoh dan hadiah. Guru dituntut pula menguasai berbagai strategi 

pembelajaran agar suasana pembelajaran di kelas lebih bergairah dan 

menyenangkan. 

Bertolak dari penjelasan di atas, dari studi pendahuluan yang penulis 

lakukan, diketahui bahwa guru telah menerapkan beberapa metode dan strategi 

pembelajaran, salah satunya adalah metode ceramah dan tanya jawab, namun 

sebagian siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, dengan kata 

lain hasil belajar siswa masih tergolong rendah.  
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Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada guru Fikih kelas X 

MA Al-Islam Rumbio ditemui gejala-gejala sebagai berikut:
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1. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah atau belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) belajar yang  telah ditetapkan 

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan guru 

3. Guru masih kurang menerapkan strategi yang dapat membuat siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran, guru masih terbiasa menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. 

4. Siswa tidak  mendengarkan ketika guru menerangkan materi pelajaran 

Dengan demikian, penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengadakan eksperimen penerapan strategi pembelajaran catatan terbimbing  

dengan judul: “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Catatan 

Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih di 

Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan (rancangan, keputusan, 

dsb).
6
 Penerapan yang dimaksud dalam penelitian adalah proses penerapan 

strategi pembelajaran catatan terbimbing pada mata pelajaran Fikih. 

2. Strategi pembelajaran catatan terbimbing merupakan strategi yang dapat 

membantu siswa dalam membuat catatan-catatan ketika guru menyampaikan 
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materi pelajaran dengan menyiapkan suatu bagan, skema atau melalui catatan 

pembimbing.
7
 

3. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian.
8
 Hasil belajar yang penulis maksud adalah hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Fikih. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah pengaruh penerapan strategi pembelajaran catatan 

terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di 

Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar? 

b. Apakah strategi pembelajaran catatan terbimbing dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah 

Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar? 

c. Apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah 

Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar lebih meningkat setelah 

mendapatkan pengaruh strategi pembelajaran catatan terbimbing? 
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2. Pembatasan Masalah 

Karena banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini 

maka perlu adanya pembatasan agar penelitian ini lebih terarah. Penelitian 

penulis fokuskan pada: penerapan strategi pembelajaran catatan terbimbing, 

dan pengaruhnya kepada hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih materi 

sedekah, hadiah, dan wakaf di kelas X Madrasah Aliyah Al- Islam Rumbio 

Kecamatan Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: apakah ada pengaruh yang signifikan penerapan 

strategi pembelajaran catatan terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Fikih di kelas X Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio 

Kecamatan Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi 

pembelajaran catatan terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fikih di kelas X Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan 

Kampar.    

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
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a. Secara Teoretis (Ilmiah) 

1) Memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan tentang 

pendidikan khususnya “pengaruh penerapan strategi pembelajaran 

catatan terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fikih di Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar”.  

2) Menambah Khazanah pengetahuan dan literatur perpustakaan dan 

menjadi sebuah referensi bagi para pembaca. 

3) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang melakukan 

kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

4) Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam pengembangan penelitian yang 

menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini baik secara 

keseluruhan maupun secara terpisah. 

b. Secara Praktis 

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini secara praktis adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagi siswa, dapat lebih berkosentrasi terhadap pelajaran yang diberikan 

oleh guru karena mereka telah menguasai poin-poin dari pelajaran yang 

harus dikuasai sehingga hasil belajar juga membaik.  

2) Bagi Sekolah, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas proses belajar mengajar yang akan 

berdampak terhadap hasil belajar siswa yang pada akhirnya juga akan 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai landasan dan acuan peneliti lain yang 

dapat dijadikan bahan kajian yang membahas mengenai permasalahan 

yang sama untuk penelitian lebih lanjut. 

 


