
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pendidikan di

Indonesia saat ini adalah berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan

belajar mengajar dipandang masih belum efektif. Indikasi kearah sana

tampak dengan adanya guru yang masih banyak terjebak dalam praktik

kegiatan belajar mengajar yang cendrung membosankan bahkan membuat

siswa menjadi tertekan.

Dalam berinteraksi dengan siswa, posisi guru terasa masih sangat

dominan, sementara siswa cendrung berada dalam posisi yang tidak berdaya.

Pendekatan dan metode yang digunakan tampak kurang bervariasi, biasanya

hanya mengandalkan bentuk ceramah yang membuat siswa menjadi

terkantuk-kantuk. Konsep kegiatan belajar mengajar seperti itu tampaknya

tidak relevan lagi dengan tuntunan dan tantangan pendidikan saat ini.1

Keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran

bergantung kepada beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat

mempengaruhi adalah bagaimana cara seorang guru dalam melaksanakan

pembelajaran. Kecendrungan pembelajaran saat ini masih berpusat pada

guru dengan bercerita atau berceramah. Siswa kurang terlibat aktif dalam

1 Sofan Amri & Lif Khoiru Ahmadi, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2010, h. 139



proses pembelajaran, akibatnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi

pelajaran masih rendah.2

Penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dapat

mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang

lebih baik. Tanpa metode dan srategi yang jelas, proses pembelajaran tidak

akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sulit

tercapai, dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara

efektif dan efisien.3

Mahmud Yunus melihat, metode yang paling baik didalam

pengajaran ialah metode yang dapat mengantarkan anak didik sampai

kepada tujuan dengan jalan yang paling singkat, dengan penghematan tenaga

yang tidak menjadikan murid terlalu susah dan tidak menyebabkan

kebosanan akalnya.4

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang

memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu

sendiri, baik dalam bentuk interaksi antarsiswa maupun antara siswa dengan

pengajar. Pembelajaran aktif juga merupakan salah satu metode

pembelajaran yang sangat efektif untuk bisa memberikan suasana

pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan, sehingga para

2 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan Pailkem, Jakarta:
Bumi Aksara, 2011, h. 75

3 Made Wena, (2011), Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta, Bumi
Aksara, h. 2

4 Alfiah, Hadis Tarbawy (Pendidikan Islam Tinjauan Hadis Nabi), Pekanbaru, Al-
Mujtahadah Press, 2010, h.169



siswa mampu menyerap ilmu dan pengetahuan baru, serta menggunakannya

untuk kepentingan diri sendiri maupun lingkungannya.5

Penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dapat

mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang

lebih baik. Tanpa metode dan srategi yang jelas, proses pembelajaran tidak

akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sulit

tercapai, dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara

efektif dan efisien.6

Di sekolah guru merupakan teladan bagi anak-anak muridnya,

sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya, Dalam agama

Islam sangat menghargai  orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan (

guru)7, sehingga al-Qur’an menjelaskan hal tersebut didalam surat Al-

Mujadilah ayat 11:


















5 Moh. Sholeh Hamid, Metode Edu Tainment, Jogjakarta, Penerbit: DIVA Press (Anggota
IKAPI), 2011, h.48

6 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta, Bumi Aksara, 2011,
h. 2
7 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, cet -9, 2011, h. 40



Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu 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.(Q.S.Al-Mujadillah:11)8

Dalam proses pembelajaran guru tidak hanya berperan sebagai

model atau teladan bagi siswa yang diajarnya tetapi juga sebagai pengelola

pembelajaran (manager of learning), efektifitas pembelajaran terletak

dipundak guru, oleh karena itu  keberhasilan proses pembelajaran  sangat

ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.9

Kemampuan guru sangat dituntun dalam mengelolah kelas agar

suasana belajar siswa selalu aktif dan produktif melalui strategi dan metode

mengajar yang direncanakan. Guru merupakan ujung tombak yang berada

garis terdepan yang langsung berhadapan dengan siswa melalui kegiatan

pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang aktif.10 Pada hakikatnya

belajar adalah wujud keaktifan siswa walaupun derajatnya tidak sama antara

satu dengan yang lainnya dalam suatu proses belajar mengajar di kelas.

Belajar pada hakikatnya merupakan rangkaian kegiatan yang

menuntun keaktifan, baik guru maupun siswa. Belajar adalah Suatu proses

dimana siswa harus aktif. Dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa

merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh guru

8 Qur’an surat Al-Mujadillah ayat 11
9 Wina Sanjaya, Srtategi Pembelajaran Berorientasi Sandar Proses Pendidikan,

Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006, cet- 5,h. 52
10 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,Bandung: Sinar Baru,

Algensindo,1995,h. 76



sehingga proses yang ditempu memperoleh hasil yang optimal, berdasarkan

penelitian ahli pendidikan di dalam diri siswa terdapat prinsip aktif,

keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri prinsip aktif inilah yang

mengendalikan tingkah laku siswa.11

Belajar siswa aktif telah diupayakan Di Madrasah Tsanawiyah Al-

Falah Dumai, namun kektifan belajar siswa tersebut belum maksimal,

seperti pada salah satu mata pelajaran yang diajarkan yakni Fiqih yang

merupakan mata pelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik

untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum islam

yang kemudian menjadi pandangan hidupnya ( way of life ) melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan kebiasaan.12

Di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai merupakan salah satu

lembaga pendidikan islam yang menetapakan mata pelajaran fiqih kepada

setiap peserta didik, berdasarkan pantauan penulis tampaknya keaktifan

siswa dalam belajar mata pelajaran fiqih masih kurang hal ini terlihat dari

gejala-gejala berikut:

1. Sebagian siswa kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran,

hal tersebut dilihat dari siswa tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru.

2. Sebagian siswa tidak serius mendengarkan penjelasan dari guru bahkan

ada yang berbicara dengan teman sebangkunya saat guru menjelaskan.

3. Sebagian siswa ada yang mengganggu temannya saat proses

pembelajaran sedang berlangsung.

11Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta,Bumi Aksara,2009, h. 170
12 Depag RI, Standar Kompetensi Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta, Dirjend. Kelembagaan

Agama Islam, 2005, h. 46



4. Sebagian siswa ada yang tidak mau menjawab pertanyaan yang

diajukan oleh guru mata pelajaran fiqih.

Untuk mengatasi masalah diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian tentang: “Pengaruh Penggunaan Metode

Questions Students Have Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai”.

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan

terhadap penelitian ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah yang

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Metode questions students have

Metode questions students have merupakan salah satu bentuk kerja sama

belajar yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari siswa dan

dijawab oleh siswa lain13

2. Keaktifan Belajar

Keaktifan  merupakan kegiatan atau kesibukan siswa yang melibatkan

siswa dalam proses pembelajaran.14 keaktifan belajar ini terjadi dan

terdapat pada semua kegiatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda

tergantung kepada kegiatannya, materi yang dipelajari dan tujuan yang

hendak dicapai.15

13 Zaini, Hisam, dkk, Strategi Belajar Aktif, Yogyakarta: CTSD, 2007, h. 17
14 Melvin L. Silberman, Active Learning (101 cara belajar siswa aktif), Nusamedia,

Bandung, cet-3 ,2009
15 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada,1999,h.4



3. Fiqih

Fiqih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara’ yang

bersifat amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-

dalilnya yang terperinci.16 Fiqih yang dimaksud disini adalah salah satu

materi pelajaran yang membahas tentang hukum-hukum islam yang

bersifat amali dan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan

pengalaman pada siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul

disekitarnya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

a. Bagaimana keaktifan siswa dalam mata pelajaran fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai.

b. Apakah dengan menggunakan Metode Questions Students Have

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di Madrasah

Tsanawiyah Al-Falah Dumai

c. Bagaimana usaha guru agar siswa lebih aktif dalam proses

pembelajaran.

2. Pembatasan Masalah

16 Djazuli, Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam),
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 5.



Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang

diinginkan, maka perlu dibatasi masalah yang akan diteliti sehingga

penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan metode questions

students have terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran fiqih

di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai. Siswa yang diteliti juga

dibatasi yakni siswa kelas VIII.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan

dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah ada

pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode Questions Students

Have terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau

tidaknya pengaruh yang signifikansi dari penggunan metode Questions

Students Have terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran fiqih

di Madrasah Tsanawiyah Al-falah Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi guru, diharapkan dapat memahami, memilih dan mendalamkan

pengetahuan serta berpengalaman dalam mengarahkan tugasnya



sebagai pengajar dan pendidik melalui questions students have dengan

baik dalam proses belajar mengajar, khususnya guru bidang fiqih.

b. Bagi siswa, dengan menggunakan model questions students have

diharapkan mencapai ketuntasan dan hasil belajar siswa baik dalam

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan kepada Madrsah Tsanawiyah

Al-Falah Dumai dalam rangka meningkatkan efektitas belajar dengan

metode questions students have terhadap keaktifan belajar siswa kelas

VIII pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah

Dumai.

d. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian untuk memperluas pengetahuan

dan wawasan penulis terutama tentang metode questions students

have terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai


