
BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Metode Questions Students Have

a. Pengertian Metode

Metode artinya cara. Menurut Syaiful Bahri metode adalah salah

satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara

akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran.1

Menurut Departemen agama Republik Indonesia metode mengajar

dapat di artikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam

mengadakan hubungan dengan murid pada saat berlangsungnya proses

pembelajaran.2 Wina Sanjaya juga menjelaskan, bahwa metode adalah

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai

secara optimal.Jadi, metode adalah cara-cara untuk melakukan aktivitas

yang tersistem yang terdiri dari sebuah lingkungan yang terdiri dari guru

dan murid untuk saling berinteraksi dalam melakukan sehingga proses

pembelajaran dapat tercapai dengan baik dalam arti tujuan pembelajaran.3

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu kesimpulan

bahwa metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pengajaran.

Kemudian metode juga merupakan cara yang digunakan oleh guru yang

1 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 75
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Metodologi, Jakarta: Dirjen Kelembagaan

Agama Islam, 2002, h. 88
3Masnur Muslich, KTSP, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 199



telah disusun dalam kegiatan pembelajaran agar tujuan yang telah disusun

tercapai secara optimal.

b. Metode Questions Students Have

Question Students Have adalah pertanyaan dari siswa. Metode

questions students have adalah metode yang digunakan untuk

mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar

untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Metode ini

menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi murid

melalui tulisan. Hal ini sangat baik digunakan pada murid yang kurang

berani mengungkapkan pertanyaan, keingingan, dan harapan-harapan

melalui percakapan.4

Selain bertanya, metode question students have juga menuntut

siswa dapat mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang ada.

c. Langkah- Langkah metode Questions Students Have

1) Pada tiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan

jumlah peserta didik.

2) Bagikan potongan-potongan kertas (ukuran kartu pos) kepada

siswa.

3) Minta setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja

yang berkaitan dengan materi pelajaran (tidak perlu menuliskan

nama).

4 Hartono dkk, PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenagkan),
Pekanbaru, Penerbit: Zanafa Publishing, 2008 h. 104



4) Setelah selesai membuat pertanyaan minta siswa untuk

memberikan pertanyaan kepada teman disamping kirinya.

Sesuaikan dengan posisi duduk siswa sebab jika posisi duduk

melingkar pertanyaan akan mengikuti arah jarum jam. Asalkan

semua siswa mendapat pertanyaan dari temannya.

5) Sesudah mendapat kertas pertanyaan dari teman disampingnya,

minta mereka membaca pertanyaan tersebut. Jika ia juga ingin

mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ia baca suruh

memberikan tanda centang (√). Jika tidak suruh untuk langsung

memberikan pada teman disampingnya.

6) Setelah kertas pertanyaan kembali pada pemiliknya, minta siswa

mengumpulkan kertas yang diberi tanda centang paling banyak

dan membacanya.

7) Berikan jawaban kepada masing-masing pertanyaan yang sudah

dipilih dengan: a) Memberikan jawaban yang langsung dan

singkat b) Menunda pertanyaan hingga waktu yang lebih tepat c)

Mengemukakan bahwa untuk saat ini anda belum mampu

menjawab atau persoalan ini (janjikan jawaban secara pribadi

jika memungkinkan).

8) Jika waktunya cukup minta siswa untuk membacakan pertanyaan

yang tidak mendapatkan suara  (tanda centang) paling banyak.



9) Jika jam pelajaran habis minta siswa mengumpulkan semua

kertas pertanyaan, karena dapat anda jawab pada pelajaran atau

pertemuan yang akan datang.5

d. Kelebihan Metode Questions Students Have

1) Dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun

sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswanya punya kebiasaan

bergurau saat pelajaran berlangsung. Karena siswa dituntut

mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat atau

menjawab pertanyaan.

2) Dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan

ingatannya terhadap pelajaran.

3) Mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa

dalam menjawab  dan mengemukakan pendapatnya.

e. Kelemahan Metode Questions Students Have

1) Tidak semua siswa mudah membuat pertanyaan karena tingkat

kemampuan siswa dalam kelas berbeda-beda.

2) Waktu yang dibutuhkan sering tidak cukup karena harus memberi

kesempatan semua siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya.

3) Waktu menjadi sering terbuang karena harus menunggu siswa

sewaktu-waktu diberi kesempatan bertanya.

5 Ahmad Sabari, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, Ciputat, Penerbit:
Quantum Teaching, 2007, h. 122



4) Siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan

siswa kadang merasa pertanyaan salah atau sulit

mengungkapkannya.6

2. Pengertian Aktifitas

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak

peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar

dengan aktif, berarti siswa yang mendomonasi aktifitas pembelajaran.

Dengan ini mereka secara aktif mengunakan otak, baik untuk menemukan

ide pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa

yang baru mereka pelajari kedalam persoalan yang ada dalam kehidupan

nyata.7

Menurut kamus besar bahasa Indonesia aktifitas adalah kegiatan.

Aktifitas belajar dapat di lihat dari kegiatan siswa selama pembelajaran.

aktifitas merupakan bagian dari dasar-dasar mengajar yang paling penting

dan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan proses interaksi

antara siswa dan guru.8 Aktifitas dalam proses pembelajaran adalah

aktifitas bersifat fisik dan mental, belajar yang baik mesti melawati

berbagai macam aktifitas. Dalam kegiatan belajar, kedua aktifitas tersebut

saling terkait, saling mengisi dan menentukan. Pada saat siswa aktif

jasmaninya dengan sendirinya akan aktif juga psikisnya, begitu juga

6 http://serbagrat.blogspot.com. Selasa, 22 Mei 2012

7Hisyam Zaini, Loc. Cit, h. xvi
8Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h.
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sebaliknya. Misalkan, jika seorang siswa sedang membaca, maka fikiran

harus terfokus dengan apa yang dibacanya. J.Piaget dalam Ahmat Rohani

berpendapat, “seseorang anak berfikir sepanjang ia berbuat. Tanpa

berbuat anak tidak akan berfikir. Agar ia berfikir sendiri, ia harus diberi

kesempatan untuk berbuat sendiri”.9

Konsep belajar aktif sebenarnya sudah dirintis oleh seorang filosof

Cina yang bernama Confoncius, beliau mengatakan:

What I hear, I forget ( Apa yang saya dengar, saya lupa)

What I see, I remember ( Apa yang saya lihat, saya ingat)

What I do, I undertstand ( Apa yang saya lakukan, saya paham).10

Jadi yang dimaksud dengan belajar aktif adalah melakukan

beberapa aktivitas belajar secara giat atau optimal dengan mengerahkan

segala kemampuan yang dimiliki guna penguasaan materi dan pencapaian

tujuan pembelajaran dengan baik. Belajar aktif melibatkan aktifitas yang

bersifat fisik dan yang bersifat mental, kaitan antara keduanya akan

membutuhkan aktifitas belajar yang optimal. Jenis-jenis aktifitas dalam

belajar adalah sebagai berikut:

a. Visual Activities, yang termasuk kedalamnya seperti membaca,

memperhatikan gambar demonstrasi, dan lain-lain.

b. Oral Activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya,

member saran dan sebagainya.

c. Listening Activities, seperti mendengarkan uraian, dan sebagainya.

9Ahmat Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
10Silberman, Mel, Active Learning, 101 Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta:

Yappendis, 2002, h. 1



d. Writing Activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan,

angket, dan menyalin.

e. Drawing Activities, seperti menggambar, dan membuat peta grafik.

f. Motor Activities, seperti melakukan percobaan, membuat

konstruksi, dan model mereparasi.

g. Mental Activities, seperti menganggap, mengingat, memecahkan

soal, menganalisa, melihat hubungan, dan mengambilkeputusan.

h. Emotional Activities, seperti menaruh minat, merasa senang,

gembira, bersemangat, berani dan tenang.

Menurut Mc Kachie di dalam Martinus Yamin ada beberapa aspek

yang dapat menyebabkan terjadinya keaktifan siswa yaitu:

1) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kagiatan

pembelajaran.

2) Tekanan pada aspek afektif dalam belajar.

3) Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang

berbentuk interaksi antar siswa.

4) Kekompakan siswa sebagai kelompok belajar.

5) Kebebasan belajar yang diberikan kepada siswa dan

kesempatan untuk berbuat serta mengambil keputusan penting

dalam proses pembelajaran.



6) Pemberian waktu untuk mengulangi masalah pribadi siswa,

baik berhubungan maupun tidak berhubungan dengan

pembelajaran.11

Penggunaan asas aktifitas besar nilainya bagi pengajaran para

siswa, oleh karena: 1) para siswa mencari pengalaman sendiri dan

lansung mengalami sendiri, 2) berbuat sendiri akan mengembangkan

seluruh aspek pribadi siswa secara integral, 3) memupuk kerja sama yang

harmonis dikalangan siswa, 4) para siswa bekerja menurut minat dan

kemampuan sendiri, 5) memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana

belajar menjadi demokratis, 6) mempererat hubungan sekolah dan

masyarakat, dan hubungan orang tua dengan guru, 7) pengajaran

diselenggarakan secara realistis dan kongkrit sehingga mengembangkan

pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan verbalitas dan 8)

pengajaran di sekolah  ‘menjadi hidup sebagaimana  aktifitas dalam

kehidupan di masyarakat.12

Berdasarkan uraian di atas, di ketahui bahwa aktifitas belajar dapat

dilihat dari aktifitas fisik dan mental siswa selama proses pembelajaran.

Jika siswa sudah terlibat secara fisik dan mental, maka siswa akan

merasakan suasana belajar yang lebih menyenangkan sehingga hasil

belajar dapat di maksimalkan.

11 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, h. 77
12Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 172



Secara lebih jelas indikator keaktifan belajar siswa dalam proses

pembelajaran adalah:

a. Siswa belajar tidak hanya menerima tetapi mencari dan

memberikan informasi.

b. Siswa banyak melakukan tanya jawab dengan guru dan teman

belajar.

c. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru.

d. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

e. Siswa memberikan pendapat tentang penjelasan guru atau  teman

belajar.

f. Siswa dapat memberikan penilaian dan penyempurnaan terhadap

hasil pekerjaan dalam belajar.

g. Siswa dapat membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya

sendiri.

h. Siswa senang karena dapat memamfaatkan sumber belajar yang

ada dilingkungan belajarnya.

3. Hubungan antara penggunaan metode Questions Students Have

dengan keaktifan belajar

Metode ini mengupayakan pembelajaran menjadi  lebih efektif,

dalam proses pembelajaran metode ini merupakan salah satu cara yang

tidak membuat murid takut untuk mempelajari apa yang mereka

inginkan. karena metode ini mengajak siswa untuk belajar aktif, belajar

aktif sangat diperlukan oleh murid untuk mendapatkan hasil belajar yang



maksimum. Ketika murid pasif dan hanya menerima dari guru ada

kecendrungan dari murid untuk melupakan apa yang telah mereka

pelajari.13

Metode questions students have ini adalah metode yang digunakan

untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai

dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Metode ini

menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi dari murid

melalui tulisan. Hal ini sangat baik digunakan pada murid yang kurang

berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan-harapan

melalui percakapan.14

Pemebelajaran seperti itu adalah dengan menggunakan metode

pembelajaran yang tepat. Melihat langkah-langkah dalam pembelajaran

pada metode questions students have, maka metode questions students

have dipandang tepat untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa agar

pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan.

4. Fiqih

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum

Madrasah Tsanawiyah adalah fiqih. Fiqih atau fiqh dalam bahasa arab

secara etimologi berarti faham, pemahaman yang mendalam dan

membutuhkan pengarahan potensi akal. Sebagaimana firman Allah Qs.

Thaha: 27-28:

13 Zaini Hisyam, Loc. Cit
14 Hartono, Loc. Cit









Artinya: “Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka

mengerti perkataanku”.

Pengertian fiqih juga terdapat dalam Qs. Annisa: 78 yakni:



















Artinya: “ Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan
kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh.
Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, “ini dari sis
Allah”, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan mereka
mengatakan,”ini dari enkau (Muhammad).”Katakanlah,”semuanya
(datang) dari sisi Allah.”Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang
munafik) hamper-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?”15

Beberapa ulama memberikan pengertian bahwasannya pengertian

fiqih menurut terminology adalah suatu ilmu yang mendalami hukum

islam yang diperoleh melalui dali sunnah, selain itu fiqih juga mempunyai

15 Qur’an Surat An-nisa’ ayat 78, h. 91



arti ilmu mengenai tentang hukum syariah islamiyah yang berkaitan

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan

diambil dari dalil yang terperinci.16

5. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk

membekali peserta didik agar dapat: (1) Mengetahui dan memahami

pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara

menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih

ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih

muamalah. (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam

dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah

sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang

tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.17

B. Penelitian Yang Relevan

Pada tahun 2011, Neli Yanti Murni mahasiswa fakultas tarbiyah

dan kegururan UIN Suska Riau melakukan penelitian dengan judul

“Penerapan Metode Questions Sudents Have untuk meningkatkan keaktifan

siswa dalam memahami materi cerita kisah para Nabi pada pelajaran

pendidikan agama islam dikelas V Sekolah Dasar Negeri 018 pagaruyung

kecamatan tapung kabupaten Kampar.

16 Racmad Syafi’I, Ilmu Ushul fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 19
17 http://eprints.walisongo.ac.id/110/1/Badruzaman_Tesis_Bab1.pdf



Pada tahun 2011, Irma Yeni mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Suska Riau melakukan penelitian dengan judul” Penerapan

Metode Question Students Have untuk meningkatkan hasil belajar ilmu

pengetahuan alam (IPA) pada materi berbagai penyebab perubahan

lingkungan fisik murid kelas IV B SD Negeri 017 tampan pekanbaru.

Selanjutnya pada tahun 2005, Jumilia dengan judul “Penerapan

Strategi Pembelajaran Questions Students Have Terhadap Prestasi Belajar

Siswa Pada Pokok bahasan Pencemaran Lingkungan di Kelas II SMUN 9

Pekanbaru.

Meskipun penelitian diatas ada kesamaanya dengan penelitian yang

peneliti lakukan, namun secara subtansi memiliki perbedaan yang mendasar.

Neli Yanti Murni meneliti tentang Penerapan Metode Questions Students

Have dan dihubungkan dengan keaktifan siswa dalam materi PAI,

sedangkan peneliti meneliti tentang Pengaruh Penggunaan metode

pembelajaran question student have dan peneliti hubungkan dengan

keaktifan belajar fiqih siswa di Mts Al-falah Dumai. Demikian pula dengan

penelitian Irma yani. Irma Yani meneliti tentang penerapan metode question

student have untuk meningkatkan hasil ilmu pengetahuan alam (IPA),

dihubungkan dengan hasil belajar IPA siswa, sedangkan peneliti meneliti

tentang pengaruh penggunaan metode question student have dan peneliti

hubungkan dengan keaktifan belajar fiqih siswa di Mts Al-Falah Dumai.

Dan demikian pula, Jumilia meneliti tentang penerapan strategi

pembelajaran questions students have dan dihubungkan pada prestasi belajar



siswa pada pokok bahasan pencemaran lingkungan di kelas II SMUN 9

Pekanbaru. sedangkan peneliti meneliti tentang pengaruh penggunaan

metode question student have dan peneliti hubungkan dengan keaktifan

belajar fiqih siswa di Mts Al-Falah Dumai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik judul

maupun permasalahan penelitian yang peneliti bahas dalam penelitian ini

belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti- peneliti lain.

C. Konsep Operasional

1. Metode questions students have sebagai variable bebas ( Independent)

Metode pembelajaran questions students have merupakan salah

satu metode yang dapat meningkatkan belajar aktif dan dapat membantu

siswa yang pasif untuk mengungkapkan pertanyaan, keinginan dan

harapan-harapan melalui tulisan. Karena metode ini menggunakan sebuah

teknik untuk mendapatkan partisipasi murid melalui tulisan. Sebagaimana

pembelajaran biasanya, pembelajaran menggunakan metode ini juga

menggunakan persiapan, yaitu guru menetapkan kompetensi pembelajaran

dengan menjelaskan tujuan dalam pelaksanaan metode yang akan

digunakan dan yang harus dicapai setelah pembelajaran berlangsung. Guru

mempersiapkan potongan-potongan kertas kosong, kemudian guru

meminta setiap peserta didik untuk menuliskan sebuah pertanyaan yang

berkaitan dengan materi pelajaran, namun sebelum adanya pertanyaan

siswa diminta untuk memperhatikan guru mempersentasikan pelajaran.



Setelah persiapan guru melakukan penyajian pembelajaran sebagai

berikut:

a. Pada tiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan

jumlah peserta didik.

b. Guru membagikan potongan-potongan kertas (ukuran kartu pos)

kepada peserta didik.

c. Guru minta setipa peserta didik untuk menuliskan satu pertanyaan

apa saja yang berkaitan dengan materi pelajaran, atau yang

berhubungan dengan kelas (tidak perlu menuliskan nama)

d. Setelah semua selesai membuat pertanyaan, masing-masing

diminta untuk memberikan kepada teman disamping kirinya.

e. Pada saat menerima kertas dari teman disampingnya, mereka

diminta untuk membaca pertanyaan yang ada. Jika pertanyaan itu

juga ingin dia ketahui jawabannya, maka dia harus memberi tanda

centang , jika tidak berikan langsung kepada teman disamping

kananya.

f. Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, peserta

didik diminta untuk menghitung tanda centang yang ada pada

kertasnya. Pada saat ini carilah pertanyaan yang mendapat tanda

centang yang paling banyak.

g. Beri respon pada pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan a).

Jawaban langsung secara singkat. b). Menunda jawaban sampai

pada waktu yang tepat atau waktu membahas topic itu.



h. Jika waktunya cukup minta siswa untuk membacakan pertanyaan

yang tidak mendapatkan suara  (tanda centang) paling banyak.

i. Jika jam pelajaran habis minta siswa mengumpulkan semua kertas

pertanyaan, karena dapat anda jawab pada pelajaran atau

pertemuam yang akan datang.

2. Keaktifan siswa sebagai variable terikat ( Dependent Variable)

Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa, diperlukan beberapa

indikator penilaian untuk mengukur keaktifan siswa dalam belajar.

Adapun indikator yang dimaksud adalah:

a. Siswa belajar tidak hanya menerima tetapi mencari dan

memberikan informasi.

b. Siswa banyak melakukan tanya jawab dengan guru dan teman

belajar.

c. Siswa mendengarkan penjelasan pelajaran dari guru.

d. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

e. Siswa memberikan pendapat tentang penjelasan guru atau  teman

belajar.

f. Siswa dapat memberikan penilaian dan penyempurnaan terhadap

hasil pekerjaan dalam belajar.

g. Siswa dapat membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya

sendiri.

h. Siswa senang karena dapat memanfaatkan sumber belajar yang

ada dilingkungan belajarnya dalam proses pembelajaran.



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode

questions students have terhadap keaktifan belajar siswa pada

mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode

questions students have terhadap keaktifan belajar siswa pada

mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Dumai.


