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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pendidikan sangat erat hubungannya dengan guru sebagai tenaga

pendidik,maka guru harus memahami langkah-langkah sebagai tenaga pengajar

agar tercapainya hasil yang diinginkan dalam proses belajar mengajar, maka guru

harus memahami cara dalam mengajar agar tidak membosankan bagi murid

Adapun cara yang harus dikuasai oleh guru dalam proses belajar mengajar

adalah mampu menguasai berbagai macam strategi. Strategi pembelajaran sangat

berpengaruh terhadap berhasilnya suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu,

salah satu strategi yang cocok dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang

sedang berlangsung adalah strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban

(playing answer). Strategi ini cocok dilaksanakan dalam mata pelajaran fiqih di

MTs Diniyah puteri karena dapat melibatkan semua siswa yang ada dalam proses

pembelajaran yang sedang berlangsung pada mata pelajaran fiqih.

Strategi mengajar yang baik adalah strategi yang dapat menumbuhkan

keaktifan serta meningkatnya hasil belajar siswa1.Dengan strategi mengajar yang

baik diharapkan tumbuh berbagai keaktifan serta meningkatnya hasil belajar

siswa sehubungan dengan aktivitas mengajar guru. Partisipasi atau keikut sertaan

siswa dalam proses pembelajaran menuntut siswa tersebut untuk dapat belajar

1 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: SinarBaru,1991, h. 76
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aktif dan perlu adanya aplikasi dalam menggunakan konsep, ide atau pemahaman

dalam situasi baru.

Prinsip belajar aktif memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan

berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri. Cara belajar mengajar

demikian mendorong siswa untuk bertanya bila mengalami kesulitan,mencari

buku-buku atau sumber-sumber lain untuk memecahkan persoalan-persoalan

yang dihadapinya. Selain itu prinsip siswa belajara aktif dapat mengembangkan

keterampilan kognitif, keterampilan “manual” kreativitas dan logika berfikir.

Jadi, pada pembelajaran aktif peserta didik diberi keleluasan untuk

mengontrruksikan pengetahuan mereka dengan cara menjalani proses

sendiri.Salah satunya adalah dengan cara memilih model pembelajaran yang

dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran dan mengarahkan peserta

didik untuk menemukan, menyelididki, mengungkapkan ide dan memecahkan

masalah sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan lagi terutama dalam

memahami materi pelajaran.

Model pembelajaran yang memenuhi kriteria di atas yaitu model

pembelajaran bermain jawaban. Dalam model pembelajaran ini melibatakn

semua peserta didik melakukan proses belajar dari awal sampai akhir

pembelajaran dalam sebuah permainan yang dilakukan secara berkelompok dan

mereka harus menemukan sendiri permaslahan dan sekaligus pemecahan

masalah tersebut sedangkan guru hanya berfungsi sebagai fasilitaror. Proses

kelompok memiliki karakteristik atau segi-segi relasi, interaksi, partisipasi,
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kontribusi,afeksi dan dinamika. Tiap individu berhubungan satu sama lain,

memberikan sumbangan pikiran, saling mempengaruhi, aktif, mendapat

pembagian tugas,mengembangkan sifat-sifat personal-sosial-moral, dan

karenanya kelompok.

Strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing answer)

merupakan salah satu cara penyajian pengajaran dengan cara melibatkan semua

siswa dari awal sampai akhir pembelajaran. Strategi ini bisa dilaksanakan diawal

atau diakhir pembelajaran dan melibatkan siswa yang dikoordinir langsung oleh

guru. Guru akan membuat potongan kertas yang berisikan pertanyaan sebanyak

jumlah siswa dalam kelas tersebut. Guru juga membuat potongan kertas yang

berisikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada siswa tetapi jumlah

dari jawaban harus lebih banyak dari jumlah siswa sehingga ada potongan kertas

yang bertindak sebagai pengecoh.2

Adapun manfaat dari strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing

answer) adalah sebagai berikut:

1. Siswa menjadi lebih paham pada materi yang telah diajarkan oleh gurunya.

2. Siswa bisa menemukan sendiri konsep atau kesimpulan dari materi yang telah

dipelajarinya.

3. Guru bisa mengadakan penilaian terhadap siswa yang dilakukan diawal

maupun diakhir pembelajaran. Dengan demikian bisa terukur pula  strategi

ini berhasil atau tidak.

2 Risnawati, Strategi Pembelajaran, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h. 128
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Pembelajaran dengan strategi yang sesuai dengan materi yang diajarkan

akan meningkatkan kemauan belajar siswa.3 Sebagai contoh adalah pada strategi

pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing answer) ini akan dilakukan

pretest dan postest pada setiap  pelajaran dengan harapan hasil yang dicapai siswa

dapat ditingkatkan.

Maka sehubungan dengan itu, pembelajaran fikih merupakan cabang ilmu

pengetahuan yang mencakup segala tindakan yang berhubungan dengan

peningkatan iman seseorang yang bisa dilihat dari aplikasi dalam kehidupan

sehari-hari. Pembelajaran fiqih menuntut guru untuk mengajarkan dengan

berbagai strategi agar tujuan akhir dari pembelajaran fiqih itu sendiri bisa

tercapai.Tujuan pembelajaran fiqih yang diharapkan adalah siswa dapat belajar

dengan aktif dan kreatif sehingga siswa mampu memahami materi yang

dipelajari.Dengan pemahaman yang diperoleh tersebut siswa mampu

mendapatkan hasil yang maksimal pada pembelajaran khususnya fiqih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fiqih, diperoleh informasi

bahwa masih mengelami kendala-kendala dalam mempelajari fiqih diantaranya:

pengajaran cenderung hanya menggunakan metode ceramah sehingga

mengakibatkan komunikasi terjadi satu arah terfokus pada guru dan Peserta didik

mengalami kesulitan karena pengajaran hanya ditekanakan pada hafalan-hafalan

3 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Grasundo, 2010, h. 89
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saja, hasil belajar yang belum tuntas yaitu masih banyak peserta didik yang

mendapat nilai dibawah KKM yaitu 70.

Selain itu, berdasarkan observasi awal peserta didik mengalami kejenuhan

yang disebabkan metode pengajaran yang hanya menggunakan metode ceramah

dan menghafalkan rumus-rumus yang ada tanpa menggunakan metode atau model

bermain, sehingga mereka merasa membosankan.

Berdasarkan hal demikian maka strategi ini sangat baik dilaksanakan

dalam mata pelajaran fiqih di MTs Diniyah Puteri Pekanbaru khususnya pada

siswa kelas VIII, harapan yang diinginkan yaitu strategi bermain jawaban dapat

terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan strategi pembelajaran yang digunakan

guru kepada siswa sebelum terlaksananya strategi bermain jawaban belum

mencapai tujuan akhir pembelajaran yang baik karena perolehan nilai siswa

secara umum belum dikategorikan baik. Selama ini proses pembelajaran fiqih di

MTs Diniyah Puteri Pekanbaru hanya menggunakan metode pembelajaran

Ceramah, Diskusi dan sedikit latihan.

Berkaitan dengan strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban

tersebut, pada mata pelajaran fiqih di MTs Diniyah Puteri Pekanbaru ditemukan

keragaman perubahan setelah penggunanaan strategi pembelajaran aktif tipe

bermain jawaban. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Tidak semua siswa terlibat aktif pada kelompoknya masing-masing.

2. Diskusi kelompok kurang berjalan dengan baik.
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3. Siswa kurang memahami materi yang disampaikan melalui soal yang

diberikan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

judul “PenerapanStrategi Pembelajaran Aktif Tipe Bermain Jawaban

(Playing Answer) Pada Mata Pelajaran Fiqih Siswa MTs Diniyah Puteri

Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul, maka peneliti

merasa perlu menjelaskan istilah- istilah sebagai berikut :

1. Strategi pembelajaran aktif tipe Bermain Jawaban (playing answer)

merupakan strategi yang digunakan yang melibatkan semua siswa dari awal

sampai akhir pembelajaran,dalam permainan ini mereka ditantang untuk

mencari jawaban yang benar sekaligus bergantung pada faktor keberuntungan

permainan ini dapat digunakan untuk pre-test maupun post-test.4

2. Pembelajaran Fiqih merupakan pembelajaran yang membahas mengenai ilmu

yang bersifat yang bersumber dalil-dalil yang terperinci .5

4 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif,cet 9Yogyakarta: Centre for Teaching Staff
Development, 2010, h. 87

5Tihami, Fiqih Munakahat, Jakarta : Serang 2008, h. 3
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah dikemukakan

di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban

(playing answer) pada mata pelajaran Fiqih siswa Madrasah Tsanawiyah

Diniyah Puteri Pekanbaru?

b. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan strategi pembelajaran aktif tipe

bermaian jawaban (playing answer) pada mata pelajaran Fiqih siswa

Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru?

c. Bagaimana prestasi belajar pada mata pelajaran Fiqih siswa Madrasah

Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru?

d. Strategi apa saja yang digunakan guru pada mata pelajaran Fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru?

e. Bagaimana peningkatan belajar siswa setelah diterapkan strategi

pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing answer) pada mata

pelajaran Fiqih siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru?

2.  Batasan Masalah

Melihat banyaknya masalah yang penulis temukan dalam penelitian

ini, serta keterbatasan kemampuan penulis, maka ada baiknya penulis

membatasi permasalahan pada penerapan Strategi pembelajaran aktif tipe
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bermain jawaban (playing answer) pada mata pelajaran fiqih siswa MTs

Diniyah Puteri Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis dapat

merumuskan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yaitu: Bagaimana

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing answer)

pada mata pelajaran fiqih siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan strategi

pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing answer) pada mata

pelajaran fiqih siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Sekolah

Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan salah satu bahan masukan dalam upaya mencapai keberhasilan

pada mata pelajaran fiqih siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru.

b. Bagi guru

Strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing answer)

yang dilakukan oleh peneliti diharapkan menjadi salah satu alternatif

dalam upaya meningkatkan nilai siswa pada mata pelajaran fiqih siswa.
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c. Bagi Penulis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis

tentang strategi pembelajaran serta pedoman bagi penulis untuk

mengembangkan strategi-strategi pembelajaran.

d. Bagi Siswa

Strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban (playing answer)

dapat membantu siswa untuk meningkatkan nilai mata pelajaran fiqih .


