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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Strategi Pembelajaran Aktif

Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dengan demikian, strategi dalam

pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana kegiatan yang diupayakan oleh

guru agar siswa tertarik atau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran pada

materi tertentu. 1 Maka, penggunaan strategi yang dilakukan guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran harus terlaksana dengan baik sehingga

hasil yang didapatkan lebih maksimal.

Strategi belajar menurut Ahmdi harus merupakan kegiatan yang

dipilih oleh guru dalam proses belajar dengan pertimbangan-pertimbangan

tertentu sehingga dapat membantu dan memudahkan siswa mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditentukan. 2 Dalam pemilihan suatu strategi

pembelajaran, guru haruslah bijak untuk menyesuaikan dengan materi yang

akan disampaikan sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai.Strategi

menurut Prasetyo merupakan komponen dari sistem pengajaran. Komponen

yang dimaksud berhubungan dengan pemilihan kegiatan belajar mengajar

1 Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amelia, 1997,  h. 64
2 Suparman, Strategi Pembelajaran Ditinjau Dari Berbagai Aspek,  Bandung: Rosda

Karya, 2008, h. 157
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yang paling efektif dan efisien dalam memberikan pengalaman belajar yang

diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.3 Dengan memberi suatu

pengalaman belajar yang efektif dan efisien kepada siswa diharapkan bisa

memecahkan masalah dalam pembelajaran.

Sementara itu, Kemp mengemukakan bahwa strategi pembelajaran

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien.

Selanjutnya, dengan mengutif pemikiran J.R David, Wina Senjaya

menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna

perencanaan, artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual

tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan

pembelajaran.4

Dari penjelasan tersebut strategi pembelajaran merupakan komponen

dari kegiatan yang dipilih oleh guru secara cermat dalam proses pembelajaran

sehingga mencapai sasaran khusus dalam proses belajar siswa.

Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang menekankan

kepada siswa untuk dapat berperan aktif selama proses pembelajaran,

pembelajaran akan lebih aktif dan efektif apabila ditunjang dengan berbagai

fasilitas-fasilitas yang mendukung, tata letak yang nyaman dan gaya belajar

3Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, h. 34
4Al Hafidzd 84. Word Fress.com. 2014
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yang bervariasi. Seperti halnya pada ungkapan yang telah diungkapan oleh

Konfusius dalam bukunya Melvin L. Siberman sebagai berikut:5

a. Yang saya dengar, saya lupa.
b. Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat.
c. Yang saya dengar, lihat dan pertanyaan/diskusikan dengan orang

lain saya mulai paham.
d. Dari yang saya dengar, lihat, bahas dan terapkan saya dapatkan

pengetahuan dan keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang
lain saya kuasai.

Pembelajaran aktif menurut Hisyam Zaini  adalah suatu pembelajaran

yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif,6karena disaat siswa mulai

untuk berkonsentrasi memasuki pembelajaran aktif maka mereka telah mulai

untuk dapat mendominasi aktivitas pembelajaran yang disampaikan oleh guru,

sehingga materi dapat mudah untuk dihayati dan dipraktekkan oleh

siswa.Sedangkan pembelajaran aktif menurut Oemar Hamalik adalah suatu

cara belajar yang dilakukan dengan melakukan pendekatan belajar inkuiri

yaitu cara belajar mengajar yang dimaksudkan untuk dapat mengembangkan

keterampilan yang dimilki siswa dalam memecahkan masalah dengan

menggunakan pola berpikir secara kritis.7

Pembelajaran aktif dapat mengembangkan kecakapan belajar, strategi

belajar dan kebiasaan belajar yang fokus.Dengan pembelajaran aktif juga

dapat mengembangkan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dan

5 Melvin L.Siberman,(terjemah:Raisul Muttaqiem),101 Active Learning Cara Belajar
Siswa Aktif.(Bandung :PT.Nuansa,Cet,2004), h. Pembuka

6Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, Edisi revisi (Yogyakarta:CTSD Center for
Teaching Staff Development, Cet 2, 2004),h.16

7Oemar Hamalik, Strategi Belajar Mengajar, (CV.Mundur Maju,1990), h.18
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generalisasi yang telah dipelajari pada situasi dan masalah yang baru.8Dengan

semakin berkembangnya zaman semakin maju pengetahuan maka guru

dituntut untuk dapat menggunakan strategi mengajar yang lebih inovatif

sesuai dengan tujuan dari pembelajaran aktif.Tentu dituntut untuk

mengajarkan siswanya agar dapat aktif dan lebih kreatif dalam

mengembangkan bakat serta dapat menghayati hal-hal yang dipelajari melalui

percobaan dan praktek secara berkelompok atau sendiri sehingga guru disini

hanya berperan sebagai fasilitas dan motivator bagi setiap siswa.9

Pembelajaran aktif dapat berpengaruh terhadap cara belajar siswa

dalam hal memberikan tugas rutin bagi siswa dan memberikan kesempatan

siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka, memberikan satu titik

fokus kepada kreatifitas dan kognitif siswa dari aspek prosedur dan

memberikan penekanan kebolehan atas apa yang disampaikan siswa, handling

dan dapat melakukan pengukuran (Measuring) atas kemampuan mereka.10

2. Strategi Bermain Jawaban (Playing Answer)

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah

ditentukan. 11 Strategi haruslah disiapkan oleh guru sebelum mengajar di

8 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (CTSD Center for Teaching Staff
Development, Cet 2, Peb 2004 ) h. 218 - 219

9 Moh.Uzer Usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung:PT.
Remaja Rosda   Karya,2000), h.87

10Kamaludin Ahamad, Teori Pembelajaran Aktif, (Malaysis: MPTI, Januari 2001), h. 63
11 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivis, Jakarta:

Kencana, 2007, h. 85



14

kelas.Dengan menyusun strategi yang sesuai dengan pelajaran, diharapkan

guru akan bertindak untuk mengajak peserta didik belajar secara aktif.

Dalam dunia pendidikan strategi diartikan perencanaan yang berisi

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. 12 Dengan merencanakan berbagai kegiatan, maka langkah-langkah

yang seharusnya dilakukan oleh guru dapat berlangsung secara baik dan

efektif.

Strategi pembelajaran aktif merupakan suatu langkah untuk

menumbuhkan daya kreatifitas siswa sehingga dalam pembelajaran mampu

secara aktif mengembangkan segala inovasi-inovasi yang ada dalam

pemikirannya masing-masing. 13 Melalui strategi pembelajaran aktif yang

memusatkan kepada segala aktivitas siswa untuk menjadi lebih aktif dalam

pembelajaran maka guru harus mampu menguasai setiap strategi pembelajran

aktif yang ada bahkan bisa juga memodifikasinya.

Strategi bermain jawaban (playing answer) merupakan suatu

permainan yang dapat melibatkan semua siswa dari awal sampai akhir.Dalam

permainan ini mereka ditantang untuk mencari jawaban yang benar dan

sekaligus bergantung pada faktor keberuntungan. 14 Siswa dituntut untuk

mencari jawaban dari tiap pertanyaan yang disediakan oleh guru baik pada

12 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 cet. 4, h. 126

13 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Centre for Teaching
Staff Development, 2007, h. 16

14Ibid., h. 87
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materi yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari.

Dari uraian di atas, strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban

(playing answer) merupakan suatu langkah yang digunakan guru dalam

proses pembelajaran sehingga menuntut siswa untuk lebih aktif dan

menemukan sendiri kemandirian dalam pembelajaran khususnya pada mata

pelajaran fikih.

Model Pembelajaran Bermain Jawaban adalah salah satu model

pembelajaran aktif yang melibatkan semua peserta didik dari awal sampai

akhir dalam sebuah permainan.Dalam permainan tersebut peserta didik

ditantang untuk mencari jawaban yang benar kemudian guru mengajar dengan

menggunakan jawaban yang ditemukan oleh peserta didik.15 Menurut Piaget,

anak belajar memahami pengetahuan dengan berinteraksi dengan berinteraksi

melalui objek yang ada disekitarnya. Bermain memberikan kesempatan

kepada anak untuk berinteraksi dengan objek, dan menjembtani anak berfikir

konkret ke berfikir abstrak.Vygosty menyatakan bahawa pada saat bermain,

pikiran anak terbebas adari situasi kehidupan nyata yang menghambat anak

berfikir abstrak.Penelitian Haroon menunjukan bahwa bermain memiliki

peran yang sangat pentingdalam mengembangkan kemampuan berfikir logis,

imajinatif dan kreatif.16 Dalam bermain juga terjadi proses belajar. Keduanya

15 Hisyam Zaini,dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandani,
2008), h. 84.

16 Selamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Nusia Dini, (Yogyakarta: Hikayat
Publising, 2005), h.119-120.
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memiliki keterkaitan yang sangat erat yaitu dalam belajar dan bermain

keduanya sama-sama terjadi perubahan yang dapat mengubah tingkah laku,

sikap dan pengalaman.17

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan permainan adalah

sebagai berikut:

a. Buatlah sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban ringkas dan
masing-masing ditulis pada selembar kertas

b. Tulislah sejumlah kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
nomor-1 di atas. Jumlah jawaban harus lebih banyak dari pertanyaan.

c. Kelompokkan jawaban-jawaban yang dibuat pada langkah kedua sesuai
dengan kategori tertentu.

d. Masukkan jawaban-jawaban tadi ke dalam kantong-kantong kertas. Setiap
kantong ditulisi nama kategori sesuai dengan kategori jawaban.

e. Tempelkan kantong-kantong kertas tadi pada selembar kertas karton atau
pada selembar papan. 18

Kelebihan strategi bermain jawaban (Playing Answer) yaitu:

a. Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru.
b. Dapat merangsang keaktifan siswa dalam melakukan aktifitas belajar

individual atau kelompok.
c. Dapat mengembangkan kreativitas siswa.
d. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa.

Kekurangan strategi bermain jawaban (Playing Answer) yaitu:
a. Dengan dikerjakan secara kelompok, guru kurang dapat memantau mana

siswa yang aktif dan mana siswa yang pasif dalam mengerjakan tugasnya.
b. Anggota kelompok yang aktif akan cenderung menguasi materi yang

diberikan demikian sebaliknya bagi anggota yang pasif.
c. Jika kemampuan anggota kelompok relatif rendah akan kesulitan

menentukan perwakilan siswa yang akan mewakili dalam
mempresentasikan tugasnya.

17 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:PT. Remaja Rosdakarya,1990),h.
87.

18 Agus Suprijono, Cooperative Learning teori dan Aplikasi PAIKEM, h.118
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d. Tanpa adanya media yang menarik maka strategi ini berpotensi
menimbulkan kebosanan bagi siswa. 19

Kekurangan pada strategi bermain jawaban ini bisa diantisipasi dengan

melakukan modifikasi, yakni:

a. Pertanyaan bisa diubah dengan pernyataan.

b. Setelah jawaban selesai dibaca, kelompok yang lain boleh memberi

komentar atas jawaban tadi. 20

Pelaksanaan Strategi bermain jawaban (Playing Answer)merupakan

suatu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif

menggunakan otak, baik untuk menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan

yang diberikan guru sesuai dengan kategori dari materi yang dipelajari.

Dengan belajar aktif siswa diajak turut serta dalam semua proses

pembelajaran, baik mental maupun fisik. Dengan demikian mereka akan

menemukan suasana yang menyenangkan sehingga keberhasilan

pembelajaran diharapkan dapat lebih maksimal.21

Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe bermain

jawaban (playing answer) adalah:

a. Bagi kelas menjadi beberapa kelompok. Besar kelompok disesuaikan
dengan jumlah siswa. Usahakan masing-masing kelompok tidak lebih
dari 6 orang.

19 Umar Titowiharjo, Keterampilan dan Kemahiran dalam Pembelajaran, Jakarta:
Kencana, 2005, h. 76

20 Hisyam Zaini, Op. Cit., h. 88
21 Risnawati, Strategi Pembelajaran,Pekanbaru: Suska Press, 2008, h. 124
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b. Beri masing-masing kelompok beberapa pertanyaan. Jumlah
pertanyaan harus sama untuk semua kelompok.

c. Minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawaban dan
mencari kira-kira di kotak yang mana jawaban tersebut berada.

d. Buatlah sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban ringkas, dan
masing-masing ditulis pada selembar kertas.

e. Tulis sejumlah kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
nomor (a). Jumlah jawaban harus lebih banyak dari jumlah pertanyaan.
Misalnya jumlah pertanyaan sebanyak 20, maka jumlah jawabannya
antara 25 sampai 30.

f. Kelompokkan jawaban-jawaban yang dibuat pada langkah b sesuai
dengan kategori tertentu. Misalnya adalah kategori; tokoh, nama
tempat, peristiwa, tahun, dan lain-lain.

g. Masukkan jawaban-jawaban tadi ke dalam kantong-kantong kertas.
Setiap kantong ditulisi nama kategori sesuai dengan kategori jawaban.

h. Mulai permainan dengan meminta salah satu kelompok untuk
membacakan satu pertanyaan, kemudian salah satu anggota kelompok
menjawab sesuai dengan kartu jawaban yang diambil dari kotak.

i. Langkah d diulang untuk kelompok yang lain sampai pertanyaan
habis, atau waktu tidak memungkinkan.

j. Guru memberi klarifikasi jawaban. 22

3. Mata Pelajaran Fikih

a. Pengertian Mata Pelajaran Fikih

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian dari Pendidikan

Agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama

menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan

rukun islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, shalat,

puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan

tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual

beli dan pinjam meminjam.

Sedangkan kata fiqih itu sendiripun memiliki arti, ahli fiqih

22 Hisyam Zaini, Op. Cit., h. 74
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mendefinisikan berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama

diantaranya menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Al Anshory,

fiqih menurut bahasa adalah faham, sedangkan menurut istilah adalah

ilmu tentang hukum syari’ah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang

terperinci. Sementara itu ulama-ulama lain mengemukakan fiqih adalah

Ilmu tentang hukum syari’ah amaliyah yang diperoleh melalui jalan

ijtihad.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa fiqih adalah

ilmu yang menjelaskan tentang hukum syari’ah, yang berhubungan

dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan

Pembelajaran fiqih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa

agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara

terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil aqli atau naqli.

Pembelajaran Fiqih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas

dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum

Peraturan Menteri Agama RI.Peraturan Menteri Agama RI sebagaiman

dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.Sehingga kurikulum ini

sangat beragam. Pengembangan Kurikulum PERMENAG yang beragam

ini tetap mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama

Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi

minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan tujuan
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dan fungsi pembelajaran fiqih.

Fiqih adalah ilmu tentang hukum Islam yang disimpulkan dengan

jalan rasio berdasarkan dengan alasan-alasannya”. Fiqh adalah ilmu yang

menerangkan hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil yang

tafsilli”.

Mata pelajaran fikih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah

adalah upaya salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal,

memahami, menghayati dan mengamalkan hukum islam, yang kemudian

menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya

dengan kerukunan antar umat beraragama dalam masyarakat sehingga

terwujudnya kesatuan dan persatuan beragama.

Mata pelajaran fiqh dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah

adalah salah satu bagian mata pelajaran agama Islam yang diarahkan

untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati

dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan

hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan,

penggunaan pengamalan dan pembiasan.

Mata pelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah ini meliputi : Fiqih

Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Jinayat dan Fiqih Siyasah. Hal ini
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sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqih mencakup

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia

denganAllah SWT, dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk

lainnya,maupun lingkungan (Hablum minallah wa hablun minannas).

b. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran fiqih

1. Tujuan

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk

membekali peserta didik agar dapat:

a) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara

terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli,

pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi

pedoman hidup individu dan sosial.

b) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islamdengan

benar. Pengamatan tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggungjawab sosial yang

tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

2. Fungsi

Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah berfungsi untuk:

a) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik

kepada Allah SWT. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan

hidup di dunia dan akhirat
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b) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan

peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat

c) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di

Madrasah dan Masyarakat

d) Pengembangan keilmuan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,serta

akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkanyang

telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga

e) Pembantuan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik

dansosial melalui ibadah dan muamalah

f) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan

pesertadidik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam

kehidupan sehari-hari

g) Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih/hukum

Islampada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c. Ruang Lingkup dan Karakteristik Fiqih

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:

a) Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman

tentang cara pelaksanaan rukun islam yang baik dan benar, seperti

:tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
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b) Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman

ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan,

kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

2. Karakteristik

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran

agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan

pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul

tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi

sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan

mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh

dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam

kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri

khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang

sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas.Penerapan hukum

Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan

yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi

sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fiqih, agar dalam

kehidupan bermasyarakat siswa sudah dapat melaksanakannya dengan

baik.
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B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Aminatun Niza (073511052) mahasiswa Tadris Matematika IAIN Walisongo

Semarang, yang berjudul“Efektivitas Strategi Pembelajaran Bermain jawaban

dengan Menggunakan Alat Peraga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta

Didik pada Materi Pokok Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran Kelas

VIII MTs Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011”, ternyata menunjukan

adanya peningkatan hasil belajar yang ditunjukan dengan rata-rata hasil

belajar matematika peserta didik yang diajar dengan menggunakan stategi

pembelajaran Bermain Jawaban dengan menggunakan alat peraga lebih baik

dari pada peserta didik yang diajar dengan stategi pembelajaran konvensional.

Hal ini berdasarkankan perhitungan hasil penelitian yaitu diperoleh thitung =

2,269, sedangkan ttabel = 1,67. Karena thitung> ttabel maka0 H ditolak.

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata nilai tes akhir kelaseksperimen =

72,24 dan kelas kontrol = 66,18.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Iriani

(10339002)mahasiswa Pendidikan Fisika IKIP PGRI Semarang, yang

berjudul “Peranan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatakan Prestasi

Belajar Fisika Pokok Bahasan Alat Optik pada Siswa Kelas X.A SMA

Cokroaminoto Banjarnegara Tahun Pelajaran 2010/2011”, ternyata

menunjukan adanya peningkatan rata-rata.
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C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini peneliti mengukur seberapa baik pembelajaran

fiqih siswa dengan menggunakan suatu strategi. Strategi yang digunakan

peneliti akan mengajak siswa secara aktif untuk bekerjasama dengan

temannya dalam mendiskusikan suatu materi pada mata pelajaran fiqih.

Adapun strategi tersebut adalah Strategi pembelajaran aktif tipe bermain

jawaban (playing answer). Adapun konsep yang dioperasionalkan dalam

penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran bermain jawaban

(playing answer) antara lain sebagai berikut:

1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Besar kelompok

disesuaikan dengan jumlah siswa. Usahakan masing-masing kelompok

tidak lebih dari 6 orang.

2. Guru memberi masing-masing kelompok beberapa pertanyaan. Jumlah

pertanyaan harus sama untuk semua kelompok.

3. Guru minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawaban

dan mencari kira-kira di kotak yang mana jawaban tersebut berada.

4. Buatlah sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban ringkas, dan

masing-masing ditulis pada selembar kertas.

5. Guru menulis sejumlah kemungkinan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan nomor (a). Jumlah jawaban harus lebih banyak dari jumlah

pertanyaan. Misalnya jumlah pertanyaan sebanyak 20, maka jumlah

jawabannya antara 25 sampai 30.
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6. Guru mengelompokkan jawaban-jawaban yang dibuat pada langkah b

sesuai dengan kategori tertentu. Misalnya adalah kategori; tokoh,

nama tempat, peristiwa, tahun, dan lain-lain.

7. Guru memasukkan jawaban-jawaban tadi ke dalam kantong-kantong

kertas. Setiap kantong ditulisi nama kategori sesuai dengan kategori

jawaban.

8. Guru memulai permainan dengan meminta salah satu kelompok untuk

membacakan satu pertanyaan, kemudian salah satu anggota kelompok

menjawab sesuai dengan kartu jawaban yang diambil dari kotak.

9. Guru mengulang langkah 8 untuk kelompok yang lain sampai

pertanyaan habis, atau waktu tidak memungkinkan.

10. Guru memberi klarifikasi jawaban.

Di dalam pertanyaan angket akan disajikan peneliti dalam bentuk

lembaran  pertanyaan yang di ukur secara skala Guttman, yaitu:

Skor 3 : Sering

Skor 2 : Kadang-kadang

Skor 1 : Tidak pernah


