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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses

pengindraan, yaitu merupakan diterimanya stimulus oleh individu melalui

alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak

berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses

selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak

dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan

proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan

berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui

alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai

alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat

pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang

kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima

stimulus dari luar individu.1

Penelitian Hansford dan Hattiem (dalam Dunning, 2005)
menyebutkan bahwa persepsi orang terhadap kecerdasannya
sendiri hanya berkorelasi 0.2 dengan tes IQ dan 0.3 dengan tugas-
tugas yang mensyaratkan kecerdasan. Koefisien korelasi tersebut
lebih rendah dibandingkan kemampuan persepsi kita terhadap
orang lain.2

1Bimo Walgito, 2010, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta : C. V Andi Offset, h. 99-
100.

2Agus Abdur Rahman, 2013, Psikologi Sosial, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 49
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Apa yang disampaikan diatas adalah hukum perilaku yang di

abstraksikan dari ayat-ayat kauniah. Berkenaan dengan itu, Allah SWT,

dalam Al-Qur'an tampaknya mengisyaratkan bahwa persepsi diri secara

akurat itu memang tidak mudah. Kita dianjurkan untuk berhati-hati

dalam melakukan penilain terhadap diri kita sendiri.

2. Strategi Modelling The Way

Istilah strategi pertama kali hanya dikenal dikalangan militer,

khususnya strategi perang. Dalam sebuah peperangan atau pertempuran

terdapat seorang (komandan) yang bertugas mengatur strategi untuk

memenangkan peperangan. Semakin hebat strategi yang digunakan

(selain kekuatan pasukan perang) semakin besar kemungkinan untuk

menang. Biasanya sebuah strategi disusun dengan mempertimbangkan

medan perang, kekuatan pasukan, perlengkapan perang dan sebagainya.3

Seiring berjalannya waktu istilah strategi di dunia militer tersebut

diadopsi kedalam dunia pendidikan. Secara umum strategi mempunyai

pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha

mencapai sasaran yang telah ditentukan.4 Strategi juga disimpulkan oleh

juntika bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan

ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan.

3Suyadi, 2013, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung : PT Remaja Rosda
Karya Offset, h. 13.

4Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, 2010, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta : Rineka
Cipta, h. 5.
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strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi

kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang lainnya.5

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

strategi adalah suatu pola yang sengaja direncanakan dan ditetapkan

untuk melakukan kegiatan tertentu dan dengan tujuan tertentu.

Sedangkan modelling the way (membuat contoh paraktek),

strategi ini memberi kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk

mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari dikelas melalui

demonstrasi. Siswa atau mahasiswa diberi waktu untuk menciptakan

skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan

keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan. Strategi ini akan

sangat baik jika digunakan untuk mengajarkan pelajaran yang

menentukan keterampilan tertentu.6 Jadi, Strategi modeling the way

merupakan suatu strategi pengajaran yang dilaksanakan dengan cara guru

memberikan skenario suatu sub bahasan untuk didemonstrasikan siswa di

depan kelas, sehingga menghasilkan ketangkasan dengan keterampilan

atau skill dan profesionalisme.

Hisyam Zaini dkk, dalam bukunya strategi pembelajaran aktif

mengungkapkan bahwa strategi modeling the way memberi kesempatan

kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifiknya di depan

kelas melalui demonstrasi. Siswa diberi waktu untuk menciptakan

5Achmad Juntika Nurihsan, 2012, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling (Edisi
Revisi), Bandung : PT Refika Aditama, h. 10.

6Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, 2011, Strategi Pembelajaran
Aktif, Yogyakarta : CTSD, h. 78.
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skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan

keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan. Strategi ini akan

sangat baik jika digunakan untuk mengajarkan pelajaran yang menuntut

keterampilan tertentu.7

Ada beberapa tujuan strategi modelling the way, yaitu sebagai

berikut :

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalaminya

b. Mengajarkan siswa untuk bisa berbuat sendiri

c. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa yang pada

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan

sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan

perbedaan individual

e. Memupuk sikap kekeluargaan, musyawarah dan mufakat

f. Membina kerjasama antara sekolah, masyarakat, guru dan orang tua

siswa yang bermanfaat dalam pendidikan

g. Pembelajaran dilaksanakan realistik dan konkrit, sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghidarkan

terjadinya verbalisme

h. Pembelajaran menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam

masyarakat yang penuh dengan dinamika.8

7Hisyam Zaini, 2006, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta : CTSD, h. 78
8Ibid. h, 78
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Langkah-langkah dari strategi modelling the way tersebut yaitu :

a. Setelah pembelajaran satu topik tertentu, identifikasi beberapa situasi

umum dimana siswa atau mahasiswa dituntut untuk menggunakan

keterampilan yang baru dibahas.

b. Bagi kelas kedalam beberapa kelompok kecil menurut jumlah siswa

atau mahasiswa yang diperlukan untuk mendemonstrasikan satu

skenario (minimal 2 atau 3 orang ).

c. Beri waktu 10-15 menit untuk menciptakan skenario.

d. Beri waktu 5-7 menit untuk berlatih.

e. Secara bergiliran tiap kelompok mendemonstrasikan skenario

masing-masing. Beri kesempatan untuk memberikan feedback pada

setiap demonstrasi yang dilakukan.9

Kelebihannya pembelajaran modeling the way adalah sebagai

berikut :

a. Modeling the way amat tepat untuk meningkatkan keterampilan

siswa dalam menyelesaikan soal mendesmonstrasikan.

b. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang.

c. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam

kelompok.

Kekurangannya model pembelajaran modeling the way adalah

sebagai berikut :

a. Membutuhkan alokasi waktu yang sangat banyak.

9Ibid. h, 78.
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b. Adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang

tampil.

c. Banyak siswa yang kurang aktif.10

3. Keaktifan Siswa

Keaktifan siswa adalah proses kesibukan pada diri siswa untuk

berfikir dalam belajar, karena keaktifan siswa itu sangat menentukan

keberhasilan dalam belajar. Keaktifan siswa merupakan inti dari kegiatan

belajar, keaktifan belajar ini terjadi dan terdapat pada semua perbuatan

belajar, tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada kegiatannya,

materi yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai.

Keaktifan siswa merupakan hal yang sangat penting dan perlu di

perhatikan oleh seorang guru sehingga proses yang di tempuh

memperoleh hasil yang optimal.

Menurut Muhammad Ali aktifitas belajar siswa tercermin dalam
memecahkan masalah, menyatakan gagasan dalam bahasa sendiri,
menyusun rencana satuan pelajaran.11

Hisyam Zaeni dalam bukunya menyebutkan bahwa pembelajaran
aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik
untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan
aktif, berarti siswa yang mendominasi aktivitas pembelajaran.
Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk
menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau
mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari kedalam
persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 12

Agar belajar menjadi lebih aktif, siswa harus mengerjakan banyak

sekali tugas. Mereka harus menggunakan otak mengkaji gagasan,

10Ibid. h, 79
11Abu Ahmad dan Widodo Supriyono, 2004, Psikologi Belajar, Jakarta : Rineka Cipta, h.

207
12Hisyam Zaeni, 2007, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta : CTSD, h. 13
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memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Menurut

Moh. Uzer Usman aktivitas atau keaktifan siswa dalam pembelajaran

dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Aktivitas visual (visual activities) seperti membaca, menulis,

melakukan eksperimen, dan demonstrasi.

b. Aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, tanya

jawab diskusi, dan bernyanyi.

c. Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan

penjelasan guru, ceramah, pengarahan.

d. Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik, menari,

melukis

e. Aktivitas menulis (writing activities) seperti mengarang, membuat

makalah, membuat surat.13

Menyampaikan bahan pelajaran hendaknya selalu memberi

motivasi, agar anak didik terdorong untuk aktif seperti :

a. Anak didik mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan

pelajaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya maupun yang sedang

dibahas.

b. Seluruh anak didik memperhatikan pertanyaan dan harus siap

menjawab dan menilai kebenaran atau ketepatan jawaban.

c. Anak didik menanggapi jawaban tersebut.

13Moh. User Usman, 2010, Menjadi Guru Profesional, Bandung : Remaja Rosdakarya, h.
45.
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d. Guru mengarahkan atau menjembatani para anak didik kejawaban

yang benar, memberikan kesimpulan dan menilai tiap-tiap anak didik

yang terlibat dalam interaksi edukatif. 14

Adapun ciri-ciri peserta didik yang aktif sebagai berikut :

a. Siswa selalu bertanya atau meminta penjelasan dari gurunya apabila

ada materi/persoalan yang tidak dapat dipahami dan dipecahkan

olehnya.

b. Siswa dalam mengemukakan gagasan dan mendiskusikan gagasan

orang lain dengan gagasannya sendiri.

c. Siswa mengerjakan semua tugas mereka harus menggunakan otak,

mengkaji gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang

telah mereka pelajari. Belajar aktif harus gesif, menyenangkan,

bersemangat dan penuh gairah.15

Sedangkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran

ditandai dengan :

a. Siswa memperhatikan keterangan guru dengan sungguh-sungguh.

b. Siswa membuat catatan terhadap keterangan guru yang di anggap

penting.

c. Siswa mampu membuat kelompok.

14Syaiful Bahri Djamarah, 2005, Guru dan Anak Didik dalam Intraksi Edukatif  Suatu
Pendekatan Teoretis Psikologis, Jakarta : PT Rineka Cipta, h. 79-80

15Melvin L. Silberman, 2009, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung :
Nusamedia, h. 9
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d. Siswa mampu mendemonstrasikan suatu pembelajaran didepan

kelas.

e. Siswa memberikan pertanyaan jika tidak paham.

f. Siswa memberikan tanggapan terhadap pendapat temannya.

g. Siswa saling membantu kesulitan teman dalam pemahaman materi

pelajaran.

h. Siswa bisa bekerjasama dengan teman dalam belajar.

i. Siswa mengajukan pertanyaan jika menemukan permasalahan dalam

belajar bidang pelajar.

j. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.

k. Siswa bersedia dan mempraktekan materi pelajaran bila

diperintahkan oleh guru.

l. Siswa membuat kesimpulan dari materi pelajaran.16

Yang dimaksud  dengan keaktifan disini adalah bahwa pada

waktu guru mengajar ia harus mengusahakan agar siswa-siswa aktif

jasmani dan rohani.17

Adapun keaktifan jasmani dan rohani meliputi antara lain :

a. Keaktifan indera yang berarti pendengaran, penglihatan, peraba dan

lain-lain. Siswa harus diransang agar dapat menggunakan alat

inderanya sebaik mungkin. Mendikte atau menyuruh menulis terus

16 Darwan Syah, 2009, Strategi belajar Mengajar, Jakarta: Diadit Media, h. 119.
17Zakiah Drajat, 1969, Kesehatan Mental, Jakarta : Gunung Agung, h. 48.
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tentu akan membosankan, maka pergantian dari membaca kemenulis,

menerangkan dan seterusnya akan lebih baik dan menarik.

b. Keaktifan akal yaitu akal anak-anak harus aktif untuk memecahkan

masalah, menimbang pertanyaan guru dalam proses belajar mengajar.

c. Keaktifan ingatan yaitu pada waktu mengajar siswa harus menerima

bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru dan menyimpannya

dalam otak, kemudian pada suatu saat ia siap dan mampu

mengutarakan kembali.

d. Keaktifan emosi yaitu dalam hal ini siswa hendak senentiasa

mencintai pelajaran, bahkan senang ataupun tidak senang ia tetap

dimintai pertanggung jawaban, maka tak ada gunanya membenci atau

tidak mencintai pelajaran, sesungguhnya mencintai pelajaran akan

menambah hasil studi seseorang. Dengan adanya keaktifan siswa yang

meliputi empat aspek diatas maka pelajaran yang di berikan guru itu

akan dapat di kuasai dan melekat dengan kuat dalam ingatan siswa.

Dan apabila suatu saat diminta atau ditanya lagi, siswa akan dapat

menjawabnya dengan baik.

4. Fiqih

Fiqih merupakan pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh

ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni

sama dengan arti syari’ah islamiah.18 Jadi, fiqih merupakan pengetahuan

tentang hukum syari’ah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia

18Rachmat Syafe’i, 2001, Fiqih Muamalah, Bandung : CV Pustaka Setia, h, 13.



25

yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang

terinci. Begitu juga dengan mereka memaknai fiqih sebagai hukum-hukum

syari'at itu sendiri. Defenisi ini adalah defenisi terpilih. Yang dimaksud

dengan hukum-hukum syar'iyah adalah hukum–hukum yang dinisbatkan

kepada syari'at islam, yang diambil darinya secara langsung tanpa perantara.

Maksud dari hukum 'amaliyah (praktis) adalah hukum-hukum yang

berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah yang dilakukan oleh mukallah. Dan

yang dimaksud dengan mukallaf adalah seseorang yang telah mencapai

masa baligh dan berakal. Dalil-dalil tafshiliyah adalah dalil-dalil juz'iyah

(persial) yang masing-masing dalil berkaitan dengan masalah tertentu dan

menegaskan sebuah hukum tertentu.19 Seperti firman Allah dalam Alqur'an

surat al-Isra' ayat 32 :







Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

B. Penelitian Yang Relavan

Setelah penulis memcari dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, peneliti menemukan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan

judul yang akan diteliti, yaitu:

19Abdul Karim Zaidan, 2008, Pengantar Studi Syari'at, Jakarta : Robbani Press, h, 77.
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1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Alim Sumarno, (2014), meneliti

dengan judul : "Pengaruh Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Dengan Strategi Modelling The Way Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada

Standar Kompetensi Memperbaiki Alat Reproduksi Sinyal Audio Video

CD Di SMK Negeri 2 Surabaya". Perangkat pembelajaran dengan model

pembelajaran aktif dengan strategi modelling the way termasuk kategori

sangat layak dengan rata-rata hasil rating sebesar 90%. Sehingga perangkat

pembelajaran tersebut dapat diterapkan pada siswa kelas XI TITL-3 SMK

Negeri 2 Surabaya. Hasil belajar siswa kelas XI TITL-3 yang

menggunakan model pembelajaran aktif dengan strategi modelling the way

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelas XI TITL-2 yang

mengunakan model pembelajaran langsung. Hal ini dibuktikan dengan

hasil perhitungan pada nilai post-test menunjukkan bahwa terhitung

sebesar 7,292. Dengan nilai t tabel 1,67155 pada taraf signifikan α = 0,05.

Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai t hitung > t tabel, sehingga

disimpulkan tolak Ho dan menerima Ha dapat diartikan bahwa rata-rata

hasil belajar antara siswa kelas XI TITL-3 terdapat perbedaan yang

signifikan dengan siswa kelas XI TITL-2. Dengan rata-rata hasil belajar

untuk kelas eksperimen XI TITL-3 modelling the way 83 dan kelas kontrol

XI TITL-2/MPL 78.20 Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh positif mengenai penerapan strategi modelling

the way artinya pengaruh kedua variabel berada pada kategori kuat atau

20http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/jurnal-pendidikan-teknik-elektro/artikel/766/pengaruh-
model-active-learning-dengan-strategi-modeling-the-way-terhadap-hasil-belajar-siswa-pada-
standar-kompetensi-memahami-pengukuran-komponen-elektronika-di-smkn-7-surabaya#
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sangat tinggi yaitu 0, 99. Koefisien Pengaruh Persepsi Tentang Penerapan

Strategi Modelling The Way Terhadap Keaktifan Siswa Dalam

Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kabupaten Kampar

adalah 98% sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Neoning Andrijati, Mahasiswa, S1

PGSD FIP UNNES TEGAL (2010), meneliti dengan judul : "Peningkatan

Kualitas Perkuliahan Pendidikan Matematika II Melalui Strategi

Modelling The Way". Menyimpulkan bahwa kegiatan belajar siswa pada

siklus pertama mencapai tingkat 80 atau B, dan pada siklus kedua, naik

menjadi 87,5 atau kinerja A. Dosen di siklus pertama 81.25 or AB, dan

pada siklus kedua, menjadi 87,5 atau A hasil ini dianggap cukup, karena

setiap komponen, misalnya prestasi, kegiatan belajar siswa, dan kinerja

dosen, telah memenuhi kriteria yang digunakan menilai keberhasilan

pelaksanaan strategi modelling the way. Berdasarkan data tersebut,

kesimpulannya adalah bahwa strategi modelling the way melalui cara

kualitas kuliah pendidikan matematika SD II dalam program studi S1-

PGSD FIP UNNES, Tegal dapat ditingkatkan.21 Pengaruh kedua variabel

berada pada kategori kuat atau sangat tinggi yaitu 0, 99. Koefisien

Pengaruh Persepsi Tentang Penerapan Strategi Modelling The Way

Terhadap Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah

Negeri Kuok Kabupaten Kampar adalah 98% sedangkan sisanya 2%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

21http://www.e-jurnal.com/2014/02/peningkatan-kualitas-perkuliahan.html
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C. Konsep Operasional.

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap kerangka teoretis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan

menyimpang dari kerangka teoretis.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kajian ini

berkenaan dengan Pengaruh Persepsi Tentang Penerapan Strategi Modelling

The Way Terhadap Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Fiqih Di Madrasah

Aliyah Negeri Kuok Kabupaten Kampar. Maka untuk memudahkan

pelaksanaan penelitian ini, maka konsep tersebut dioperasionalkan menjadi

satuan-satuan yang konkrit sehingga dapat diteliti dan diuji kebenarannya

secara logis.

Untuk mengukur variabel X yaitu pengaruh modelling the way yang

baik digunakan indikator sebagai berikut :

1. Guru perlu menyiapkan topik-topik yang akan ditentukan kepada siswa

untuk mencoba atau mempraktekkan keterampilan yang baru saja

diterangkan.

2. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan

jumlah siswa yang ada. Kelompok-kelompok ini akan mendemonstrasikan

suatu keterampilan tertentu sesuai dengan skenario yang dibuat.

3. Guru memberikan waktu kepada siswa 10-15 menit untuk menciptakan

skenario kerja yang diberikan.
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4. Guru memberikan waktu kepada siswa 5-7 menit untuk berlatih.

5. Guru memerintahkan kepada setiap kelompok untuk mendemonstrasikan

hasil kerjanya, dan guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain

untuk memberikan masukan dan pertanyaan pada setiap demonstrasi yang

dilakukan.

Untuk mengukur variabel Y yaitu keaktifan siswa yang baik di

gunakan indikator sebagai berikut :

1. Siswa memperhatikan keterangan guru dengan sungguh-sungguh.

2. Siswa membuat catatan terhadap keterangan guru yang di anggap penting.

3. Siswa mampu membuat kelompok.

4. Siswa mampu mendemonstrasikan suatu pembelajaran didepan kelas.

5. Siswa memberikan pertanyaan jika tidak paham.

6. Siswa memberikan tanggapan terhadap pendapat temannya.

7. Siswa saling membantu kesulitan teman dalam pemahaman materi

pelajaran.

8. Siswa bisa bekerjasama dengan teman dalam belajar.

9. Siswa mengajukan pertanyaan jika menemukan permasalahan dalam

belajar bidang pelajar fiqih.

10. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.

11. Siswa bersedia dan mempraktekkan materi pelajaran bila diperintahkan

oleh guru.

12. Siswa membuat kesimpulan dari materi pelajaran.
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D. Asumsi dan Hipotesa

1. Asumsi

Berdasarkan kerangka teoretis maka hipotesis tindakan penelitian

ini adalah : Strategi modelling the way sangat mempengaruhi keaktifan

siswa dalam pembelajaran fiqih.

2. Hipotesa

Ha : Ada pengaruh persepsi yang signifikan tentang strategi modelling

the way terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran fiqih.

Ho : Tidak ada pengaruh persepsi yang signifikan tentang strategi

modelling the way terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran

fiqih.


