
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keaktifan merupakan hal yang terpenting dalam proses pembelajaran.

Nana Sudjana menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang aktif, bila

siswa itu ialah adanya perhatian menginternalisasikan informasi aktif dalam

memecahkan masalah.1

Dalam proses pembelajaran, keterlibatan siswa sangatlah penting. Jika

siswaturut berpartisifasi aktif dalam proses pembelajaran, maka proses

pembelajaran akan berjalan dengan baik dan tujuanpun akan tercapai dengan baik,

tapi jika siswa tidak berpartisifasi dan berperan aktif, maka pembelajaranpun akan

menjadi pasif dan tujuan tidak akan tercapai dengan baik. Untuk menjadikan

siswa aktif dan turut berpartisifasi dalam proses pembelajaran ialah dimana guru

harus bisa berfikir bagaimana cara untuk menarik perhatian siswa tersebut dan

seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan pembelajaran

yang efektif, baik dalam merumuskan tujuan, memilih metode atau strategi.

Seorang guru harus bisa menimbulkan aktifitas siswa dalam berfikir

maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan aktifitas siswa sendiri akan

tidak mudah berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah, kemudian direalisasikan.

Jika siswa menjadi partisifasi yang aktif, maka ia akan memiliki ilmu pengetahuan

denngan baik, jadi dengan adanya partisifasi aktif siswa dalam proses

pembelajaran, maka siswa akan paham atau mengerti  dengan materi pelajaran

1Nana Sudjana, CBSA Dalam Proses Pembelajaran, (Bandung: Sinar baru, 1998). h. 115
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yang telah disampaikan dan pelajaran tersebut akan sulit terlupakan, karena suatu

hal akan mudah teringat jika pribadi sendiri yang melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, aktifitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar

mengajar, sehingga siswalah yang seharusnya banyak aktif atau lebih aktif, karena

siswa sebagai subjek didik adalah yang merencanakan dan ia sendiri yang

melaksanakan belajar.2

Belajar pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

menuntut keaktifan baik guru maupun siswa, jadi tampak jelas adanya guru aktif

mengajar di satu pihak dan siswa aktif belajar dipihak lain. Konsep ini bersumber

dari teori kurikulum yang berpusat pada anak (child centered curriculum).

Penerapannya berlandaskan kepada teori belajar yang menekankan pentingnya

belajar melalui proses mengalami untuk memperoleh pemahaman. Disamping itu

belajar merupakan  hasil dari proses interaksi antara individu dan lingkungan

sekitarnya, belajat tidak hanya semata-mata sebagaisuatu upaya  dalam merespon

suatu stimulus. Tetapi lebih daripada itu, belajar dilakukan melalui berbagai

kegiatan seperti mengalami mengajarkan dan memahami belajar melalui proses,

jadi hasil belajar dapat diperoleh bila siswa “aktif”tidak fasif.3

Belajar bukanlah suatu konsekuensi otomatis dari penuangan informasi

kedalam fikiran anak didik, belajar juga memerlukan keterlibatan mental anak

didik. Penjelasan yang disampaikan kepada anak didik tidak akan membuahkan

hasil jika  tidak didukung oleh belajar yang aktif dari anak didik itu sendiri.

2Daryanto dan Muljo Rahardjo, Model Pembelajaran Inovatif, (Yokyakarta: Gava Media,
2012), h. 1

3 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1987).
h. 68
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Agar belajar menjadi aktif, siswa harus mengerjakan banyak tugas yang

harus dilakukan. Mereka harus menggaunakan otak,mengkaji alasan,

memecahkan masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif

haruslah gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah, siswa sering

meninggalkan tempat duduk, bergerak leluasa dan berfikir keras.4

Untuk menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran maka diperlukan

juga guru yang kreatif professional dan menyenangkan, untuk menjadi guru

kreatif, professional,dan menyenangkan dituntut memiliki kemampuan

mengembangkan dan memilih metode yang efektif. Hal ini penting terutama

untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan hal

tersebut juga dapat menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Allah

berfirman dalam surat An Nahl Ayat 64:






Artinya: Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini,
melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang
mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum
yang beriman.








Artinya : Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti)
kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari

4 Melvin L. Sibermen, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa  Aktif, (Bandung: Nuansa,
2006). h. 28
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(gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang kafir

Oleh karena itu, untuk meningkatkan, aktifitas belajar siswa, guru harus

menggunakan strategi pembelajaran, hal ini sesuai dengan pendapat Roestiyah

yang mengatakan “bahwa dalam kegiatan belajar mengajar guru harus memiliki

strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, salah satu strategi

itu adalah harus menguasai tehnik yaitu metode mengajar”.5Strategi yang dipilih

tersebut hendaknya melibatkan siswa secara aktif sehingga pengalaman siswa

dalam belajar bertambah dan hasil belajarpun dapat ditingkatkan. Strategi

pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa salah

satunya adalah Strategi Pembelajaran Ekspositori (SPE)

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi yang menekankan

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru terhadap

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai  materi pelajaran

secara optimal.

Dengan strategi ini guru bisa mengintrol urutan dan keluasan metri

pelajaran, dengan demikian guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai

pelajaran yang disampaikan.Proses pembelajaran ekspositori harus dapat

mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut.

Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian dapat

membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan, sehingga mendorong mereka

untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar

mandiri.

5Roestiyah N.K, Stretegi Belajr Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 1
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Pengamatan awal peneliti ditemui proses pembelajaran di Madrasah

Tsanawiyah YPUI Teratak ditemui bahwa guru telah membuat rencana

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan telah berupaya

menerapkan berbagai strategi maupun metode dalam pembelajaran. Namun dalam

kenyataannya terdapat kesenjangan antara perencanaan dengan kenyataan

dilapangan yang ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada Siswa acuh tak acuh sewaktu guru menerangkan pelajaran

2. Sebagian siswa ada yang bermain sewaktu proses pembelajaran

3. masih ada sebagian siswa tidak aktif dalam mengajukan pertanyaan

kepada guru

4. Sebagian siswa mengganggu teman-temanya sewaktu berlangsungnya

proses pembelajaran

5. Sebagian siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Dari latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian salah satu strategi yang diterapkan di Madrasah tsanawiyah

YPUI Teratak dengan judul: Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran

Ekspositori Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Bidang Studi Fiqh Di

MadrasahTsanawiyah YPUI Teratak KecamatanRumbio Jaya Kabupaten

Kampar.

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada dan timbul dari sesuatu, seperti orang,

benda yang turut membentuk waktu, kepercayaan atau pebuatan seseorang.6

6 Wina Sanjaya. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,
2008). h. 186
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2. Strategi adalah sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk

mencapai tujuan tertentu.7 Jika dikaitkan dengan pengajaran maka strategi

pengajaran yaitu sejumlah langkah yang dilakukan oleh guru dalam mengajar

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik.

3. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan

lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingah laku kearah yang lebih baik.

4. Strategi Ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada

sekelompok siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.Strategi

Pembelajaran Ekspositori selalu disamakan dengan metode ceramah, karena

sama-sama menyampaikan informasi secara lisan, focus utama strategi ini

adalah kemampuan akademik siswa.

5. Keaktifan belajar adalah siswa yang selalu  mengerjakan tugas yang mana

harus juga menggunakan otak, mengkaji alasan, memecahkan masalah, dan

menerapkan apa yang mereka pelajari. Mereka juga selalu bergerak leluasa

dan juga berfikir keras untuk mencapai hasil yang dinginkan.8

6. Bidang studi fiqh adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan

agama islam yang diarahkan utnuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal,

memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum islam yang kemudian

menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

latihan, penggunaan, pengalaman dan pembiasaan.9

7 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: remaja
Rosdakarya, tt) h. 214

8Melvin L. sibermen.Op. Cit. h.  9
9 Departemen Agama Republik Indinesia, Standar Kompetensi, (Jakarta: Departemen

Agama Republik Indonesia, 2004). h.  48



7

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Apakah ada pengaruh penerapan strategi pembelajaran ekspositori

terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang studi Fiqh diMadrasah

Tsanawiyah YPUI Teratak kecamatan Rumbio jaya kabupaten kampar.

b. Apakah dalam pealaksanaan penerapan strategi pembelajaran ekspositori

dapat menimbulkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqh Di

Madrasah Tsanawiyah YPUI Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten

Kampar.

c. Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran

ekspositori.

d. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan  belajar siswa pada mata

pelajaran Fiqh Di Madrasah Tsanawiyah YPUI Teratak Kecamatan

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Batasan masalah

Mengingat persoalan yang mengitari  kajian ini, seperti yang telah

dikemukakan dalam identifikasi diatas, maka penulis memfokuskan

penelitian ini pada “pengaruh penerapan strategi pembelajaran ekspositori

terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang studi Fiqh di Madrasah

Tsanawiyah YPUI Teratak”. Siswa yang diteliti juga dibatasi yakni hanya
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siswa-siswi kelas IX Madrasah Tsanawiyah YPUI Teratak Kecamatan

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah yang akan dijawab

melalui penelitian ini penulis dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada

pengaruh yang signifikan antara penerapan strategi pembelajaran ekspositori

terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang studi Fiqh di Madrasah

Tsanawiyah YPUI Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada

atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi pembelajaran

ekspositori terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang studi Fiqh di

Madrasah Tsanawiyah YPUI Teratak.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu pendidikan islam dalam penerapan strategi pembelajaran

ekspositori terhadap kektifan belajar siswa. DanPenelitian ini diharapkan

untuk:

1. Memberikan masukan untuk menjadi acuan pembelajaran baik guru

maupun calon guru.

2. Menambah wawasan  keilmuan penulis dalam bidang pengajaran  berbasis

aktifitas dalam mata pelajaran Fiqih.


