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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Strategi Pembelajaran FIRE-UP

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang

harus dikerjakaan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai

secara efektif dan efisien.13. Strategi pembelajaran merupakan salah satu

penyebab yang dapat mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Sebaiknya

strategi dipilih dan dirancang sesuai dengan materi ajar dan keadaan

kelas sehingga dapat mengaktifkan siswa dalam belajar.

Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam proses

pembelajaran hendaknya menitik beratkan pada usaha pengembangan

keterampilan berpikir untuk memproses informasi yang berguna. Proses

berpikir yang sesuai dengan otak siswa belajar, akan membuat siswa

dapat menemukan gaya belajar yang unik dan teknik yang

memungkinkan membuka kekuatan otak sehingga siswa dapat menyerap

informasi melalui kelima indranya. Thomas L Madden mengatakan:

Pikiran akan mengorganisir informasi yang diperoleh, lalu otak
mengolahnya, kemudian memberikan tempat untuk informasi
yang baru itu. Informasi kemudian disimpan, tetapi belum
tersedia dalam memori kecuali artinya telah diberikan. Otak
tidak otomatis menciptakan artinya, disinilah sebagai
pembelajar, siswa perlu memahami kemampuan untuk secara
sadar menciptakan arti. Begitu arti diciptakan,  serangkaian
hubungan otak terjadi. Semakin banyak hubungan yang dibuat
dan berkaitan dengan informasi tertentu semakin besar peluang
untuk kembali memanggil memori. Setelah informasi masuk,

13 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Standar Proses
Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2011), h, 126
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siswa perlu berbagi pengetahuan dengan orang lain, berbagi
pengetahuan ini dilakukan oleh satu atau lebih dari delapan
kecerdasan yang dikembangkan dalam system intelektual siswa
ini lah yang dinamakan proses belajar alami. Pendekatan alami
ini akan meningkatkan hasil dan mempercepat proses belajar.14

Strategi pembelajaran FIRE-UP merupakan strategi

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena pada

hakikatnya strategi ini membuat siswa menjadi seorang pelajar yang

alami yang dapat memaksimalkan kemampuan dan menekankan pada

proses belajar yang selaras dengan otak siswa dalam belajar. Melvin L.

Silberman mengatakan:

Otak tidak sekedar menerima informasi tapi juga mengolahnya.
Untuk mengolah informasi secara efektif otak perlu mengaitkan
sesuatu yang diajarkan dengan apa yang telah diketahui dengan
cara berfikir, sehingga guru tidak dapat menuangkan sesuatu
dalam benak siswa karen siswa sendirilah yang harus menata
sesuatau yang dilihat dan dengar menjadi kesatuan yang
bermakna.15

Adapun makna FIRE-UP menurut Thomas L Madden diwakili

oleh hurufnya F-I-R-E-U-P sebagai berikut:

a. Fondations (fondasi)

Fondasi adalah pengetahuan awal. Di mana siswa diberikan

tugas sebelum materi yang diajarkan oleh guru, sehingga siswa

dalam mengerjakan tugas ini mempelajari terlebih dahulu pokok

bahasan yang akan diajarkan oleh guru.

14Thomas L Madden,  Op.Cit, h. 9
15 Melvin L. Silberman,Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung:

Nusamedia, 2006), h, 27
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b. Intake Information (Menyerap Informasi)

Menyerap informasi adalah bagaiman siswa dapat

berkonsentrasi memasukkan informasi yang diperoleh. Dalam

menyerap informasi ini, siswa dapat menambah wawasan atau

pengetahuan awal yang mereka miliki sebelumnya.

c. Real Meaning (Makna Yang Sebenarnya)

Langkah ketiga ini siswa dapat mengaitkan dan menambah

informasi baru yang diterima pada saat menyerap informasi kedalam

pengetahuan dasar yang dimilikinya. Dalam mengaitkan informasi

ini guru membagikan lembaran tugas di mana siswa dapat

menggunakan preferensi (pilihan yang lebih diinginkan secara

pribadi dari pada pilihan lain) yaitu:

1) Kesamaan yaitu jika pengetahuan siswa mempunyai kesamaan

maka bagaimana informasi saling berkaiatan

2) Berlawanan yaitu apabila pengetahuan awal siswa mempunyai

perbedaan dengan yang diserapnya maka siswa harus memproses

dengan cara menetapkan apa yang salah, berbeda atau tidak

konsisten

3) Sistematis yaitu di mana siswa harus menyusun data secara

berurutan atau teratur
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d. Express Your Knowledge (Ungkapan Pengetahuan)

Ungkapan pengetahuan yang dimaksud adalah aktivitas

siswa untuk mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki kepada

orang lain

e. Use Available Resources (Memanfaatkan Sumber-Sumber Daya

Yang Tersedia)

Siswa berdiskusi dalam kelompoknya dengan menanyakan

informasi yang tidak dimengerti kemudian kelompok memecahkan

masalah dengan memanfaatkan:

1) Teman sebagai tempat bertanya

2) Buku dimanfaatkan sebagai acuan, yang berkaitan dengan materi

yang dipelajari

3) Guru bertindak sebagai fasilitator

f. Plan Of Action (Perencanaan Tindakan)

Perencanaan didefenisikan sebagai proses menetapkan cara

mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan apa yang diperlukan

untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan siswa terlihat

dari hasil diskusi yang dipersentasikan.16

Thomas L Madden mengungkapkan, prosedur pembelajaran

FIRE-UP sebagai berikut:

a. Siswa diberi tugas sebagai pengetahuan awal yang dikerjakan di

rumah, sebelum materi pelajaran dijelaskan oleh guru

16Thomas L Madden  MA, Op.Cit, h,17
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b. Sebelum guru menjelaskan materi pelajaran, tugas dikumpulkan

pada guru kemudian guru menyampaikan materi pelajaran,

sementara siswa memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru.

c. Mengarahkan siswa dengan membagikan kelompok dan duduk

melingkar dalam kelompoknya.

d. Siswa mengungkapkan pengetahuannya atau informasi yang

diserapnya kepada teman sekelompoknya.

e. Siswa berdiskusi didalam kelompoknya dengan menanyakan

informasi yang tidak dimengerti, kemudian kelompok

memecahkan masalah tersebut

f. Guru memberikan tes kepada siswa yang dikerjakan secara

individu mencakup topik yang telah dibahas.

g. Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi

h. Guru membantu siswa membuat kesimpulan tentang materi yang

baru saja diajarkan.

Kelebihan strategi pembelajaran FIRE-UP adalah sebagai berikut:

a. Siswa dapat lebih aktif karena diberikan tugas lebih awal

(fondation) sehingga dapat memahami pelajaran karena sudah

dibaca terlebih dahulu di rumah sebelum pelajaran disampaikan

oleh guru.

b. Lebih memahami pelajaran karena sesuai dengan langkah-

langkah strategi ini yang banyak memberi kesempatan kepada

siswa untuk mengerjakan soal-soal.
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c. Siswa lebih dibangun bersosialisasi dengan teman sekelompoknya

dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka jumpai.

Kelemahan strategi pembelajaran FIRE-UP adalah

memerlukan banyak waktu. Jadi, pembelajaran strategi FIRE-UP

merupakan strategi yang memberikan penekanan untuk

mempengaruhi pola interaksi siswa yang melibatkan siswa dalam

menelaah materi sebelum pelajaran dimulai, yang diberikan sebagai

tugas pengetahuan awal siswa, melalui pembelajaran ini masing-

masing anggota kelompok saling mendukung, saling membantu dan

saling memperhatikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

terjadi.17

Upaya meningkatkan intreraksi sosial dalam strategi

pembelajaran FIRE-UP dapat merangsang terbentuknya ide baru dan

memperkaya perkembangan intelektual siswa. Oleh karena itu,

strategi pembelajaran FIRE-UP diharapkan dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar.

2. Hasil Belajar

Hampir semua ahli telah mencoba merumusan dan membuat

tafsiran tentang hasil belajar. Sering pula perumusan dan tafsiran itu

berbeda satu sama lain. Dalam uraian berikut ini akan diuraikan

tentang belajar dan hasil belajar.

17http://digilib.unimed.ac.id./public/UNIMED-Undergraduate-22298-
05%20Bab%2011.pdf
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a. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui

pengalaman (learning is defined as the modification or

strengthening of behavior trhouhg). Menurut pengertian ini, belajar

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau

tujuan. Menurut tafsiran ini hasil belajar itu bukan suatu

penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.

b. Ada pula penafsiran yang lain tentang belajar yang menyatakan,

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu

melalui interaksi dengan lingkungan. Pada prinsipnya penafsiran

atau pengertian tentang belajar di atas adalah sama, yakni

perubahan tingkah laku, hanya saja berbeda cara atau usaha

pencapainnya.18

Proses belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa

dalam mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya. Hal ini berati bahwa belajar atau tujuan pembelajaran

tergantung pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang

dilakukan secara optimal akan membawa atau memberi hasil yang

optimal pula.

Pada intinya tujuan belajar adalah ingin mendapatkan

pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai.

Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar

18Wina Sanjaya,Op.Cit, h.112
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relevan dengan uraian mengenai tujuan belajar tersebut, hasil belajar

yaitu: pertama, hal ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta

(koqnitif), kedua, hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (afektif),

dan ketiga, hal ihwal kelakuan, keterampilan atau menampilkan

(psikomotorik).19

Keberhasilan dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar

siswa yang diperoleh dari kegiatan belajar, karena hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar, hasil belajar juga merupakan proses perubahan dari suatu

interaksi tindak belajar dan berakhirnya pangkal dan puncak proses

belajar.

Sedangkan Zakiah Darajat dkk juga berpendapat bahwa hasil

belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu,

meliputi tiga aspek, yaitu:

1) Aspek koqnitif meliputi perubahan-perubahan dalam segi

penguasaan pengetahuan dan perkembangan

keterampilan/kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan

pengetahuan tersebut.

2) Aspek afektif meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap

mental, perasaan dan kesadaran.

19 Winkel, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1998), h. 28
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3) Aspek psikomotorik meliputi perubahan-perubahan dalam segi

bentuk-bentuk motorik.20

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa

Dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan tentu ada

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian tersebut. Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan

menjadi dua bagian yaitu:

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini

meliputi aspek psiologis dan psikologis. Aspek psiologis adalah

aspek yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik

(jasmani), sedangkan aspek psikologis meliputi tingkat

kecerdasan, bakat, minat, motivasi dan sebagainya.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada diluar individu. Faktor

ini meliputi faktor lingkungan sosial dan non sosial, faktor

lingkungan sosial meliputi keberadaan guru, teman-teman dan lain

sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan non sosial meliputi

gedung, tempat tinggal siswa, alat-alat dan lainsebagainya.21

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa guru merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk

meningkatkan hasil belajar guru hendaknya mampu menggunakan

20 Zakiah Darajat dkk, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta: (Bumi Aksara,
2011), h. 196

21 Sumadi surya brata, Psikologi Pendidikan,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
h, 223
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berbagai macam strategi pembelajaran, selain itu lingkungan juga

berpengaruh pada keberhasilan belajar.

4. Hubungan Strategi Pembelajaran FIRE-UP dengan Hasil Belajar.

Keberhasilan belajar mengajar pada dasarnya merupakan

perubahan positif selama dan sesudah proses belajar mengajar

dilaksanakan. Keberhasilan ini antara lain dapat dilihat dari

keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan

perubahan positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses belajar

mengajar tersebut. Keterlibatan peserta didik tersebut bukan hanya

silihat dari segi fisiknya, melainkan yang lebih penting adalah dari segi

intelektual dan emosional selama berlangsungnya kegiatan belajar

tersebut, dan peserta didik mengalami perubahan secara sadar setelah

mengalami proses belajar mengajar tersebut.22

Selain itu, keberhasilan belajar mengajar juga dapat didilihat

dari dua segi,dari segi guru keberhasilan belajar dapat dilihat dari

ketetapan guru dan memilih bahan ajar, media dan alat pengajaran

serta menggunakannya  dalam kegiatan belajar dalam suasana yang

menggairahkan, menyenangkan, dan menggembirakan, sehingga

peserta didik dapat menikmati kegiatan belajar mengajar tersebut

dengan memuaskan.

Sedangkan dilihat dari segi murid, keberhasilan mengajar

dapat dilihat dari timbulnya keinginan yang kuat pada diri setiap siswa

22 E. Mulyasa, 2009, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung: Rosda Karya, )h, 95-104
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untuk belajar mandiri yang mengarahkan pada terjadinya  peningkatan

baik pada segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.23 Jadi,

keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil

belajar tetapi juga terlihat pada keaktifan peserta didik dalam proses

pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari peran guru dalam memilih

strategi pembelajaran.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah strategi atau

metode yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar.

Dengan menggunakan stategi pembelajaran FIRE-UP siswa dapat

berpikir untuk memeroses informasi yang berguna.

Strategi pembelajan FIRE-UP merupakan strategi

pembelajaran yang menitikberatkan pada usaha pengembangan

keterampilan berpikir untuk memeroses informasi yang berguna.

Dalam uraian tentang strategi FIRE-UP, dikemukakan dengan jelas

bahwa strategi pembelajaran ini melibatkan hampir semua aktiviatas

siswa dalam proses belajar mengajar baik itu membaca, mengeluarkan

pendapat, memberi saran, menulis, memecahkan soal, menganalisa,

menaruh minat, berani, dan percaya diri. Dalam proses pembelajaran,

aktivitas tersebut  tidak berdiri sendiri tetapi harus saling mendukung

dan melengkapi.

23 Abudin Nata, 2001, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta:
Kencana,) h,311-312
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Di sini dapat dilihat bahwa dalam strategi FIRE-UP siswa

berperan aktif menggali informasi yang berhubungan dengan

pengalaman yang mereka lalui, sehingga pengetahuan yang didapatkan

siswa dari diri sendiri dan teman serta guru tertanam dengan baik.

Seperti yang dikatakan hamalik bahwa belajar tidak hanya kegiatan

pembelajaran tetapi lebih luas yakni memahami. Selain itu, pemberian

pembelajaran dengan penekanan pada keaktifan siswa membuat siswa

dengan sendirinya mencari sesuatu, mencari jawaban, mencari

informasi untuk memecahkan masalah dan mencari cara untuk

melakukan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.

5. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah berbagai usaha sadar yang dilakukan oleh

seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai

perkembangan maksilmal yang positif.24

Menurut Ahmat Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam

dalam Perspektif Islam beliau mengatakan pendidikan adalah

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya

kepribadian yang utama.25

24 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam,(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya), 2010, h, 28

25Ibid, h, 92
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Agama Islam adalah kepercayaan kepada Allah SWT dengan

ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan

itu.26

Pendidikan Agama Islam menurut Prof. Dr. Zakiyah derajat,

sebagai mana yang dikutip oleh Abdurrahman Shaleh bahwa

pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan usaha

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat

memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta dapat

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life).27

Pendidikan agama islam bertujuan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan

pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengamalan peserta

didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang

terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih

tinggi.28

Islam agama wahyu yang memberi bimbingan kepada manusia

mengenai semua aspek hidup dan kehidupannya, dapat diibaratkan

seperti jalan raya yang lurus dan mendaki, memberi peluang kepada

manusia yang melaluinya sampai ketempat yang dituju, tempat

tertinggi dan mulia. Jalan raya itu lempang dan lebar, kiri kanannya

26 Ibid.
27 Abdurrahman Shaleh, Pendidikan dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005), h, 6
28 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,

Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 130
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berpagar Al-Qur’an Al-Hadis. Pada jalan itu terdapat juga rambu-

rambu, tanda-tanda (marka) serta jalur -jalur sebanyak aspek

kehidupan manusia. Siapa saja yang memasuki gerbang jalan raya itu

baik karena keturunan maupun karena mengucapkan dua kalimat

syahadat, wajib memperhatikan rambu-rambu, tanda-tanda dan

berjalan melalui jalur-jalur yang telah ada.

Berpikir bersikap dan sesuai dengan ajaran islam, tidak

menabrak pagar (Al-Qur’an dan Al-Hadis) itu apalagi keluar dari

keduanya.

Sebagaimana wahyu yang terakhir, agama islam merupakan

suatu sistem aqidah dan syari’ah serta akhlak yang mengatur hidup dan

kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Ruang lingkupnya

seperti yang telah disinggung diatas lebih luas dari ruang lingkup

agama nasrani yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan.

agama islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia

dalam masyarakat termasuk dengan diri manusia itu sendiri tetapi juga

dengan alam sekitarnya yang kini terkenal dengan istilah lingkungan

hidup.29

Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan

Allah AWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga

29 Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2006), h, 51
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hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia

dengan makhluk lain dan lingkungannya.

Ruang lingkup pendidikan agama Islam juga identik dengan

aspek-aspek pengajaran Agama Islam karena materi yang terkandung

didalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan

yang lainnya.

Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang lingkup

Pendidikan Agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah :

a. Pengajaran keimanan

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek

kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran

Islam, inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam.

b. Pengajaran akhlak

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada

pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya,

pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai

tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik.

c. Pengajaran ibadah

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah

dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar siswa

mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti

segala bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan

ibadah.



24

d. Pengajaran fiqih

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan

materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber

pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan

pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang

hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan

sehari-hari.

e. Pengajaran Al-Quran

Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa

dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang

terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi dalam

prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di masukkan dalam

materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat

pendidikannya.

f. Pengajaran sejarah Islam

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat

mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam

dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat

mengenal dan mencintai agama Islam.30

M. Daud Ali menyatakan bahwa mempelajari agama islam

merupakan kewajiban bagi setiap pemeluk Agama Islam, karena

30http://jumridahusni.blogspot.com/2011/02/ruang-lingkup-pendidikan-agama-
islam.html
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mempelajari ajaran agama islam hukumnya adalah fadhu ‘ain, yakni

kewajiban bagi setiap pribadi muslim dan muslimah, sedangkan

mengkaji ajaran islam, terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran

manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat

untuk mempelajarinya.31

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa mempelajari

pendidikan agama islam merupakan suatu yang hukumnya fardhu ‘ain,

karena dengan mempelajari pendidikan agama islam seseorang akan

lebih mengetahui untuk membedakan mana yang hak dan mana yang

bathil, dan akan dapat memperbaiki akhlak menjadi baik, dan

ketakwaan kepada Allah SWT akan bertambah.

B. Penelitian Relevan

Strategi FIRE-UP pernah diteliti sebelumnya oleh Necis Vera Y.D

Ambarita yang berjudul” Penerapan Strategi Pembelajaran FIRE-UP

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas XII SMA Negeri 1

Kampar” tahun 2005 dari penelitian ini diperoleh rata-rata (mean) sebelum

tindakan adalah 58,78 sedangkan rata-rata mean setelah tindakan 72,03.

Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi ini pada

pada pelajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berjudu: “Pengaruh

Penerapan Strategi Pembelajaran FIRE-UP Terhadap Hasil Belajar

31Daud Ali, Op.Cit, h,90
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Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMANegeri 1

Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengarahkan pembelajaran pada tujuan pendidikan yang diinginkan.

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami teori

penelitian ini, maka dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami.

1. Indikator penerapan strategi pembelajaran FIRE-UP dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang harus dicapai guru

sebagai berikut:

a. Guru terlebih dulu mengulang pelajaran yang telah dipelajari

sebelumnya sebagai apersepsi.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga memotivasi

siswa melalui pertanyaan.

c. Guru memberikan tugas pengetahuan awal berupa pertanyaan

untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa, siswa

mngerjakan tugas tersebut dan mengumpulkannya. Kemudian guru

membahas jawabannya bersama siswa.

d. Guru menyajikan atau menjelaskan materi pelajaran, siswa

menyerap materi yang disajikan oleh guru.

e. Guru membimbing siswa untuk mengaitkan informasi yang baru

diterimanya dengan pengetahuan awal yang dimilikinya dengan

cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
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f. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

g. Guru memanggil salah satu perwakilan kelompok untuk

mengungkapkan pengetahuan yang diperolehnya kepada semua

kelompok. Sedangkan siswa yang tidak mengerti, akan berdiskusi

dalam kelompok dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

yaitu teman yang telah mengerti, buku, dan guru sebagai fasilitator.

h. Guru membagikan LKS untuk mengetahui pemahaman siswa

mengenai materi yang  telah diajarkan, kemudian siswa

mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru sebagai tindakan siswa

untuk menyimpulkan seluruh materi yang telah diajarkan.

i. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas mengaitkan informasi

dan LKS.

j. Guru memberikan evaluasi.

2. Indikator Hasil Belajar

Hasil belajar diukur melelui tes akhir pembelajaran dengan kriteria

pencapaian KKM secara individu yaitu 70. Apabila siswa mencapai

KKM berarti siswa tersebut berhasil.

D. Asumsi dan hipotesis

1. Asumsi

Penelitian terhadap masalah diatas dapat dilaksanakan karena

didasari asumsi bahwa:

a. Bahwa hasil belajar siswa berbeda-beda.
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b. Setelah digunakannya strategi pembelajaran FIRE-UP nilai hasil

belajar siswa lebih mengalami peningkatan dari sebelumnya.

2. Hipotesis

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka hipotesisnya dirumuskan:

Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari penerapan strategiFIRE-UP

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam diSMANegeri 1 Salo Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar.

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi

FIRE-UP terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMANegeri 1 Salo Kecamatan Salo

Kabupaten Kampar.


