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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah. Pendidik merupakan personel yang menduduki posisi strategis dalam 

rangka pengembangan  sumber daya manusia, pendidik juga dituntut untuk 

terus mengikuti perkembangan konsep-konsep baru dalam dunia pengajaran. 

Pembelajaran dalam pendidikan  juga merupakan  hak dan kewajiban bagi 

setiap manusia karena pendidikan adalah suatu perantara dalam mencapai 

tujuan pembangunan bangsa, artinya bahwa proses pembelajaran tidak hanya 

untuk mengubah perilaku peserta didik dalam ranah kognisi atau ketrampilan 

saja, melainkan juga untuk mengembangkan sikap mental dan perilaku 

demokratis, senang mendengar dan memberikan informasi, menghargai 

pendapat, saling belajar, serta gemar berorganisasi dan bekerja dalam satu 

kesatuan tim. 

Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik. Mereka memiliki 

kekuatan, kelemahan, minat, perhatian yang berbeda-beda, latar belakang 

keluarga, sosial ekonomi dan lingkungan. Pendidik harus bisa membuat 

peserta didik berbeda dalam aktifitas, kreatifitas, intelegensi dan 

kompetensinya (Mulyasa, 2005 :27). 

 Dalam Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 telah dijelaskan tentang  

sistem Pendidikan nasional Bab II pasal 3 yang berbunyi: 
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“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.” 

Cara belajar aktif merupakan suatu proses belajar mengajar yang aktif dan 

dinamis. Dalam proses ini peserta didik mengalami keterlibatan intelektual-

emosional di samping keterlibatan fisiknya. Dengan demikian maka proses 

pembelajaran di mana peserta didik terlibat secara intelektual-emosional dapat 

direncanakan guru dalam suatu sistem instruksional yang efektif dan efisien, 

sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai dengan baik. 

Lebih dari 2400 tahun silam filosof kenamaan dari dati cina Confucius 

menyatakan: 

“yang saya ingat dan saya lupa. 

“yang saya lihat, saya ingat. 

“yang saya kerjakan saya pahami (Silberman, 2004:23) 

Tiga penyataan sederhana ini berbicara tentang perlunya cara belajar aktif 

yang melibatkan peserta didik turut serta dalam proses pembelajaran, baik 

secara fisik maupun mental meskipun pelaksanaannya belum bisa secara 

maksimal. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan ini ialah pendidik 

menggunakan strategi pembelajaran aktif, di antaranya adalah metode jigsaw 

learning dan true or false.   

Metode jigsaw learning dan true or false adalah suatu metode 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar 
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peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar, serta menumbuhkan 

daya kreatif sehingga mampu membuat inovasi-inovasi. Metode jigsaw 

learning dan true or false ini walaupun berbeda dalam pelaksanaannya tetapi 

sama-sama mempunyai level kognitif (berpikir) dari tingkat pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan kreatifitas sebagai media 

pembelajaran. 

Metode jigsaw learning merupakan salah satu metode yang menimbulkan 

pertukaran pandangan tentang topik apa pun yang mencakup ide-ide, posisi, 

konsep, atau pendekatan yang berbeda. Adapun kelebihan metode jigsaw 

learning sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kerja sama untuk mempelajari materi yang ditugaskan.  

2. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap  pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. 

3. Guru berperan sebagai pendamping, penolong dan mengarahkan siswa 

dalam mempelajari materi pada kelompok ahli yang bertugas 

menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. 

4. Melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. 

5. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih 

singkat. (Nurhadi, 2001:3). 

 

Dalam pembelajaran bisa juga menggunakan metode true or false. 

Metode ini adalah suatu kegiatan kolaboratif untuk menstimulasi keterlibatan 

murid terhadap materi pembelajaran dengan segera. Kegiatan pembelajaran 

dengan metode ini juga mendukung team building, berbagi pengetahuan dan 

pembelajaran langsung. Adapun kelebihan dari metode true or false antara 

lain: 

1. Peserta didik dapat belajar langsung tentang materi yang dipelajari. 

2. Peserta didik dapat bekerja sama dengan peserta didik yang lain dalam 

hal pengetahuan tentang materi yang dipelajari. 
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3. Peserta didik dapat mengungkapkan alasannya mengapa memilih 

jawaban yang benar dan salah. 

 

Dua metode di atas akhir-akhir ini mulai digunakan disemua mata pelajaran 

yang ada di sekolah, dan metode tersebut lebih bervariatif dibanding model 

pembalajaran terdahulu. 

 Metode jigsaw learning dan true or false bila diterapkan di SMP bisa 

digunakan sebagai metode alternative yang dirasa lebih bisa memahami 

karakteristik. Karakter yang dimaksud di sini adalah peserta didik lebih 

menyukai belajar sambil bermain, yang mana dalam proses belajar mengajar 

guru harus membuat peserta didik tertarik dan senang terhadap materi yang 

disampaikan sehingga nantinya  tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

Beberapa peserta didik termasuk mereka yang duduk di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Di 

antaranya ada siswa yang lebih senang membaca, ada yang lebih senang 

berdiskusi dan ada juga siswa lebih senang praktek langsung. Sehingga untuk 

membantu siswa dalam belajar maksimal kesenangan dalam belajar perlu 

diperhatikan, salah satunya dengan menggunakan variasi strategi 

pembelajaran yang beragam yang melibatkan indra belajar yang banyak, salah 

satunya dengan menggunanakan strategi jigsaw learning dan true or false. 

(Hisyam Zaini, 2002:19) 

SMP Muhammdiyah 5 Surakata adalah salah satu sekolah lanjutan 

pertama yang berciri khas agama Islam yang sudah cukup maju ini terbukti 

dengan akreditasi ”A” yang sudah diraih. Untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat atas predikat tersebut lembaga ini terus berbenah dalam 
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meningkatkan mutu pendidikan. Wujud upaya meningkatkan mutu pendidikan 

yang ditempuh oleh SMP Muhammadiyah 5 Surakarta di antaranya dengan 

menerapkan metode Active learning yaitu metode jigsaw learning dan true or 

false yang merupakan hal yang baru dalam pendidikan Indonesia khususnya di 

SMP  Muhammdiyah 5 Surakarta. 

Adapun pemilihan obyek penelitian yaitu kelas VIII SMP, yang mana 

mereka itu masih berada pada puncak masa transisi dari kondisi pubertas 

menjadi dewasa secara hakiki sehingga sikap dan perilaku mereka banyak 

terpengaruh oleh lingkungan sekitar serta dapat menjadi pelajar yang mandiri. 

Saat itulah mereka akan mengambil sikap sejauh mana tingkat pemahaman 

keagamaan mereka di keluarga dan apa yang mereka peroleh di sekolah. 

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah melihat 

tujuan pembelajaran Fiqh adalah untuk membekali peserta didik tentang 

pengertian peribadahan dalam ajaran Islam serta kaitannya dengan kehidupan 

di  dunia. Peserta didik diharapkan dapat memahami aturan-aturan dalam 

hidup di dunia ini sesuai tatanan syariat Islam. Perlu diketahui bahwa 

karakteristik peserta didik yang senang terhadap pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan, maka pendidik perlu mengajar sambil bermain juga 

mengajarkan kepada peserta didik untuk aktif bergerak baik mental maupun 

fisik, sehingga pembelajaran tidak terasa membosankan.  

Melihat uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk 

mengangkat permasalahan tersebut menjadi skripsi dengan judul: Efektifitas 

Penerapan Metode Jigsaw Learning dan True Or False Dalam 
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Pembelajaran Fiqh (Studi Kasus SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012). 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari berbagai macam penafsiran judul di atas, maka 

terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi diatas. 

1. Efektivitas 

         Efektivitas adalah dapat membawa hasil: berhasil guna (Kamus besar 

bahasa Indonesia, 2005 :127). Efektif yang dimaksud dalam judul di atas 

adalah suatu kegiatan atau pendayagunaan suatu metode pembelajaran 

yang mampu memberikan hasil secara maksimal. 

2. Strategi  

         Strategi yang dimaksud dalam judul adalah sebagai metode. Jadi 

strategi atau metode yang digunakan adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Djamarah dan Aswan Zain, 

1997:53). 

3. Metode jigsaw learning dan metode true or false 

Metode jigsaw learning dan metode true or false salah satu alternative 

yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik guna lebih mengaktifkan 

belajar siswa di kelas. Metode ini dapat diterapkan pada pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan dan diketahui peserta 

didik dengan membagikan bahan ajar yang lengkap. Dalam metode ini, 

siswa dibagi secara kelompok, siswa dapat mendiskusikan dalam 
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kelompok kecil. Setiap anggota kelompok kecil berusaha membuat resume 

untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Bentuk kelompok baru 

secara acak dan setiap anggota kelompok untuk saling menjelaskan resume 

kepada sesama anggota dalam kelompok baru tersebut sehingga diperoleh 

pemahaman yang utuh. 

 Metode true or false (benar atau salah) merupakan aktifitas kolaborasi 

yang dapat mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi pembelajaran 

serta menumbuhkan kerja sama tim dan siswa dapat mengungkapkan 

alasan tentang jawaban yang diberikan antara betul maupun salah. 

4. Pembelajaran 

         Upaya pembelajaran siswa untuk belajar (Kus Irsyanto, 2004: 4).  

Dalam pembelajaran  menunjukkan adanya interaksi antara guru dan 

siswa, disatu pihak guru melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan 

yang membawa anak ke arah tujuan, lebih dari itu anak atau siswa dapat 

melakukan serangkaian kegiatan yang disediakan guru yaitu kegiatan 

belajar yang terarah pada tujuan yang ingin dicapai. 

5. Mata Pelajaran Fiqh 

         Mata pelajaran fiqh dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah 

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 

pemandangan hidup melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, 

penggunaan pengalaman dan pembiasan (Depag , 2004:46). 
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Dengan demikian yang dimaksud judul diatas adalah strategi 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif, kreatif, 

menyenangkan dan menarik sehingga apa yang telah siswa pelajari dapat 

diterapkan dalam kehudupan nyata dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Dengan demikian maka penulis akan mengambil judul “Efektifitas penerapan 

metode jigsaw learning dan true or false dalam pembelajaran fiqh (Studi 

kasus SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 ). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,maka permasalah yang di angkat 

dalam skripsi ini adalah ”adakah perbedaan kefeektifan antara penerapan  

Metode jigsaw learning dan true or false dalam pembelajaran Fiqh kelas VIII 

di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta?”. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 

untuk mendiskripsikan  keefektifan penggunaan Metode jigsaw learning 

dan true or false  untuk memotivasi siswa bila diterapkan dalam 

pembelajaran fiqh kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

2. Manfaat penelitian 

           Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Bagi para pendidik SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dapat 

mengetahui hasil penelitian. Dengannya dapat menjadi salah satu tolak 

ukur keberhasilan dalam peningkatan prestasi belajar siswa 

b. Dari hasil penelitian dijadikan salah satu upaya peningkatan kualitas 

dan mutu mata pelajaran Fiqh. Bagi pendidik ataupun siswa SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta 

c. Memberikan konstribusi teoritik berupa penyajian informasi ilmiah 

untuk menyempurnakan pelaksanaan metode Active Learning dalam 

Pembelajaran Fiqh serta untuk memperkaya khasanah teoritis 

dikalangan pelaku pendidikan.   

E. Kajian Pustaka 

1. Ahmad Zainn Nu’man (UMS, 2007) dalam skripsinya berjudul” Metode 

Active Learning dalam pembelajaran Bahasa arab di Madrasah Aliyah 

Keagamaam Darul Falah Sirahan Kecamatam Cluwak Kabupaten Pati 

Tahun Ajaran 2006/2007 “ menyimpulkan bahwa selain menggunakan 

metode ceramah dalam pembelajaran bahasa Arab, maka juga 

menggunakan metode belajar aktif yaitu Broken Text,True or False dan 

Rotating Roles. 

2. Riyadi (UMS, 2003) dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas metode 

ceramah dan metode Resitasi pembelajaran Al Quran dan Al Hadits di 

kelas II SLTP Muhammadiyah 7 Surakarta. Menyimpulkan bahwa metode 

ceramah dan metode Resitasi efektif bila di gunakan dalam pembelajaran 

Al Quran dan Al Hadits di kelas II SLTP Muhammadiyah 7 Surakarta 
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3. Intan Azizah (UMS : 2006) dalam skripsi yang berjudul “ Efektivitas 

strategi “Card Sort” Dan “Index Card Match” Dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam DiKelas IV SD Negeri Saren 2 Kali Jambe 

Sragen tahun Ajaran 2005/2006 menyimpulkan bahwa strategi “ Index 

Card Match’’ lebih efektif dari pada strategi’’ Card sort’’ di kelas IV SD 

Negeri Saren 2  Kali Jambe Sragen tahun Ajaran 2005/2006 . 

4. Tasnim (2004) dalam skripsinya yang berjudul” Efektifitas Metode 

Tarjamah Dalam Pembelajaran Baca kitab Kelas 1 SMU Pondok 

pesantren Assalam Tahun ajaran 2004/2005’’ Menyimpulkan bahwa 

siswa merespon metode yang di gunakan. Hal ini menandakan bahwa 

siswa merespon metode yang di gunakan. Hal ini menandakan    bahwa 

metode tarjamah yang di gunakan dalam pembelajaran baca kitab bisa di 

katakan sudah efektif karena di sesuaikan dengan situasi dan kondisi siwa 

yang masih  rendah basis bahasa arabnya. 

Pendekatan dengan active learning adalah suatu metode pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Mereka secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, 

memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari 

ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Strategi  active 

learning ini terdiri dari banyak strategi pembelajaran. Dalam hal ini yang akan 

digunakan oleh penulis dalam proses pembelajaran adalah metode jigsaw 

learning dan true or false. 
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Metode jigsaw learning adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab 

atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi 

tersebut kepada anggota lain dalam kelompok. Metode true or false adalah 

metode mengetahui benar atau salah jawaban yang diberikan serta mampu 

mengungkapkan alasannya pula (Arends, 1997:21). 

F. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

(Suharsimi Arikunto,1989 :62). 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat sebuah hipotesis sebagai 

berikut :  “penerapan metode true or false lebih efektif daripada metode jigsaw 

learning dalam pembelajaran Fiqh di  SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

2011/2012”. 

G. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

        Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif 

yang mengutamakan studi deskripsi yaitu dengan membuat gambaran 

secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta atau hubungan antara 

fenomena yang diteliti.  
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2. Metode Penentuan Subyek 

a. Populasi 

          Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1989:102). Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta kelas VIII yang berjumlah 190 siswa 

beserta guru. 

b. Sampel 

          Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Peneliti 

mengambil sampel sebanyak 38 orang. Untuk mengambil sampel 

sebagai pedoman subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi apabila 

subyeknya lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% lebih (Arikunto, 1993 :102). Karena siswa yang diteliti pada 

penelitian ini kuang 100, maka penelitian ini disebut penelitian populasi. 

c. Teknik Sampling 

          Sampling  adalah  teknik yang digunakan untuk mengembalikan 

sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah secara cluster random sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama pada setiap 

subyek/kelompok. 

Subyek penelitian yang dipilihkan berdasarkan kelompok kelas 

yang ada untuk dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan teknik clister 
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random sampling ini, diambil sebagai kelas VIII B yang berjumlah 38 

orang. 

3. Metode pengumpulan data 

a. Treatment 

        Metode latihan atau treatment adalah metode latihan yang 

ditujukan bagi usaha-usaha memodifikasi perilaku siswa dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran Fiqh. Di antaranya yaitu: keaktifan  

individu dalam memenuhi ukuran perkembangan diri dan belajar 

kebebasan pribadi atau tanggung jawab sosial yang diharapkan sesuai 

dengan tingkat umur dan budaya kelompoknya (Muhammad Efendi, 

2006:5). Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan treatment ini 

dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh dengan Metode jigsaw learning 

dan true or false adalah sebagai berikut : 

1.  Memilih materi yang mempunyai LO (Learning Objektif) dengan 

level kognitif yang sama 

2. Memilih metode pembelajaran yang mempunyai level kognitif 

dengan tujuan meningkat tingkat pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan tingkat keefektifitasan  yang sama .  

b. Observasi 

        Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki 

(Sutrisno Hadi, 1984 :136). Sedangkan menurut (Iqbal Hasan 1999 :17) 
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Metode Obsevasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan 

melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti. 

Metode yang penulis gunakah adalah metode partisipan yaitu  orang 

yang menggunakan metode observasi turut ambil bagian dengan orang-

orang yang diobservasi, penulis terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran (Hadi, 1984:142). 

c. Interview 

        Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi, 1998:126) 

maksud penggunaan metode ini adalah untuk mencari data yang 

berhubungan dalam pembelajaran Fiqh. Dalam hal ini dilakukan dengan 

kepala sekolah dan guru mata pelajaran Fiqh SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta 

d. Metode Dokumentasi 

         Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 

1989 :1880). Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum 

tentang data sekolah. 

4. Metode Analisis Data 

          Menurut Hasan (2006: 24), pengolahan data adalah suatu proses 

dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan 

menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data 
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bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang 

lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut 

(Sudjana, 2001: 128). Teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan penghitungan komputerisasi program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) karena program ini memiliki kemampuan 

analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan 

grafis menggunakan menu-menu dekriptif 18 dan kotak-kotak dialog 

sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya (Sugianto, 

2007:1). 

Adapun rumus yang digunakan yaitu t test : 

( Sugiono, 183: 2012 ) 

Keterangan : 

X1 : rata rata sample 1 

X2 : Rata-rata sample 2 

S1 : Simpangan baku sample 1 

S2 : Simpangan baku sample 2 

S1
2     

: Varians sample 1 

S2
2     

: Varia sample 2 

r       : Korelasi sample 

 

  



16 
 

H. Sistematika Penulis Skripsi 

Dalam penulisan skipsi ini, penulis membahas masalah-masalah yang 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun sistematika penulisan skripsi 

meliputi lima bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, manfaat penelitian, kalian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika skipsi. 

         BAB II kajian teoritik landasan teori metode pembelajaran jigsaw 

learning dan true or false terdiri dari metode pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam serta metode jigsaw learning dan metode true or false. 

BAB III Gambaran Umum Sekolah dan Pelaksanaan Pembelajaran 

Dengan Menggunakan Strategi Jingsaw Learning dan True Or False: A. 

Gambaran umum sekolah SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang terdiri atas: 

sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan 

guru dan siswa, prestasi serta sarana dan prasarana. B  Data tentang 

Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Menggunakan Strategi Jigsaw Learning 

dan True Or False yang terdiri dari: Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi 

Penggunaan Strategi Jigsaw Learning dan True Or False, Tujuan 

Pembelajaran Fiqh, Materi Pembelajaran Fiqh, Guru Pendidikan Agama 

Islam,  Dasar dan Tujuan, Proses Pembelajaran dan Hasil Nilai Pembelajaran 

kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

BAB IV Analisis data efektifitas  Metode jigsaw learning dan true or 

false 
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BAB V  Kata penutup memuat Kesimpulan dan Saran 

 

 


