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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pembelajaran merupakan suatu unsur penting untuk mencapai 

keberhasilan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran  itulah terjadi 

proses transformasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai. Ketika proses 

pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi antara guru dengan siswa yang 

memungkinkan bagi guru untuk dapat mengenali karakteristik serta  potensi 

yang dimiliki siswa. Demikian pula sebaliknya, pada saat  pembelajaran 

siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi  yang dimilikinya 

sehingga potensi tersebut dapat dioptimalkan. oleh karena itu, pendidikan 

bukan lagi memberikan stimulus akan tetapi usaha  mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Pengetahuan itu tidak diberikan, akan  tetapi dibangun oleh 

siswa.
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Untuk dapat mengenali dan mengembangkan potensi siswa tentunya 

dalam proses pembelajaran memerlukan pembelajaran yang bersifat aktif. 

Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa dan 

guru hanya sebagai fasilitator serta pembimbing. Dengan demikian, siswa 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti 

mengemukakan pendapat, berpikir kritis, menyampaikan ide atau gagasan 

dan sebagainya. Belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika siswa pasif, atau hanya menerima 

dari pengajar ada kecenderungan untuk melupakan apa yang telah diberikan 

pengajar.
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Mel Silberman berpendapat ketika belajar secara pasif, siswa  

mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan dan tanpa daya 
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tarik  pada hasil (kecuali, barangkali, sekedar sertifikat yang dia akan 

terima).
3
  Ketika belajar secara aktif, pelajar mencari sesuatu. Dia ingin 

menjawab pertanyaan, memerlukan informasi untuk menyelesaikan masalah, 

atau  menyelidiki cara untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran aktif ini  

membuat siswa termotivasi dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. 

Dalam penyampaian kepada siswa terdapat berbagai macam strategi. 

Salah satu dari strategi  tersebut adalah penerapan strategi pembelajaran aktif 

(Active Learning Strategy), yaitu belajar dengan menggunakan otak, 

mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan 

menerapkan apa yang dipelajari. Belajar aktif merupakan langkah cepat, 

menyenangkan, mendukung dan secara pribadi menarik hati. Karena sering 

kali siswa tidak hanya terpaku di tempat duduk mereka tetapi berpindah-

pindah dan dituntut untuk berfikir keras.
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Strategi pembelajaran aktif ini dimaksudkan dapat merangsang 

pemikiran serta berbagai jenis pandangan siswa agar menjadikan mereka 

lebih aktif, bebas berekspresi baik secara individu maupun kelompok 

sehingga pelajaran akan tercapai dengan hasil yang lebih baik dan sesuai 

dengan yang diharapkan dan dengan cara memaksimalkan penggunaan 

strategi pembelajaran aktif yang mengedepankan potensi nalar dan emosinya. 

Oleh karena itu, guru harus dapat memilih strategi pengajaran yang menarik, 

sehingga siswa bersemangat dan berkonsentrasi dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Dengan strategi belajar aktif ini diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

Pada kenyataanya proses pembelajaran baik pada pelajaran umum 

maupun pelajaran agama masih dominan terpusat pada  guru, salah satu 

indikatornya yaitu pembelajaran masih dominan dengan  metode ceramah dan 

siswa lebih banyak pasif, sebagai pendengar. Khususnya pada pelajaran 

agama islam seperti Fiqh, Hadist, Aqidah, dan Qur’an Hadist, yang masih 
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dominan terpusat kepada guru mata pelajaran tersebut.  Oleh sebab itu 

seorang guru diharuskan untuk menggunakan strategi khusus dalam proses 

pembelajaran  

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti proses bembelajaran fiqh 

di MTs Ta’mirul Islam Surakarta, karena mata pelajaran fiqh tidak hanya 

mengajarkan teori-teori tetapi juga praktek, untuk itu guru mata pelajara fiqh 

menerapkan strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa. 

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian: “PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN AKTIF  DALAM PENINGKATAN MOTIVASI 

BELAJAR FIQH PADA SISWA KELAS 1 DI MTs TA’MIRUL ISLAM 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran aktif dalam 

peningkatan motivasi belajar fiqh pada siswa kelas 1 di MTs 

Ta’mirul Islam Surakarta tahun ajaran 2017/2018 ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan strategi 

pembelajaran aktif dalam peningkatan motivasi belajar fiqh pada 

siswa kelas 1 di MTs Ta’mirul Islam surakarta tahun ajaran 

2017/2018 ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan strategi 

pembelajaran aktif  dalam peningkatan motivasi belajar fiqh pada 
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siswa kelas 1 di MTs Ta’mirul Islam Surakarta tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan 

strategi pembelajaran aktif dalam peningkatan motivasi belajar 

fiqh pada siswa kelas 1 di MTs Ta’mirul Islam surakarta tahun 

ajaran 2017/2018 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  secara 

teoritik dan praktis: 

1. Secara  teoritik,  yaitu  untuk  menambah  wawasan  dan  khasanah 

keilmuan  mengenai penerapan strategi pembelajaran aktif dalam 

peningkatan motivasi belajar fiqh pada siswa. 

2. Secara  praktis,  yaitu  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  MTs 

Ta’mirul Islam dalam peningkatan motivasi belajar siswa, serta  dapat  

dijadikan  bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian sejenis. 


