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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di era sekarang, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. 

Dengan pendidikan, seseorang akan menjadi lebih berkembang dan 

berkualitas di masa depan. Suatu bangsa dapat dikatakan maju dan 

berkembang ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan dalam bangsa 

tersebut. Berkaitan dengan pendidikan, agar menjadikan bangsa yang 

berkualitas tentunya tidak terlepas dari peran guru. Salah satu faktor penentu 

bagi setiap pendidikan ialah guru yang mana dikatakan sebagai pendidik. 

Dalam bidang kurikulum, peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan 

dari inovasi pendidikan akan bermuara kepada guru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa eksistensinya peran guru dalam dunia pendidikan.2 

Menjadi seorang guru tidaklah mudah, karena dalam pengajaran akan 

muncul inovasi baru yang berkembang dari waktu ke waktu, yang tentunya 

sejalan dengan harapan dan tuntutan untuk keberhasilan serta kualitas 

pembelajaran yang lebih baik. Hal tersebut menuntut guru harus siap dengan 

segala inovasi pendidikan baik dari strategi, metode maupun teknik dalam 

pembelajaran (Hamruni, 2012:154). 

                                                           
2 Siti Maulida Agustina, Oking Setia Priyatna, dkk, 
(Active Learning) Tipe Debat Aktif Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Dalam Mengikuti 

, Jurnal Mitra Pendidikan (JMP Online), Bogor: 
Universitas IBN Khaldun Bogor, 2019, Vol. 3 No. 4, hlm. 532 
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Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran ialah kemampuan dalam menguasai dan menerapkan metode 

pembelajaran. Guru dituntut untuk membuat proses pembelajaran menjadi 

variatif, sehingga dapat menarik minat dari peserta didik.3 

Seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diuraikan bahwa: 

 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu 
direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Pelaksanaan pembelajaran 
merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi 
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Dalam konsep pembelajaran aktif, penggunaan strategi/metode harus 

diperhatikan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan tercapainya 

tujuan pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam 

interaksi antara peserta didik dengn guru unutk mencapai tujuan pembelajaran 

yang sudah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode 

pembelajaran.5 

                                                           
3 Arif Subhan, 
Pendidikan Agama Islam di SD Islam Nurul Hidayah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
2013, hlm. 3 
 
4 Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 
 
5 Muhamad Afandi, Evi Chamalah, dkk, , Semarang: 
UNISSULA PRESS, 2013, hlm. 16 
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Sedangkan maksud dari aktif adalah memposisikan guru sebagai 

fasilitator dalam belajar, sementara siswa sebagai peserta belajar. Proses 

pembelajaran aktif ditandai dengan adanya pertukaran argumen antara siswa 

dengan guru atau siswa dengan siswa.6 

Keterlibatan siswa yang secara aktif berpengaruh pada 

pengoptimalisasian intelektual dan emosi siswa dalam proses pembelajaran, 

yang diarahkan kepada siswa untuk memperoleh dan memproses hasil 

belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai.7 

Metode active learning merupakan salah satu strategi atau cara belajar 

mengajar yang menuntut keaktifan dari peserta didik untuk mengoptimalkan 

belajar siswa sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien.8 

Sedangkan pembelajaran fiqih yang dimaksud dalam hal ini adalah 

fiqih Islam, yaitu pembelajaran yang membahas mengenai dua hal, yaitu 

ibadat (hukum-hukum yang ditentukan dengan tujuan utamanya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah .9 

                                                           
6 Siti Maulida Agustina, Oking Setia Priyatna, dkk, 
(Active Learning) Tipe Debat Aktif Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Dalam Mengikuti 

, Jurnal Mitra Pendidikan (JMP Online), Bogor: 
Universitas IBN Khaldun Bogor, 2019, Vol. 3 No. 4, hlm. 532 
 
7 Sholihatin, 
Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Kelas II MI Sunan Ampel Bangeran 

, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm. 8 
 
8 Khoirul Musthofa, 

 Malang: UIN Malang, 2008, hlm. 23 
 
9 Miftara Ainul Mufid, Penerapan Metode Reading Aloud dalam Upaya Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Al-
Jurnal MAFHUM, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 8 



4 

 

 

Tujuan diajarkannya pembelajaran fiqih kepada peserta didik dan 

keutamaan dari fiqih itu sendiri adalah adanya hukum-hukum Islam yang 

harus diketahui oleh peserta didik.  

Pada hakikatnya, konsep belajar ini adalah untuk mengembangkan 

keaktifan proses belajar mengajar baik dilakukan guru atau siswa. Oleh 

karena itu, aktivitas siswa merupakan faktor yang dominan dalam 

pembelajaran, sebab siswa itu mampu membuat perencanaan, menentukan 

bahan pelajaran dan proses pembelajaran yang diinginkan.10 

Agar pembelajaran tidak monoton, diperlukan metode pembelajaran 

dalam proses belajar, sehingga proses belajar menjadi bervariasi dan bisa 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan.11 Dalam meningkatkan 

kualitas dalam belajar mengajar hendaknya guru harus mampu merencanakan 

program pengajaran dan sekaligus mampu pula melakukannya dalam 

interaksi belajar mengajar.12 

Berdasarkan observasi awal di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

yang dilakukan melalui proses wawancara kepada narasumber diperoleh 

beberapa informasi, diantaranya: Pertama, bahwa siswa di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta memiliki karakter yang berbeda, mulai dari 

                                                           
10 Ibid., hlm. 9 
 
11 Drs. H. Mangun Budiyanto, Syamsul Kurniawan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam(MPI) 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2017 hlm. 16 
 
12 Yusmanto, 
Fiqih Kelas VI MI Muhammadiyah , Semarang: 
IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 1-2 
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siswa yang pasif, aktif, hingga hiperaktif. Kedua, pemilihan metode yang 

tepat  dalam pembelajaran sehingga dapat memaksimalkan penyampaian 

materi dan menarik minat belajar siswa. Ketiga, penerapan metode active 

learning dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Keempat, penyediaan media pembelajaran di dalam kelas seperti LCD 

proyektor untuk menunjang kelangsungan pembelajaran di dalam kelas. 

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PENERAPAN METODE 

ACTIVE LEARNING DALAM PEMBELAJARAN FIQIH KELAS XI IPA 1 DI 

SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN 2019/2020 . 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat 

ditentukan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja metode active learning yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih 

siswa kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta? 

2. Bagaimana penerapan metode active learning dalam pembelajaran Fiqih 

siswa kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Dapat mendeskripsikan metode active learning yang digunakan dalam 

pembelajaran Fiqih siswa kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

2. Dapat mendeskripsikan penerapan metode active learning pada 

pembelajaran Fiqih siswa kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Secara Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu untuk menambah hazanah 

keilmuan tentang pengaruh penggunaan metode active learning pada mata 

pelajaran fiqih terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta. 

 

2) Secara Praktis 

Manfaat penelitian secara praktis yaitu untuk memberikan informasi bagi 

sekolah dalam mengembangkan metode pembelajaran active learning 

dalam pembelajaran fiqih, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 
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D. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual atau kelompok. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata. 

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan fenomena yang ada 

secara kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.13 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi sebagai pendekatan 

penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati sesuai dengan yang terjadi 

dilapangan. Sedangkan Imron Arifin (1996) memberikan batasan tentang 

studi kasus yaitu: Sasaran penelitian studi kasus berupa manusia, 

peristiwa, latar dan dokumen.  

                                                           
13 Siti Nur Hasanah, Metode Active Learning dalam Pembelajaran Al-
Kelas VIII MTs N Lab. UIN Yogyakarta, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 
22-23 
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3. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini, yang menjadi tempat penelitiannya adalah 

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, sedangkan subjek penelitiannya adalah 

guru pengampu mata pelajaran fiqih, serta siswa di SMA Muhammadiyah 

2 Surakarta. Karena penelitian ini membahas tentang metode active 

learning dalam pembelajaran yang pada pelaksanaannya ada siswa dan 

guru yang terlibat didalamnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

dalam teknik pengumpulan data menggunakan beberapa prosedur, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah upaya mengamati terhadap hal-hal yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. Saat tindakan pengamatan berlangsung, 

secara bersamaan juga dilakukan pengamatan tentang segala sesuatu 

yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Data dari hasil 

observasi akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam refleksi.14 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil 

pengamatan di kelas XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 2 Surakarta saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

                                                           
14 Prof. Dr. Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 51 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang 

dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan kepada narasumber.15 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan 

terstruktur yang disusun secara rinci dan tidak terstruktur yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan.16 

Dalam penelitian ini, data yang ingin diperoleh oleh peneliti 

dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran, yakni kepala sekolah, guru yang mengampu 

mata pelajaran fiqih dan siswa kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 

2 Surakarta. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa dokumen seperti catatan tertulis, transkrip, dan 

audio/rekaman.17  

Dalam penelitian ini, data yang ingin diperoleh dari dokumentasi 

ini tentang latar belakang SMA Muhammadiyah 2 Surakarta meliputi 

profil sekolah, kegiatan belajar mengajar di kelas XI IPA 1, pelaksanaan 

metode pembelajaran, serta dokumen yang relevan sebagai pendukung. 

                                                           
15 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya, Tulungagung: 
Akademia Pustaka, 2018, hlm. 113 
 
16 Dr. Sandu Siyoto M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media 
Publishing, 2015, hlm. 77 
 
17 Ibid., hlm. 78 
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5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan analisis deduktif. Metode 

analisis data dilakukan dengan mengabstraksikan hasil, memfokuskan 

pembahasan, serta mengorganisasikan kesimpulan yang bersumber dari 

data, kemudian disusun secara sistematis dan rasional sehingga mampu 

dipahami oleh orang lain.  

Analisis data dilakukan untuk dapat memberikan jawaban terhadap 

suatu permasalahan disebut dengan analisis data.18 Proses analisis data 

yang dilakukan dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data-data yang 

diperoleh tersebut kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.19 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan triangulasi metode dan triangulasi metode. Triangulasi 

merupakan teknik gabungan yan digunakan untuk pemeriksaan keabsahan 

data yang dilakukan dengan membandingakan data-data yang memiliki 

hubungan dengan penelitian yang dilakukan.20 

                                                           
18 Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: 
Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 49. 
19 Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang 
Metode-Metode Baru (Jakarta: UI Press, 1992), 15-20. 
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 
330. 
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Triangulasi sumber data adalah teknik pengumpulan data dan 

pemeriksaan data terhadap sumber data yang berbeda. dalam penelitian ini 

sumber data terdiri dari siswa kelas XI IPA 1, guru Fiqih kelas XI IPA 1, 

kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Pengumpulan data 

dilaksanakan menggunakan instrumen penelitian yang sama terhadap 

sumber data yang berbeda tersebut. Sehingga hasil data yang didapatkan 

bisa saja bermacam-macam.  

Triangulasi metode adalah teknik pengumpulan data dan 

pemerikasaan data menggunakan metode yang berbeda. Penelitan ini 

menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Hasil data dari wawancara, observasi dan dokumentasi 

merupakan hasil data yang dapat dipercaya dan benar-benar dikumpulkan 

oleh peneliti. sehingga data yang dapat dikumpulkan kemudian diperiksa 

dan dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 


