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MOTTO 

 

 َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َواللهُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالِذينَ  ِمْنُكمْ  َآَمُنوا الِذينَ  اللهُ  يـَْرَفعِ ....
   )11: اادلة(

 

…. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di mu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.  (Al-Mujadalah: 11).*1 

 

                                                        
1
 Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 720 
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ABSTRAK 

 

Judul : PENGARUH KEAKTIFAN SISWA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN FIQIH KELAS VI MI 
MUHAMMADIYAH SIPEDANG KECAMATAN 
BANJARMANGU TAHUN 2011 

Nama : Yusmanto 
NIM  :  093911091 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh mempelajari fiqih, bukan sekedar teori 

yang berarti tentang ilmu yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliah, harus 
mengandung unsur teori dan praktek. Proses pembelajaran yang mengarah pada 
pembentukan keaktifan peserta didik harus dilakukan oleh guru fiqih, salah satu 
strategi yang bisa dilakukan oleh guru fiqih di MI Muhammadiyah Sipedang 
Kecamatan Banjarmangu tahun 2011 pembelajaran yang merupakan kesatuan 
sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang komprehensif yang 
mengarah pada pembelajaran aktif.  

 
Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: adakah pengaruh 

positif keaktifan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 
kelas VI MI Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu tahun 2011? 

 
Penelitian ini adalah penelitian korelasional terhadap analisis regresi satu 

prediktor. Subyek penelitian sebanyak 27 responden. Pengumpulan data 
menggunakan instrumen quesioner. Data penelitian yang terkumpul dianalisis 
terhadap menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial yaitu 
menggunakan teknik analisis regresi.  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata variabel menunjukkan 

keaktifan siswa Kelas VI MI Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu 
Tahun 2011 berada dalam kategori cukup adalah berada dalam interval 65 - 67. 
Sedangkan prestasi belajar fiqih siswa kelas VI MI Muhammadiyah Sipedang 
Kecamatan Banjarmangu Tahun 2011 berada dalam kategori cukup terhadap rata-
rata adalah 82,370. Sesuai terhadap tabel di atas, angket tersebut berada dalam 
interval 62. Kemudian dari analisis uji hipotesis diketahui, ada pengaruh positif  
keaktifan siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VI 
MI Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu Tahun 2011. Hal ini 
ditunjukkan dari rt 5% (0.381) < rxy (0.54208) > rt 1% (0.487) maka data tersebut 
signifikan, Hipotesis yang menyatakan ada bahwa ada pengaruh keaktifan siswa 
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VI MI 
Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu Tahun 2011 
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