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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu usaha sadar, teratur secara sistematis yang

dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggungjawab untuk mempengaruhi

anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan.

Karenanya, Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin

kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Menurut UU No.20 Tahun 2003,

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.1

Berdasarkan sistem pendidikan nasional tersebut, dapat dijelaskan bahwa

pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan

manusia khususnya peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat

mengembangkan potensi dirinya dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afektif

maupun psikomotor yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan dalam

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam

proses pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran

yang kondusif yaitu pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan inovatif. Untuk

1Republik Indonesia, Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI
No.20 Th. 2003), (Cet.V; Jakarta:Sinar Grafik, 2003), h. 3
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menciptakan suasana tersebut tentunya tidak mudah, banyak faktor yang dapat

menjadi menghambat, faktor tersebut bisa datang dari peserta didik yang

cenderung pasif atau bahkan faktor dari guru sendiri yang kurang inovatif,

sehingga  dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton. Hal ini akan

membuat peserta didik merasa bosan dalam belajar.2

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat,

guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyajian informasi, tetapi juga harus

mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih

banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari sendiri informasi.3

Sebagai pengajar, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan

teknik mengajar serta menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikannya

kepada siswa. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang

melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan

transfer of values dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan

pengarahan dan tuntunan siswa dalam belajar.4

Dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik mampu

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Setiap siswa mempunyai tingkat

kemampuan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari daya tangkap terhadap pelajaran,

pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang yang dipelajari, keterampilan belajar,

tujuan belajar dan lain-lain. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa agar siswa dapat

2Hamalik Oemar, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.35
3Hamzah B. Uno, Profesi Problema, Solusi, Dan Referensi Pendidikan di Indonesia

(Jakarta:Bumi Aksara, 2009), h. 131.
4Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,

2007), h. 125



3

mengembangkan kemampuan belajarnya. Salah satu metode yang dapat

meningkatkan motivasi belajar siswa adalah metode pembelajaran Index Card

Match.

Dalam metode Index Card Match ini, siswa harus mampu mengkaji

gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari.

Belajar juga harus membutuhkan kelincahan, menyenangkan, bersemangat dan

penuh gairah. Metode Index Crad Match membuat siswa terbiasa aktif mengikuti

pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat. Metode ini dapat melatih pola

pikir siswa karena dengan menggunakan metode ini siswa dilatih kecepatan

berpikirnya dalam mempelajari suatu konsep atau topik melalui pencarian kartu

jawaban atau kartu soal.

Dengan metode Index Card Match ini juga, diharapkan bisa memberikan

motivasi bagi siswa untuk tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran,

dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami materi pelajaran,

menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain dan memberikan

kesempatan siswa melungkan ide yang ada dalam pikirkan mereka. Siswa tidak

hanya berdiam diri, akan tetapi siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal

ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan siswa dan menghindari

terjadinya kejenuhan yang dialami siswa dalam mempelajari mata pelajaran

pendidikan agama Islam karena pembelajaran yang monoton.

Pada dasarnya pendidikan agama Islam memiliki peran yang amat penting

dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya

mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari



4

betapa pentingnya peran agama bagi umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai

agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang

ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan dilingkungan keluarga, sekolah

maupun masyarakat.

Adapun isi Pendidikan Agama Islam memiliki sejumlah karakteristik yang

digali dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai sumber ajaran islam.

Bahan pendidikan Agama Islam pada garis besarnya mencakup tujuh hal yaitu:

keimanan, ibadah, Al-Qur’an dan akhlak, muamalah, syariah dan tarikh (sejarah).

Pada tingkat Sekolah Dasar, tekanan yang diberikan pada empat unsur pokok

muamalah dan syariah semakin dikembangkan, unsur pokok tarikh diberikan

secara seimbang pada setiap tingkat satuan pendidikan.

Dalam sebuah pembelajaran, guru sering kali terlalu asyik menyampaikan

seluruh materi sehingga siswa kurang memberi tanggapan karena siswa hanya

bertugas mendengarkan dan siswa juga hanya diberikan sebuah paket untuk

mencatat, dengan adanya hal tersebut siswa tidak termotivasi untuk belajar dan

lebih suka bercerita dengan temannya. Selain itu, guru merasa bahwa materi yang

akan diberikan dalam satu tahun pelajaran terlalu banyak sehingga guru harus

mengejar target dan tergesa-gesa dalam menyelesaikan materi pelajaran.

Pengetahuan seseorang dalam bidangnya ternyata tidak cukup untuk

menjadikannya seorang guru. Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran

yang tepat sangat diperlukan karena sangat membantu kemampuan siswa dalam

peningkatan hasil belajar siswa khususya dalam memahami materi pelajaran PAI

dan materi-materi lain pada umumnya.
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Metode mengajar merupakan sarana interaksi guru dengan siswa dalam

kegiatan belajar mengajar. Metode mengajar yang baik adalah metode yang

mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan melatih

kemampuan siswa dalam berbagai kegiatan. Untuk memilih suatu metode

mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa hal seperti materi yang

akan diajarkan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia dan banyaknya siswa

serta hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil oservasi awal, peneliti melakukan wawancara dengan

salah satu siswa kelas IV pada tanggal 29 September 2017 yang mengemukakan

bahwa guru yang ada di SDN 2 Laonti khusunya guru mata pelajaran PAI masih

menggunakan metode mengajar yang monoton yang didominsai oleh metode

ceramah. Kemudian, setelah menjelasakan materi, guru membagikan sebuah buku

paket kepada siswa untuk mencatat materi yang telah diajarkan sehingga hal

tersebut membuat siswa merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran.5

Selain itu, ketika peneliti juga melakukan wawancara dengan guru kelas

IV atau wali kelas IV, hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Laonti masih rendah

khususnya mata pelajaran PAI standar nilai KKM sekolah adalah 70. Dari nilai

ulangan harian PAI siswa kelas IV SDN 2 Laonti masih di bawah 70. Nilai rata-

rata ulangan harian siswa yaitu 46,15, dari 13 siswa kelas IV SDN 2 Laonti, hanya

6 orang mendapat nilai ≥ 70, selebihnya mendapat nilai di bawah 706. (Lampiran

3)

5Rajab, Salah satu Siswa di SDN 2 Laonti, “Wawancara”, Laonti, 29 September 2017
6Waris, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 2 Laonti, “Wawancara”, Laonti, 25

September 2017
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Berdasarkan hal tersebut, maka upaya untuk meningkatkan hasil belajar

siswa dan demi tercapainya kriteria ketuntasan belajar siswa tersebut adalah

dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Salah satunya

adalah metode pembelajaran Index Card Match. Metode pembelajaran Index Card

Match merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat memupuk kerja

sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks yang

ada ditangan mereka. Dengan menggunakan metode Index Crad Match ini, maka

proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa mencari pasangan sambil

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan.

Berpijak dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik

untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut yaitu

dengan melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar

Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Pembelajaran Index Card Match di

SDN 2 Laonti Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar PAI

2. Apakah metode pembelajaran Index Card Match mempengaruhi hasil

belajar PAI

3. Tehnik hasil belajar apa yang dapat meningkatkan hasil belajar PAI

4. Apakah metode pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan hasil

PAI siswa
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5. Bagaimana metode pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan

hasil belajar PAI siswa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah di atas maka dapat

dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran

Index Card Match pada mata pelajaran PAI di kelas 4 SDN 2 Laonti ?

2. Apakah metode pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan hasil

belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI di SDN 2 Laonti ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui

metode pembelajaran Index Card Match pada mata pelajaran PAI di

kelas 4 SDN 2 Laonti

b. Untuk mengetahui metode pembelajaran Index Card Match dalam

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PAI di

SDN 2 Laonti

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Sebagai salah satu cara dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran PAI melalui metode pembelajaran Index Card Match
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2) Sebagai pijakan untuk mengembangkan pendekatan kepada siswa dengan

menggunakan metode pembelajaran Index Card Match.

b. Secara Praktis

1) Bagi Sekolah, Hasil Penelitian Tindakan Kelas sangat bermanfaat dalam

rangka memperbaiki sistem pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa yang bermuara pada peningkatan mutu lulusan SD Negeri 2

Laonti, Kab. Konsel

2) Bagi Guru, dapat menumbuhkan kreativitas guru dengan menggunakan

berbagai metode dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar

tercipta minat siswa dan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi

minimnya penggunaan metode pembelajaran dalam mengajarkan materi

Pendidikan Agama Islam.

3) Bagi Siswa, agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang

disampaikan guru sehingga diharapkan mereka dapat merealisasikan

pelajaran yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari.

4) Bagi Peneliti, memberikan pengetahuan yang nantinya akan dipergunakan

ketika terlibat langsung dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah,

utamanya dalam penggunaan metode pembelajaran.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam

penelitian ini maka yang menjadi definisi operasional dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :
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1. Metode pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan) yaitu salah

satu metode yang digunakan oleh peneliti yang dimana metode ini

merupakan pembelajaran dengan cara menggunakan kartu, kemudian kartu

tersebut dibagikan kepada siswa dan masing-masing siswa mencari

pasangan atas kartu yang diperoleh, sebagian berisi pertanyaan dan

sebagiannya lagi berisi jawaban kemudian dipasangkan atau dicocokkan.

2. Hasil belajar yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah nilai yang

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui metode

pembelajaran Index Card Match.

3. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran

pokok yang menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari

rumpun mata pelajaran yang bertujuan mengembangkan moral dan

kepribadian peserta didik yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis.

4. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Laonti dengan

jumlah 13 orang yang terdiri 5 orang perempuan dan 7 orang laki-laki

pada tahun ajaran 2017/2018.

F. Pengajuan Hipotesis

Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini adalah: “jika penggunaan metode

pembelajaran Index Card Match maka dapat terjadi peningkatan hasil belajar PAI

pada siswa kelas IV SDN 2 Laonti Kabupaten Konawe Selatan”.


