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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Hasil Belajar PAI

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu aktivitas sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi

perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampuh

melakukan sesuatu, menjadi mampuh melakukan sesuatu itu, atau anak yang

tadinya tidak terampil menjadi terampil, sehingga belajar merupakan kebutuhan

setiap individu dalam upaya mengembangkan potensi kemanusiaannya.

Menurut Hamalik sebagaimana yang dikutip oleh Samrin, menyatakan

bahwa:”Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui

interaksi dengan lingkungannya. Sementara itu, inti dari belajar adalah

pengalaman dan pengalaman ini diperoleh melaui interaksi dengan lingkungan,

baik lingkungan fisik maupun sosial.1

Menurut slameto bahwa pengertian secara psikologis belajar merupakan
suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari
interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.2

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh perubahan tingkah

laku sebagai hasil dari seorang individu antara interaksi dengan lingkungannya.

Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam

1Samrin, Hubungan Disiplin Belajar dan Lingkungan Belajar dengan Prestasi Belajar
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Siswa SMAN 1 Kapoiala Kabupaten
Konawe,Shautut Tarbiyah, Ed.35 Th.XXII, November 2016.

2Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta:Rhineka Cipta,
2003) h.2
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bentuk kecakapan, kebiasan, sikap, pengertian, penghargaan, minat penyesuaian

diri, pendekatan mengenai segala aspek atau pribadi seseorang.

Selanjutnya winkel, mengemukakan bahwa “belajar merupakan suatu

proses siklus yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan

lingkungannya yang menghasilkan perubahan”3. Perubahan dalam pengetahuan,

pemahaman, dan menghasilkan perubahan. Perubahan dalam pengetahuan,

pemahaman, dan keterampilan yang berifat menetap”4. Sumaji, menyatakan

bahwa  “belajar adalah perubahan tingkah laku atau keterampilan dengan

serangkaian kegiatannya misalnya membaca, mengamati, mendengarkan dan lain

sebagainya”5.

Dari uraian beberapa pendapat di atas, maka dapat dirumuskan defenisi

belajar yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan perubahan kearah yang lebih

baik. Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, pemahaman,

keterampilan, sikap dan tingkah laku yang besifat membangun untuk merubah

kearah yang lebih baik lagi.

2. Pengertian Hasil Belajar

Nana Sudjana mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya,6 selanjutnya

kunandar mengemukakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses

belajar  dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang tersusun

3Winkel. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. (Jakarta: Gramedia, 2007), h.15
4Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. ( Jakarta: Grafindo, 2005), h. 22
5Sumaji, Pendidikan Sains Yang Humanistis. (Yokayakarta: Bumi Aksara,2011), h.14
6Nana Sudjana, Dasar-Dasar proses Belajar Mengajar, (Bandung:Sinar Baru, 2007), h. 22
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secara terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes perbuatan.7 Dari

beberapa bendapat tersebut, menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh sesuatu.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah suatu nilai yang menunjukkan hasil yang tertinggi dalam belajar

yang dicapai menurut kemampuan anak dalam mengerjakan sesuatu pada saat

tertentu, dengan menunjukkan perubahan perilaku.

Hasil belajar dalam kontekstual menekankan pada proses yaitu segala

kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.  Proses

belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian hasil belajar dapat

dilihat dari hasil yang dicapai siswa, baik dari hasil belajar (nilai), peningkatan

kemampuan berpikir, dan memecahkan masalah perubahan tingkah laku atau

kedewasaannya.

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran.

Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru

tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui

kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan

membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas

maupun individu.

7Kunandar, Guru Professional,(Jakarta: Rajawali Press:2008), h.2
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Damyanti dan Moedjiono, membagi ciri-ciri hasil belajar atas tiga macam

yaitu:

a. Hasil belajar memiliki kepastian berupa pengetahuan, kebiasaan,
keterampilan, sikap, atau cita-cita.

b. Adanya perubahan mental dan perubahan jasmani.
c. Memiliki dampak pengajaran.8

Berdasarkan beberapa uraian di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan siswa dalam menguasai sejumlah materi pelajaran

yang telah diajarkan guru kepada peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang

telah ditetapkan setelah siswa mengalami proses belajar mengajar di sekolah

dalam bentuk nilai atau angka-angka. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa

merupakan gambaran kemampuan yang dimilikinya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:

a. Faktor internal (dari dalam)

Menurut Djamarah, Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih

ditekankan pada faktor dari dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang

mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis antara lain:

1. Minat merupakan faktor rasa suka dan kecenderungan siswa terhadap materi
yang diajarkan

2. Motivasi merupakan keadaan dimana siswa berbuat atau melakukan aktifitas
misalnya terlibat aktif dalam kerja sama dengan teman memberikan
pendapatnya.

3. Perhatian yang terarah dengan baik akan memberikan pemahaman dan
kemampuan yang mantap.

4. Intelegensi merupakan kemampuan dalam menemukan dan menyelesaikan
masalah pembelajaran yang dihadapi.

8 Damayanti & Moedjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h.
19
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5. Bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk
mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 9

b. Faktor eksternal (dari luar)

a) Keluarga

Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta keluarga yang menjadi

penghuni rumah, semua kondisi yang ada di keluarga seperti tinggi rendahnya

pendidikan orang tua, besarnya penghasilan, cukup kurangnya perhatian orang tua

kepada anak, akrab tidaknya hubungannya kedua orang tua, yang semua itu dapat

mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak.

b) Sekolah

Keadaan seperti tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan

belajar seperti kualitas guru, metode pengajaran, kesesuaian kurikulum, dan

sarana prasarana.

c) Masyarakat

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi. Jika kondisi masyarakat

tidak mendukung pendidikan maka prestasi belajar akan menurun.

d) Lingkungan

Keadaan tempat tinggal juga penting dalam mempengaruhi prestasi belajar,

keadaan lingkungan, bangunan rumah, serta suasana tempat tinggal.

9Djamarah, Psikologi Belaja,. (Jakarta: PT Rhineka Cipta 2002), h. 30
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B. Hakikat Metode Pembelajaran Index Card Match

1. Pengertian Metode

Aspek etimologi, dalam bahas Latin, metode berasal dari dua suku kata,

yaitu “meta” artinya melalui dan “hodos” artinya jalan atau cara. Penggabungan

kedua kata ini menjadi “metahodos” yang kemudian bermakna jalan yang dilalui

atau cara melalui. Bila kata “metahodos” ini diinterpretasikan lebih lanjut maka

metode akan bermakna cara melalui sesuatu yang menuntut upaya-upaya,

persiapan-persiapan, kemampuan-kemampuan dan lain sebagainya untuk dapat

melalui. Sedangkan secara terminologi, bahwa metode adalah suatu cara kerja

yang yang bersistem, yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna

mencapai tujuan yang ditentukan.10

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah “cara kerja yang

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai apa yang telah

ditentukan.” Dengan kata lain metode adalah suatu cara yang sistematis untuk

mencapai tujuan tertentu.11 Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik

penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat penyajian

bahan pelajaran, baik secara individual maupun kelompok.12

Berdasarkan uraian dapat dapat disimpulkan bahwa metode adalah

seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses

pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau

menguasai kompetensi tertetu yang dirumuskan dalam silabi mata pelajaran.

10Sayahraini Tambak, Pendidikan Agama Islam, Komsep Metode Pembelajaran PAI,
(Yogyarta:Graha Ilmu, 2014), h. 63

11Penyusun Kamus Pusat Bahasa, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 973.
12Ahmad Sabri, Strategi Pembelajaran Mengajar dan Micro Teaching, (t.t., Quantum

Teaching, 2007), h. 49
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2. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Syaiful Sagala,

pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan meupun

teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.13

Sedangkan Menurut Corey pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku

dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.14

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan

itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang

relative lama dan karena adanya usaha.

3. Pengertian Metode Pembelajaran Index Card Match

Pembelajaran Index Card Match adalah bentuk pembelajaran yang

digunakan untuk mengatasi masalah belajar dengan mencocokan atau mencari

pasangan kartu yang berisikan pertanyaan dengan jawaban. Menurut Silbermen

Index Card Match merupakan salah satu metode pembelajaran yang

menyenangkan dan aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran sebelumnya

atau sesudahnya yang telah diajarkan yang ditandai dengan cara permainan kartu

13 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung:Alfabeta,2005), hal. 61
14 Corey, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung:Alfabeta,2011), hal. 61
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dengan cara mencari pasangan menggunakan potongan kertas yang berisikan

pertanyaan serta jawaban.15 Kurniawan juga mengatakan bahwa metode

pembelajaran Index Card Match merupakan metode pembelajaran yang cukup

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang pernah diajarkan

sebelumnya.16

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa metode pembelajaran Index Card Match merupakan metode pembelajaran

yang digunakan untuk meninjau ulang materi yang telah diajarkan dengan

menuntut siswa saling bekerjasama dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab

siswa atas apa yang dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Siswa saling

bekerjasama dan saling membantu untuk menyelesaikan pertanyaan dan

melemparkan pertanyaan kepada pasangan yang lain. Kegiatan belajar bersama ini

dapat memicu belajar aktif dan kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan

kerjasama kelompok kecil yang memungkinkan untuk memperoleh pengalaman

dan penguasaan materi.

4. Tujuan Metode Pembelajaran Index Card Match

a. Tujuan Metode Pembelajaran Index Card Match

Tujuan pembelajaran Index Card Match menurut Hisyam sebagaimana

yang dikutip oleh Jumardin, ia mengatakan tujuan pembelajaran Index Card

Match yaitu untuk melatih siswa agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya

15Melvin Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar  Siswa Aktif, (Bandung:Nusa
Media, 2006), h. 240.

16Kurniawan Euis, Komparasi Strategi Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), h.
154
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terhadap suatu materi pokok.17 Dengan pembelajaran Index Card Match ini siswa

akan lebih semangat serta antusias dalam belajarnya lebih cermat dan mudah

untuk memahami dan mengingat suatu materi pelajaran.

Dalam metode pembelajaran Index Card Match, guru juga sangat senang

apabila siswa berani mengungkapkan gagasan dan pandangan mereka. Untuk itu,

guru atau pendidikan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk

mengungkapkan gagasan-gagasan alternative mereka. Dengan demikian suasana

kelas akan lebih hidup, menyenangkan, dan menyemangati siswa untuk selalu

belajar.18

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulka bahwa tujuan

metode Index Card Match adalah untuk melatih siswa agar lebih kuat

pemahamannya terhadap suatu materi pokok. Selain itu, metode Index Card

Match juga digunakan untuk mengarahkan etensi siswa terhadap materi yang

dipelajarinya dan cukup menyenangkan untuk mengulangi materi

pembelajarannya yang telah diberikan sebelumnnya.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa, 4:63, sebagai
berikut.

                       
 

Terjemahan:
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam
hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka

17Jumardin La Fua, dkk. Penerapan Model Pembelajaran Index Card Match dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Vb pada Mata Pelajaran IPA di SDN 1 Talaga Besar
Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3 No. 1, Juli 2017.

18 Hisyam  Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Jogyakarta:Pustaka Instan Media, 2008),
h. 69.
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pelajaran (nasihat), dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang
berbekas pada jiwa mereka. 19

Makna ayat di atas adalah Allah memerintahkan kepada manusia

(pendidik) untuk memberikan pelajaran atau nasihat kepada peserta didik berupa

perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Yang dimaksud ayat di atas tentang

perkataan yang berbekas pada jiwa mereka adalah ilmu pengetahuan yang

diberikan oleh guru kepada peserta didik. Agar materi yang diberikan dapat

berbekas atau selalu diingat, maka seorang guru harus menggunakan sebuah

metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran Index Card Match. Dengan

adanya metode pembelajaran Index Card Match yang digunakan dalam

pembelajaran dapat mengingatkan materi sebelumnya dan dapat berbekas pada

jiwa peserta didik sehingga ilmu yang didapatkan dapat diaplikasikan dalam

kehidupan sehari-hari dan dapat mengarah kepada perubahan tingkah laku.

5. Karakteritik Metode Pembelajaran Index Card Match

Index card match merupakan metode yang digunakan pembelajaran aktif

dengan jalan meninjau ulang materi dengan karakteristik:

a. Metode ini menggunakan kartu

b. Kartu dibagi menjadi dua yang berisi satu pertanyaan dan satu untuk

jawaban.

c. Metode ini dilakukan secara berpasangan

d. Setiap pasanagan membacakan pertanyaan dan jawaban.

19Depertemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. Pertama; Bandung:PT.
Cordoba Republik Indonesia, 2012 ), h. 87
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6. Langkah-langkah Penerapan Metode Pembelajaran Index Card Match

Menurut Hisyam Zaini, metode “mencari pasangan kartu” atau index card

match cukup menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran

yang telah diberikan sebelumnya. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai

berikut:

a. Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa
dalam kelas yang akan diajar.

b. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama.
c. pada separuh potongan kertas ditulis pertanyaan tentang materi yang

diajarkan dan setiap kertas berisi satu pertanyaan. Pada separuh bagian
potongan kertas yang lain di tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
ditulis potongan kertas yang lainnya setiap satu potongan kertas terdapat satu
jawaban.

d. Kemudian potongan-potongan kertas terebut dicampur aduk secara acak
sehingga tercampur antara kertas yang berisikan pertanyaan dan jawaban.

e. Kemudian guru meminta siswa untuk mengambil potongan kertas yang sudah
diacak satu kertas satu siswa.

f. kemudian guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa yang
medapatkan pertanyaan maka harus mencari jawabannya kepada teman-
temannya yang lain demikian sebalinya.

g. Setelah siswa menemukan pasangannya atas pertanyaan yang didapat atau
jawaban yang didapat, maka guru meminta siswa untuk duduk berdekatan
sesuai dengan pasangannya.

h. Setelah siswa menemukan pasagannya dan duduk berdekatan, setiap
pasangan diminta untuk membacakan soal yang diperoleh dengan suara keras
secara bergantian agar dapat didengar oleh teman-teman yang lainnya,
kemudian pasangannya membacakan jawaban dengan suara yang keras pula.

i. Setelah semua pasangan soal dan jawaban yang diperoleh, maka setiap
pasangan diminta untuk menempelkan kartu tersebut dipapan tulis.

j. Terakhir guru membuat klasifikasi, guru bersama-sama siswa membuat
kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan.20

Berdasarkan langkah-langkah mengenai metode  pembelajaran Index Card

Match di atas, dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat meningkatkan keaktifan

siswa dalam mengikuti pembelajaran, karena metode ini menekankan kepada

siswa untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan tanggungjawabnya atau

20 Hisyam  Zaini,.op.cit, h. 69
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soal maupun jawaban yang didapatkan. Selain itu, Siswa tidak hanya berdiam diri,

akan tetapi siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga hal tersebut

dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar yang pada akhirnya dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

7. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Index Card Match

Metode Pembelajaran Index Card Match sebagai alternatif yang dapat

dipakai dalam penyampaian materi penjelasan selama proses pembelajaran dan

juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Menurut Marwan sebagaimana

yang dikutip oleh Dedy Kresnanto, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam

metode pemelajaran Index Card Match, Yaitu :

a. Kelebihan Dari Metode Index Card Match
1. Menumbuhkan situasi yang menyenangkan dalam kegiatan

pembelajaran.
2. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa.
3. Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan.
4. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf kekuntasan

belajar.
5. Penilaian dilakukan bersama pengamat dan penilai. 21

b. Kelemahan Dari Metode Pembelajaran Index Card Match
1. Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas.
2. Guru harus meluangkan waktu yang lebih lama untuk persiapan.
3. Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang memadai

dalam hal keterampilan dasar mengajar.
4. Suasana kelas menjadi rebut sehingga dapat mengganggu kelas lain.22

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode

pembelajaran Index Card Match merupakan metode pembelajaran yang sangat

menyenangkan dengan cara menggunakan kartu yang dibagikan kepada setiap

siswa kemudian setiap siswa mencari pasangan kartu yang diperoleh. Hal tersebut

21Deddy Kresnanto, (online)https://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metode-
pembelajaran-index-card-match/. Diakses 29 Desember 2017

22 Ibid,…
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bertujuan untuk mengingatkan materi yang telah diberikan sehingga peserta didik

dengan mudah memahami materi. Namun, metode pembelajaran Index Card

Match ini juga mempunyai beberapa kekurangan, akan tetapi hal tersebut dapat

diminimalisir dengan melakukan cara-cara yang dapat mengatasi kelemahan dari

metode pembelajaran Index Card Match tersebut.

C. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Islam menggunakan kata akhlak (bentuk jamak dari khuluq) untuk

menggambarkan karakter. Al-Gazali sebagaimana yang dikutip Samrin,

mengemukakan dua citra manusia yaitu bentuk citra lahiriah manusia disebut

khalq dan citra batiniahnya yang disebut khuluq. Khalq merupakan bentuk fisik

manusia sedangkan khuluq merupakan citra psikisnya.23

Sedangkan Pedidikan agama Islam berorientasi pada pembentuk pribadi

yang muslim, sebagaimana dijelaskan oleh Ramayulis yang dikutip oleh

Hajariyanti, bahwa Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,

mengimani bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari

sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan

pengajaran latihan serta penggunaan pengalaman.24

Selain itu dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dijelaskan :

23Samrin, Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai), Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 9 No.
1,  Januari-Juni 2016.

24Hajariyanti dan St. Kuraedah, Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Pendidikan
Agama Islam Melalui Model pembelajaran Cooperative SCRIPT, Jurnal Al-Ta’di, Vol.11 No.1,
Januari-Juni, 2018.
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Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengahayati
hingga mengimani, bertqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan
ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadits,
melalui kegiatan bimbingan, pengajaranan, latihan, serta penggunaan
pengalaman.25

Dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama

Islam adalah usaha untuk membantu dan mengembangkan fitrah keberagamaan

peserta didik agar menghargai, menghayati, memahami, dan meyakini serta

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan supaya menjadi

manusia yang bertakwa dan mempunyai kepribadian yang utama serta berguna

bagi umat manusia.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan,

pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam,

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

         
Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati
melainkan dalam Keadaan beragama Islam.26

Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang

25Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ( Bandung:
Alfabeta,2013), h. 201

26Al-Qur’an, Surat Ali Imran Ayat 102, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir
AlQur’an, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah,Departemen Agama RI, 2005, h. 78.
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agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa

kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Sedangkan dalam PERMENDIKNAS Nomor 22 Tahun 2006, tujuan

Pendidikan Agama Islam di SD/MI untuk:

1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan
pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta
pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia
muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah
SWT.

2) Mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia
yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif,
jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan
secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam
komunitas sekolah.27

Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak

ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu:

(1) dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam; (2) dimensi

pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik terhadap

ajaran agama Islam; (3) dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang

dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran agama Islam; dan (4) dimensi

pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami

dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan

motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan menaati ajaran

agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, sebagai manusia yang beriman

27Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006,
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar Tingkat SD, MI dan SDLB, (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2006), h. 3
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dan bertakwa kepada Allah Swt serta mengaktualisasikan dan merealisasikannya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar

Pendidikan agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan

umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu

kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari 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 di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan

membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup

etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman dan penanaman

nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan spiritual tersebut pada

akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang

aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban

bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam
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menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan

masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

D. Kajian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhari program studi PGMI mengatakan

bahwa penerapan metode Index Card Match dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam

setiap siklus. Dimana, pada siklus pertama dengan persentase nilai siswa

66,66% dengan nilai rata-rata 71,96. Pada siklus kedua persentase

keberhasilan siswa adalah 77,77 % dengan nilai rata-rata 72,14. Sehingga

dengan melihat hasi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa penerapan

Index Card Match berhasil dilaksanakan.28

Berdasarkan penelitian di atas, yang dilakukan oleh Zuhari terdapat

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang.

Dari segi persamaan terdapat pada pengukuran tentang hasil belajar melalui

penggunaan metode pembelajaran Index Card Match. Adapun perbedaanya

terletak pada  subjek penelitian, di mana subjek penelitian yang dilakukan oleh

Zuhari yaitu siswa kelas Vb sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang adalah

siswa kelas kelas IV. Selain itu, terdapat perbedaan pada mata pelajaran dan

tempat penelitian, pada peneliti di atas menggunakan mata pelajaran IPA

sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan mata pelajaran PAI,

kemudian tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu di SDN 1

28 Zuhari, Penerapan Model Pembelajaran Index Card Match Dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas Vb Pada Mata Pelajaran IPA di SDN 1 Talaga Besar Kec. Talaga Raya
Kabupaten Buton Tengah, Skripsi:Jurusan Tarbiyah Prodi PGMI IAIN Kendari, 2016
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Talaga Besar Kec. Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, sedangkan penelitian

yang dilakukan sekarang di SDN 2 Laonti Kec. Laonti Kab. Konsel

2. Penelitian yang dilakukan Yuliyanti pada program studi PAI mengatakan

bahwa melalui metode Index Card Match dapat meningkatkan hasil

belajar. Hal ini dapat diihat dari hasil yang diperoleh pada setiap siklus.

Dimana pada siklus I mencapai 73,37% sedangkan pada siklus II

mencapai 89,47% 29

Pada penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuliyanti dengan persamaan

penggunaan metode pembelajaran Index Card Match dalam meningkatkan hasil

belajar. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan mata pelajaran

yang digunakan. Peneliti di atas menggunakan subjek kelas V dengan mata

pelajaran IPS, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan

subjek kelas IV dengan mata pelajaran PAI. Kemudian, perbedaan selanjutnya

terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada peneliti di

atas adalah di SDN 15 Mandonga Kota Kendari. Sedangkan penelitian yang

dilakukan sekarang adalah di SDN 2 Laonti Kec. Laonti Kab. Konsel.

Dari kedua kajian relevan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang akan dilakukan sekarang. Yang di mana dari adanya perbedaan-

perbedaan tersebut dapat menjadi perbandingan antara peneliti sebelumnya

dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Maka dapat ditegaskan bahwa

penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya dan

29Yuliyanti, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) Kelas V
SDN 15 Mandonga Kota Kendari Melalui Metode Index Card Match, Skiripsi:Trabiyah Prodi PAI
STAIN Kendari, 2013.
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tentunya dari perbedaan tersebut dapat berimplikasi pada problematika yang

dihadapi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga belum pernah dilakukan di

SDN 2 Laonti Kabupaten Konawe Selatan dan bukan hasil plagiasi dari penelitian

sebelumnya.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari metode pembelajaran Index Card Match dalam rangka

meningkatkan hasil belajar PAI dengan pertimbangan metode pembelajaran

mampu megembangkan dan menyalurkan pengetahuan serta nilai-nilai dan

pengalaman belajar siswa, juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir,

pemecahan masalah, keterampilam sosial (berkelompok dan berkomunikasi) serta

adanya proses belajar mengajar siswa yang lebih memperkuat daya ingat siswa

terhadap materi pembelajaran.

Hasil belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh pserta

didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang studi

setelah mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu.30

Pendidikan agama Islam adalah 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.

30Suharsimi Arikunto, & Safrudin, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis
Praktis bagi Praktisi Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), h. 269
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Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan
Metode Pembelajaran Index Card Match

Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut:

Penjelasan kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru

dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah tidak ada variasi di dalam

metode tersebut sehingga siswa tidak termotivasi serta berpartisipasi aktif dalam

proses pembelajaran yang akhirnya dapat mengakibatkan hasil belajar siswa

rendah untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai

dengan penerapan metode pembelajaran aktif tipe Index Card Match. Melalui

metode pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga kondisi pada akhir hasil

belajar siswa dapat meningkat.

29

Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan
Metode Pembelajaran Index Card Match

Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut:

Penjelasan kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru

dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah tidak ada variasi di dalam

metode tersebut sehingga siswa tidak termotivasi serta berpartisipasi aktif dalam

proses pembelajaran yang akhirnya dapat mengakibatkan hasil belajar siswa

rendah untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai

dengan penerapan metode pembelajaran aktif tipe Index Card Match. Melalui

metode pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga kondisi pada akhir hasil

belajar siswa dapat meningkat.

29

Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan
Metode Pembelajaran Index Card Match

Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut:

Penjelasan kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru

dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah tidak ada variasi di dalam

metode tersebut sehingga siswa tidak termotivasi serta berpartisipasi aktif dalam

proses pembelajaran yang akhirnya dapat mengakibatkan hasil belajar siswa

rendah untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai

dengan penerapan metode pembelajaran aktif tipe Index Card Match. Melalui

metode pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga kondisi pada akhir hasil

belajar siswa dapat meningkat.


