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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang seharusnya terjadi sejalan dengan 

perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada 

semua tingkat secara terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan 

masa depan.

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga 

yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan 

yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi 

kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting 

ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, 

karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah untuk menghadapi problema dalam kehidupan sehari-hari saat ini 

maupun yang akan datang.

Guru adalah salah satu faktor yang semakin diperhitungkan 

keberadaannya. Hal ini penting karena peranan guru dalam pembelajaran sangat 

menentukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 
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disekolah. Karena peranannya yang sangat penting, dalam rangka inovasi maka 

guru perlu menyusun,mengembangkan dan meningkatkan gaya metode 

pembelajaran agar mampu melahirkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan kelas, sebagai salah satu solusi terhadap masalah yang 

dihadapi siswa.

Tujuan yang akan dicapai dijelaskan dalam Undang-Undang Pendidikan, 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2003 bahwa tujuan 

Pendidikan Nasional yaitu:

Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa epada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertaggung jawab.1

Selanjutnya  Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Bab II Pasal 3 berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  
akhalk mulia, berilmu, cakap, kretif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis dan bertanggungjawab.2

Dari kedua Undang-Undang tersebut tujuan pendidikan tidak berubah, 

yang artinya masih tertuju pada pencapaian kedewasaan baik kedewasaan jasmani 

maupun kedewasaan rohani.

Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangatlah perlu karena 

untukmempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang 

                                                          
1Anonim, Undang-Undang Sistem PendidikanNasional, (Jakarta: Dep-Diknas, 2003), h. 5
2UU Guru dan Dosen, UU No.14 Tahun 2005, ( Jakarta: Cemerlang, 2005), h. 70
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optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit dicapai secara optimal, 

dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Strategi pembelajaran sangat berguna bagi guru maupun siswa. Bagi guru, strategi 

dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, penggunaan strategi pembelajaran dapat 

mempermudah proses belajar karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk 

mempermudah proses belajar siswa.

Dalam proses pembelajaran dikelas khususnya pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, guru masih belum mampu menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi dan karakter siswa yang diajarnya, dengankata lain guru 

belum dapat mengaplikasikan model pembelajaran yang sesuai dengan bidang 

yang dipilihnya sehingga berakibat pada kemampuan siswa yang rendah dan tidak 

merata.

Hakikat pembelajaran Pendidikan Agama Islammerupakansuatuusaha 

orang dewasamuslimyang bertaqwasecarasadar mengarahkandanmembimbing 

pertumbuhan sertapengembanganfitrahkemampuandasaranakdidikatau 

generasipenerusmelaluiajaranIslamkearahtitikmaksimalpertumbuhan 

danperkembangannya. Prosesperkembangankemampuandasardalamdiri manusia 
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mengandung empatesensipotensidinamisyaituterletakpadakeyakinan atau 

keimanan, ilmu pengetahuan, akhlak(moral) dan pengalaman.3

DalammempelajariPendidikan Agama Islam (PAI)yangdilakukandikelas 

VISDN 36 Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten 

Bombanamasihmenggunakan metodeceramahdanmendiktesehingga 

siswapasif,padahalpembelajaran PAIbukansekedarteoriyangditerangkan 

kepadasiswatetapijuga mengandung praktekdanpemahaman.Pembelajaran PAI 

jugauntuk diamalkan.Untukituprosespembelajaranyangdilakukanharusnya lebih 

mengarahkan padaproseskeaktifansiswa agarmerekamemahamiapayang sedang 

dipelajarisehinggahasilyangdiperolehadalahkemampuansiswa 

dalammenghafaltanpamerekamengalamisendirimateriyang mereka dapatkan.

Dalamkonteks ini, prestasiaqidah akhlak dikelas VISDN 36 Pulau 

Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten 

Bombanamasihjauhdariideal,karenadilihatdari 

prestasibelajarnilaiketuntasanbelajarPAIdenganKKM70tahunpelajaran 

2014/2015hanya berkisar 40% dari seluruh jumlah siswa kelas VISDN 36 Pulau 

Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombanayang tuntas,seharusnya

KKM yangdiperoleholehsiswaadalah70%-80%dari jumlahseluruhsiswa.

Tampaknya perlu adanya perubahan  paradigma dalam menelaah proses 

belajarmengajardaninteraksigurudan siswa.Dalamproses belajar 

                                                          
3

H.M.Arifin,IlmuPendidikanIslamSuatuTinjauanTeorisdanPraktisBerdasarkanPendekatanInterdisiplin
er,(Jakarta:BumiAksara,2000),h32.
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mengajardiperlukan keahlianyang dapatmembuatprosesbelajarmengajar 

lebihberhasil, untuk mempelajarisesuatuyangbaik,belajaraktifmembantu 

untukmendengarnya, melihatnyamengajukanpertanyaantentangpelajaran 

tertentudanmendiskusikanya denganyanglain,yangpalingpentingsiswa 

perlumelakukannya, memecahkanmasalahsendiri,menemukancontoh- contoh, 

mencoba keterampilan-keterampilandanmelakukan tugas-tugas yang tergantung  

pada pengetahuan yang telah mereka miliki atau yang harus mereka capai.

Pembelajaranaktifmerupakan kesatuansumberkumpulan strategi-

strategipembelajaranyangkomprehensif. Pembelajaranaktifmeliputi 

berbagaicarauntuk membuatsiswa aktifmulaidaritahapapersepsi melalui aktivitas-

aktivitasyangmembangunkerja kelompokdan dalamwaktusingkat 

membuatmerekaberfikir tentang materipelajaran.Pembelajaranaktif merupakan 

langkah cepat menyenangkan,  mendukungdan secara pribadi 

menarikhati,sehinggasiswatidakhanyaterpakuditempatduduk,bergerak 

leluasadanberfikirkeras (movingaboutandthinkingaloud).4

Pembelajaran PAI menuntutsiswa tidakhanyaaktif mendengar 

danmelihatpermainan.Siswaterlibatsejakawalproses belajar 

mengajarsehinggasiswabenar-benar menjadisubjekbukanobjek.Siswa 

mempunyaiataumemilikiwaktusepenuhnya untukbelajar,berfikirdan berbicara.5

                                                          
4MelSilberman,ActiveLearning:101StrategiPembelajaranAktif,PenerjemahRaisul 

Muttaqien(Bandung:Nusamedia,2006),h.9
5ChabibToha,KapitaSelektaPendidikanIslam,(Yogyakarta:PustakaPelajar,1996), h.132-133
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Adabanyakbentukyangdapatditerapkandalampembelajaranaktif 

salahsatunya adalahmedel pembelajaranindexcardmatchadalahstrategiyang cukup 

menyenangkanyangdigunakanuntuk mengulangmateriyangtelahdiberikan 

sebelumnya.Namundemikian,materibarupuntetapbisadiajarkandengan 

strategiinidengancatatan,siswadiberitugasmempelajaritopikyangakan diajarkan 

terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka memiliki 

bekalpengetahuan.6

Dengan demikianpembelajarandapatdikatakanefektif,apabila 

seoranggurudapatmembimbing anak-anakuntukmemasukisituasiyang 

memberikanpengalaman-pengalaman dankegiatanyangmenarikyangdapat 

menimbulkankegiatanbelajarsiswa.

Dariuraiandiatasmakapenulisbermaksud untukmenelitilebihjauh 

tentangpenerapanmodel 

pembelajaranIndexCardMatchbagipeningkatanhasilbelajar PAI siswakelas 

VISDN 36 Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten 

BombanaTahunPelajaran2015/2016.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitianini yaitu :

1. Rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran PAIkelas VISDN 36 

Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.

                                                          
6 HisyamZaini,dkk,StrategiPembelajaranAktif,(Yogyakarta:PustakaInsani Madani,2008),h.67
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2. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaranPAIkelas VISDN 36 Pulau 

Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.

3. Kurangnya variasi dalam menggunakan metode pembelajaran di SDN 36 

Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “apakah penerapan 

model pembelajaran index card matchdapat meningkatkanhasil belajar PAI pada 

Siswa Kelas VI SDN 36 Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten 

Bombana” ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahuipenerapan model pembelajaran Index Card Matchpada 

Siswa Kelas VI SDN 36 Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten 

Bombana

b. Untuk mengatahuipeningkatan hasil belajar PAI pada Siswa Kelas VI SDN 

36 Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana

c. Untuk mengetahuipenerapan model pembelajaran Index Card Matchdapat 

meningkatkan hasil belajar PAI pada Siswa Kelas VI SDN 36 Pulau 

Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dengan adanya 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Siswa:

1) Dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran PAIsehingga 

hasil belajarnya dapat meningkat.

2) Siswa mendapatkan pengalaman belajar PAIdalam suasana yang 

menyenangkan sehingga mampu meningkatkan hasil belajar yang 

diperoleh menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

b. Bagi Guru:

1) Dapat mengetahui proses pembelajaran yang lebih bervariasi dikelas.

2) Dapat mengorganisasi siswa dan mentransfer informasi lebih terutama 

untuk kelompok siswa yang memiliki hasil belajar rendah, sedang dan 

tinggi.

3) Dapat memperoleh pengalaman baru dalam penerapan model 

pembelajaran Index Card Match.

c. Bagi Sekolah:

1) Dapat memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran.

2) Meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui peningkatan hasil 

belajar siswa dan kinerja guru.
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E. Definisi Operasional

Untuk memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalah 

pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu 

mengemukakan beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul 

penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran Index 

CardMatchadalahsuatumetodeyangdigunakangurudengan maksudmengajak 

siswa untuk menemukan jawaban yang cocok dengan pertanyaanyang 

sudahdisiapkanpadapotongan-potongankertas.Dalamhalini, 

strategiinimengajaksiswa untukbelajar aktif,kreatif,efektif,danmenyenangkan 

atau seringdisebut dengan istilah PAKEM. Strategi pembelajaran ini  

menggunakankartu,dimana kartutersebutberisisoaldansekaligusjawabannya. 

Untukpenggunaannya,kartutersebutdibagikankepada seluruhsiswa dansiswa 

berfikirsejenakapayangcocokuntukjawabanpertanyaan yang adadikartu 

tersebut dan mencari jawabannya dikartu yang lainnya.

2. Hasil belajar siswa merupakan perolehan nilai akhir/ hasil evaluasi setelah 

mengikuti proses belajar mengajar atau hasilyang diperolehmelaluikesan-

kesanyang mengakibatkanperubahan-perubahandalam diriindividu, hasildari 

aktivitasdalamprosesbelajaryang berupaketrampilan, kecakapan dan 

pengetahuan.

3. PAI adalah suatu mata pelajaran yang menekankan pada akhlak manusia yang 

beriman, berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Index Card Match

1. Pengertian Model Pembelajaran

Modelpembelajaranmempunyaiberbagai macampengertian, 

diantaranyayaitu MenurutArend dalamAgusSuprijono, Model 

pembelajaranialahpolayangdigunakansebagaipedomandalam 

merencanakanpembelajarandikelasmaupun tutorial.Modelpembelajaran mengacu  

pada  pendekatan  yang  akan  digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran,tahap-tahap dalamkegiatan pembelajaran, 

lingkunganpembelajaran,danpengelolaan kelas.1Sedangkanmenurut Joyce dan 

Weildalam Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran  adalah 

suaturencanaataupola 

yangdapatdigunakanuntukmembentukkurikulummerancangbahan-bahan 

pembelajaran,danmembimbingpembelajarandikelasatauyanglain.Modelpembelajar

andapatdijadikanpolapilihan,artinyaparagurubolehmemilih model pembelajaran 

yang  sesuaidan  efisienuntuk mencapai tujuan pendidikannya.2

AdapunKhoiruAhmadi dan Sofan Amri, mengemukakanmaksuddari 

modelpembelajaranadalahkerangka konseptualyang melukiskan 

                                                          
1AgusSuprijono,Cooperatiflearning:TeoridanAplikasiPAIKEM,(Yogyakarta: 

PustakaPelajar,2011),h. 45-46
2Rusman,Model-ModelPembelajaran,(Jakarta:PT.GrafindoPersada,2011),h.136


