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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
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proseduryangsistematisdalammengorganisasikanpengalaman belajar untuk  

mencapai tujuanbelajar 

tertentu,danberfungsisebagaipedomanbagiparaperancangpembelajaran 

danparapengajardalammerencanakanaktifitasbelajarmengajar.3Istilah model 

pembelajaran meliputi pendekatan suatu model  pembelajaran yang luas dan 

menyeluruh.4Model pembelajaranpada dasarnya merupakan 

bentukpembelajaranyangtergambardariawal sampai akhiryangdisajikan 

secarakhasolehguru.Dengankatalain,model  pembelajaranmerupakan bungkus

ataubingkaidaripenerapan suatu pendekatan,metode,danteknik pembelajaran.5

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang 
dilakukan oleh siswa dalam  kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, menurut Wina Sanjaya dalam La 
Hadisi ada empat unsur penting dalam SPK, yaitu: (1) adanya peserta dalam 
kelompok; (2) adanya aturan kelompok; (3) adanya upaya belajar setiap 
anggota kelompok; (4) adanya tujuan yang harus dicapai.6

Berdasarkanberbagai macampengertian modelpembelajaran 

menurutparaahli,makapeneliti menyimpulkanbahwamodel pembelajaran 

dapatdidefinisikan sebagaikerangkakonseptualyang melukiskan prosedur 

sistematisdalammengorganisasikanpengalamanbelajaruntuk mencapai tujuan  

belajar.Dalam  

modelpembelajaraninigurumemandusiswamenguraikanrencanapemecahan masalah 

menjadi tahap-tahap kegiatan,
                                                          

3IifKhoiruAhmadidanSofanAmri,Paikem,(Jakarta:PTPrestasiPustakaraya,2011),h.8
4Ibid., h. 9
5KokomKomulasari,PembelajaranKontekstual,(Bandung:PT.RafikaAditama, 2011),h.57
6La Hadisi, Strategi Pembelajaran (Kendari: CV.Shadra, 2009), h. 125
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Fungsidarimodelpembelajaran adalahgurudapatmembantupeserta 

didikmendapatkan informasi, ide,ketrampilan,caraberfikir,dan mengekspresikan 

ide.Model pembelajaran berfungsipulasebagaipedoman bagipara perancang 

pembelajarandan para guru dalam merencanakan aktifitasbelajarmengajar.7

Modelpembelajaranmemilikiciri-cirisebagaiberikut:

a) Berdasarkan teoripendidikan danteoribelajardariparaahlitertentu. 
Modelinidirancang untukmelatih partisipasi dalamkelompok secara 
demokratis.

b) Mempunyai misiatau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 
indukatifdirancanguntukmengembangkanprosesberpikir indukatif.

c) Dapatdijadikanpedomanuntukperbaikankegiatanbelajarmengajardi kelas,
misalnyamodelsynecticdirancanguntuk memperbaikikreativitas siswa.

d) Memiliki  bagian-bagianmodel  yangdinamakan,:  (1)urutanlangkah-
langkah pembelajaran, (2) adanya prinsip-prinsip  reaksi, (3) sistem sosial, 
(4) sistem pendukung.  Keempat bagiantersebut merupakan pedoman 
praktis bila guru akan melaksanakan suatumodel pembelajaran.

e) Memilikidampaksebagaiakibatterapanmodelpembelajaran,dampak 
tersebut meliputi:  (1) dampak  pembelajaran, yaitu  hasil belajar yang 
dapatdiukur,(2)dampakpengiring,yaituhasilbelajarjangkapanjang.

f) Membuat persiapanmengajar (desain  instruksional) dengan pedoman 
modelpembelajaranyangdipilihnya.8

Sesuaidengan ciri-cirimodelpembelajarantersebut makadapat disimpulkan 

bahwamodelpembelajarantidakhanyauntukmempermudah 

gurumelainkanjugaberdampakpositifterhadapsiswa, maupununtuk prosesbelajar 

mengajar,contohnyasaja,denganpenggunaanmodel pembelajaranmaka siswaakan 

lebihmudahberkreatifitasdalam berfikir, kemudiandengankemudahan 

tersebutdapatmeningkatkan proses belajar 

mengajaryangdiharapkansertahasilyangmemuaskan.

                                                          
7AgusSuprijono., Op.cit, h. 46
8Rusman.,Op.cit, h. 136
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2. Pengertian Index Card Match

Aktivitas yangmenonjol  dalam pengajaranada pada siswa, 

namundemikianbukanlahberartiperangurutersisihkan, melainkan diubah. 

Guruberperanbukansebagaipenyampaiinformasi, tetapi bertindaksebagaipengaruh 

danpemberifasilitasuntukterjadinya 

prosesbelajarolehkarenaitumetodeyangdigunakan olehgurudalam 

prosespembelajaran haruslahberorientasi padakeaktifansiswa,salah 

satumetodeyangbisadigunakan olehguruuntukmenciptakan 

keaktifansiswaadalahmetode index cardmatchpembiasaan,stimulus atau  

rangsangan,keteladanan,pemberian  hukuman,ceramah, tanya 

jawab,diskusi,pemberiantugas,karyawisata,drill, 

sosiodrama,simulasikerjalapangan,demonstrasi,kerjakelompokdanlainlain.

Model pembelajaranindexcardmatchadalahmetodeyang dikembangkan 

untukmenjadikansiswaaktifmempertanyakangagasanorang laindan 

gagasandirisendiridanseorangsiswamemilikikreatifitasmaupun 

menguasaiketerampilanyang diperlihatkanuntukmencapaitujuan pembelajaran.9

Index CardMatchadalahsuatumodel 

pembelajaranyangdigunakangurudengan maksud mengajak siswa untuk 

menemukan jawaban yang cocok dengan pertanyaanyang 

                                                          
9IsmailSM,StrategiPembelajaranAgamaIslamBerbasisPAIKEM(PembelajaranAktif,Inovatif,

Efektif,danMenyenangkan),(Semarang:RaSAILMediaGroup,2008),h.81
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sudahdisiapkanpadapotongan-potongankertas.10Dalamhalini, 

strategiinimengajaksiswa untukbelajar aktif,kreatif,efektif,danmenyenangkan atau 

seringdisebut dengan istilah PAKEM.

Index Card Match merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

menggunakankartu,dimana kartutersebutberisisoaldansekaligusjawabannya. 

Untukpenggunaannya,kartutersebutdibagikankepada seluruhsiswa dansiswa 

berfikirsejenakapayangcocokuntukjawabanpertanyaanyang adadikartu tersebut dan 

mencari jawabannya dikartu yang lainnya. 

Keadaan ini menggambarkanbahwakegiatanprosesbelajar mengajar 

dikelastidakhanya berupapenyajianinformasisaja,siswadatang duduk 

danmendengarkan,tetapi siswajugaikut  berperanaktifdalam  berlangsungnyaproses  

belajarmengajar supayalebih bisamelekatdalampikiran siswa.Halinisejalandengan 

pernyataan Konfusius, seorangfilosofCinamenyatakan  

tentangpentingnyapembelajaran aktifyaitu:“Yang saya dengar,sayalupa.Yang 

sayalihat,sayaingat.Yang saya lakukan, sayapaham”.11

Model pembelajaranIndex CardMatchbisa 
digunakansebagaistrategialternatifyang dirasa 
lebihmemahamikarakteristiksiswayangmasihke arahbermain.Karena pada 
semua usia,anakmelakukanpermainanaktif danpasif. Proporsiwaktuyang 
dicurahkanuntukbermainitutidaktergantungpadausia,tetapipadakesehatan 
dankesenanganyang diperolehdarimasing-masing 

                                                          
10 Afenda Ratna, ImplementasiIndex CardMatchdanTeam QuizDalam 

MeningkatkanMotivasiBelajarSiswaPadaMataPelajaranAqidahAkhlaqKelas VMIDarut
Taqwa,(Malang:UINMaulana MalikIbrahim, Skripsi,2009),h.27.

11MelvinL.Silbermen,ActiveLearning:101CaraBelajarSiswaAktif,(Bandung:Nusamedia, 
2006),h. 23.



15

kategori.Meskipunumumnya permainanaktiflebih  
menonjolpadaawalmasakanak-kanak, danpermainan 
hiburanketikaanakmendekatipuber.12

Model pembelajaranIndexCardMatchmerupakanstrategiyang 

cukupmenyenangkan yang digunakan untukmengulang materi yang telahdiberikan 

sebelumnya. Namundemikian,materibarupuntetapbisadiajarkandenganstrategiini 

dengan catatan,peserta didikdiberitugasmempelajaritopikyangakan 

diajarkanterlebih dahulu, sehinggaketikamasuk kelas merekasudah memiliki bekal 

pengetahuan.

Model pembelajaranIndex Card Matchiniberhubungandengancara-cara 

untuk mengingatkembaliapayang telahmerekapelajaridanmengujipengetahuanserta 

kemampuanmereka saatinidenganteknikmencaripasangankartuyang merupakan 

jawaban atausoalsambilbelajarmengenaipembelajaran yang telah diajarkan 

dalamsuasana yang 

menyenangkan.Biasanyagurudalamkegiatanbelajarmengajarmemberikan 

banyakinformasikepadasiswaagarmateriataupuntopikdalam program 

pembelajarandapatterselesaikantepatwaktu.Namun,guruterkadang lupabahwa 

tujuan pembelajaran bukan hanyamateriyangselesaitepatwaktu,akan tetapi 

sejauhmana materitelahdisampaikandapatdiingatolehsiswa.Karena itudalam 

kegiatanpembelajaranperludiadakanpeninjauanulang ataureviewuntuk mengetahui 

apakah materiyangdisampaikan dapat dipahami oleh siswa.

                                                          
12 ElizabethB.Hurlock,PerkembanganAnak,Jilid1,(Jakarta:Erlangga, 2009), h. 320.
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Hal inisesuaidenganyangdikemukakan Silbermen “Salahsatucara yang  

pasti untuk membuat pembelajarantetapmelekat dalam pikiranadalah 

denganmengalokasikanwaktuuntukmeninjaukembaliapayang telahdipelajari.Materi 

yang telah dibahas oleh siswa cenderung lima kali lebih melekatdi 

dalampikiranketimbangmateriyangtidak.”13

Selain itu, modelpembelajaran Index  Card Match juga  merupakan 

strategipembelajaranyang menuntutsiswauntukbekerjasamadandapat 

meningkatkanrasatanggungjawabsiswaatasapayangdipelajaridengancara 

yangmenyenangkan.Siswasaling bekerjasamadansaling membantuuntuk 

menyelesaikan pertanyaan dan melemparkan pertanyaan kepadapasangan lain.

3. Manfaat Model Pembelajaran Index Card Match

Manfaatyang bisadidapatketikamenerapkan model

pembelajarandenganmenggunakan metodeindexcardmatchadalah 

gurudapatmenciptakansuasanabelajaryangmendorong anak-anak untuk saling

membutuhkan,dan inilah yang dimaksud positive interdependence atau saling 

ketergantungan positif. Saling ketergantunganpositifinidapatdicapai melalui

ketergantungantujuan, ketergantungantugas,ketergantungan 

sumberbelajar,ketergantungan peranandanketergantunganhadiah.

Selainitukelebihanmenggunakanmetodeindexcardmatch adalah sebagai 

berikut :

                                                          
13MelvinL.Silbermen., Op.cit, h. 249
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a. Pesertadidik belajar untukselalu mengambil inisiatif sendiri 
dalamsegalatugasyangdiberikanoleh guru.

b. Dapatmemupukrasatanggungjawab,karenadarihasil-hasilyang 
dikerjakandipertanggungjawabkandidepanguru

c. Mendorongpesertadidiksupayaberlomba-lombauntukmencapai kesuksesan.

d. Dapat memperdalampengertian dan menambah keaktifan dan 
kecakapansiswa.

e. Hasil belajar akan tahan lama karena pelajaran sesuai dengan 
minatpesertadidik.

f. Waktuyangdigunakantidakhanyasebatasjam-jampelajarandisekolah.14

4. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Index Card Match

Pembelajaranyang bernuansa inovatiftentusangatdibutuhkan 

dalamkondisikelasyang sangatmenyenangkan atauadakebebasan, 

sehinggasiswadapattumbuhdanberkembangsebagaimanamestinya.

Metode IndexCardMatchdilakukan dengan langkah-langkah 

sebagaiberikut:

a. Buatlahpotongan-potongankertassejumlahpesertadalamkelas 
dandibagimenjadiduakelompok.

b. Tulis pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan 
sebelumnyapadapotongankertasyangtelahdipersiapkan.Setiapkertassatuperta
nyaan.

c. Padapotongan kertasyanglain,tulislahjawabandaripertanyaan-
pertanyaanyangtelahdibuat.

d. Kocoklah semuakertassehinggaakantercampurantarasoaldan jawaban.
e. Bagikansetiappesertasatukertas.Jelaskanbahwainiaktivitas 

yangdilakukanberpasangan. Sebagianpesertaakanmendapatkan 
soaldansebagian yanglainmendapatkanjawaban.

f. Mintalahpesertauntukmencaripasangan.Jikasudahadayang menemukan
pasangannya, mintalah mereka untuk duduk berdekatan.

g. Jelaskan jugaagarmerekatidakmemberikan materiyang mereka 
dapatkankepadatemanyanglain.

h. Setelah semua peserta menemukan pasangan dan dudukberdekatan, 
mintalah setiap pasangan secara bergantian membacakansoal yang diperoleh  

                                                          
14Ramayulis,IlmuPendidikanIslam,(Jakarta:KalamMulia,2004),h.295
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dengan suara keras kepada teman-temanlainnya.Selanjutnyasoal
tersebutdijawabolehteman pasangannya.Demikianseterusnya.

i. Akhiriproses inidenganklarifikasi dankesimpulan sertatindak lanjut.15

Proseduryangbisadikembangkandalam 

penerapanmetodeindexcardmatch yaitu sebagai berikut :

a. Berisetiapsiswakartuindeksyang berisiinformasiataucontoh 
yangcocokdengansatu ataubeberapakategori.

b. Perintahkansiswauntukberkeliling ruangandanmenarisiswalain yang 
kartunyacocok dengan kategoriyangsama. (Andadapat mengumumkan 
kategorinya sebelumnya atau biarkan siswa menemukannyasendiri).

c. Perintahkan parasiswa yang kartunya memiliki kategori 
samauntukmenawarkandirikepadasiswalain.

d. Ketikatiapkategoriditawarkan,kemukakanpoin-poinpengajaran 
yangmenurutandapenting.16

5. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Index Card Match

Setiap  strategi  pasti  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.Adapun 

kelebihan dan kekurangan strategiIndexCard Matchadalah sebagai berikut :

a. Kelebihan dari strategiIndexCard Match

1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegitan belajarmengajar.
2) Materi pelajaranyangdisampaikan lebih menarik perhatian siswa.
3) Mampu menciptakan suasanabelajaryang aktifdan menyenangkan.
4) Mampu meningkatkanhasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan 

belajar.
5) Penilaian dilakukan bersamapengamat dan pemain.17

Prosespembelajaraninilebihmenarikkarenasiswamencaripasangan sambil 

                                                          
15IsmailSM,StrategiPembelajaranAgamaIslamBerbasisPAIKEM(PembelajaranAktif,Inovatif,

Efektif,danMenyenangkan), (Semarang:RaSAILMediaGroup,2008), h.81
16Ibid.,h.82
17 Handayani,situs:http://juntakmarganagmailcom.blogspot.com/2010/09/penerapan-strategi-

belajar-aktif-tipe.html, 17 Desember2015.
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belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan.Dalam membuat  penilaian  dan menarik  kesimpulan guru  juga 

langsung melibatkansiswasehinggasiswamerasadihargaidenganketerlibatan 

tersebut.Akantetapikelebihanitusemua tidakakanterjadijika tidakada 

kreativitasguruataukemampuangurudalammengelola danmelaksanakanproses 

pembelajaran melalui strategiIndexCard Match.

b. Kekurangan dari strategiIndexCard Match

1) Membutuhkan waktuyang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas 
danprestasi.

2) Guru harus meluangkanwaktuyanglebih.
3) Lamauntuk membuatpersiapan.
4) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan ketrampilan yang 

memadaidalamhal pengelolaankelas.
5) Menuntut sifattertentu darisiswa atau kecenderungan untuk bekerjasama 

dalammenyelesaikanmasalah.
6) Suasana kelasmenjadi gaduh sehingga terkadang dapat mengganggu kelas 

lain.18

B. Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Definisi Hasil Belajar

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia oleh Kamisa, “hasil belajar atau 

yang disebut prestasi diartikan sebagai hasil karya yang dicapai, tinggi rendahnya 

suatu hasil seseorang itulah yang disebut prestasi”.19

Hasil belajar adalah “kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 
menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

                                                          
18Ibid
19Kamisi, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika,1997),  h. 423
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perubahan mencakup bidang kognitif, efektif dan psikomotoris yang 
berorientasi pada proses belajar mengajar yang dialami siswa”.20

Hasil belajar yang dicapai seorang individu  merupakan hasil interaksi 

antara beberapa faktor yang memengaruhinya dari dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu.Kemampuan intelektual siswa 

sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi untuk 

mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan suatu 

evaluasi, tujuannya untuk mengetahui hasil yang diperoleh siswa setelah proses 

belajar mengajar berlangsung.

Prestasiadalahhasilyang telahdicapai(dariyang telah dilakukan, 

dikerjakan).Prestasijugaberartihasilpelajaranyang 

diperolehdarikegiatanbelajardisekolahatauperguruan tinggiyang 

bersifatkognitifdanbiasanyaditentukanmelaluipengukuran dan penilaian.10Kegiatan 

belajarmempunyai hasil,hasilbelajardapat berupa 

prestasi.Orangyangbelajartentuakan mencapaitujuanbelajar 

atauoutcomes.Belajarmerupakanprosesmencariilmuyang terjadi 

dalamdiriseseorang melaluilatihan,pembelajarandansebagainya, 

sehinggaterjadiperubahandalamdiri.11  Tujuanutamabelajaradalah 

mengarahkanperkembangan tingkahlakusebagaipencerminandari 

hasilbelajaryangdicapaioleh yangbersangkutan.

                                                          
20Sudjana, Nana. Penelitian Hasil Belajar mengajar ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h.7
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Hasil belajarmerupakan hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 
dalambentuksimbol,angka,maupunhalyang dapat mencerminkan  hasilyang  
sudah dicapai oleh setiap anak dalam periodetertentu.  
Berhasilnyabelajarseseorangakantampakdalam perkembangan 
kecerdasandasar,kompetensisosialdanpenguasaan ide-ideabsrak.21

Bilaseseorangdalam belajarnyamenampakkankecakapannya 

dankemampuanketrampilanatauskillsubjectes-nya, makaorang tersebut dinamakan 

mechanical minded (jiwa mekanis, jiwa ketrampilan). Bila 

iamampumengembangkankemampuanpergaulan 

denganoranglaindanberkomunikasi,makaiadisebutsocialminded atau memiliki 

jiwa kemasyarakatan. Dan bila ia mempunyai kemampuandengan

mudahmengerjakan pekerjaanyang berkenaan denganabstrak

danketrampilanberfikir ,makaiadisebut memiliki abstractminded.22

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar

Pemahaman tentang faktor yang memengaruhi tentang hasil belajar siswa 

amat penting artinya dalam rangka membantu siswa mencapai hasil belajar yang 

optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

faktor yang berasal  dari dalam diri siswa (internal) dan dari luar diri siswa 

(eksternal), oleh karena itu pengenalan guru terhadap faktor yang memengaruhi 

prestasi belajar siswa sangat penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa 

mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor 
internal yang meliputi kebiasaan belajar, bakat, minat siswa terhadap materi 
pelajaraan, intelegensi dan Faktor eksternal meliputi waktu belajar, keadaan 
lingkungan, tempat belajar dan sarana belajar.23

                                                          
21 AminuddinRasyad,TeoriBelajardanPembelajaran,(Jakarta:UhamkaPress,2003),h. 31
22Ibid., h. 31
23Slameto, Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya  ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003). h. 54



22

a. Faktor Internal (dari dalam diri siswa)

1) Faktor Jasmaniah.

Kondisi fisik merupakan faktor yang dapat memengaruhi siswa dalam 

proses belajar PAI, siswa yang dalam kondisi sehat jasmaninya akan berbeda 

dengansiswayang tidak sehat jasmaninya,karena belajar merupakan 

kecakapan,keterampilan,kemampuanberpikir,selainituketidaksempurnaanpancai

nderajugadapat memengaruhi prestasi belajar siswa.

2) Faktor Psikologi

Faktor psikologi baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

terdiri atas:

a) Faktorintelektif yang meliputi : factor potensial, yaitu kecerdasan dan

bakat  serta faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang dimiliki. 

b) Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap 

kebiasaan, minat kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

c) Faktor Kematangan Fisik dan Psikis

b.Faktor Eksternal (dari luar diri siswa)

1. FaktorKeluarga

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

penghuni rumah, kesemua kondisi yang ada di dalam keluarga seperti tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup kurangnya 

perhatian orang tua keanak, akrab tidaknya hubungan orang tua keanak atau 
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antara ayah dan ibu dan lain sebagainya, yang semua itu dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar anak, begitu juga dengan kondisi rumah serta keadaan 

cuaca.

2. Faktor Sekolah

Keadaan sekolah seperti tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar  seperti kualitas guru, Metode pengajaran, kesesuaian 

kurikulum, keadaan  sarana dan prasarana .

3. Masyarakat

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar, jika kondisi 

masyarakat tidak mendukung pendidikan maka prestasi belajar akan menurun. 

Contohnya jika disekitar tempat tinggalnya terdiri dari orang-orang yang 

mendukung pendidikan yang rata-rata anaknya bersekolah dan baik moralnya, 

hal ini dapat memotivasi anak-anak lebih giat belajar.

4. Lingkungan Sekitar

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat pentingdalam 

memengaruhi prestasi belajar, keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana 

sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dalam hal dunia pendidikan  formal, yaitu 

faktor lingkungan sosial yang dimana salah satunya yaitu lingkungan sekolah. 

Lingkungan sekolah akan dinilai berkualitas dan mampu meningkatkan mutu 

pendidikan, dalam hal ini prestasi belajar siswa. Hal ini akan tercapai jika 
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penerapan/pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan aturan kurikulum yang ada 

disekolah. Sekolah merupakan wahana penciptaan suasana pendidikan yang 

formal dan diyakini lebih efektif. Sementara sekolah itu tersusun dari unsur-

unsur siswa, guru dan kurikulum dengan demikian, peran guru dalam proses 

penbelajaran amat penting dalam upaya menunjang prestasi belajar siswa di 

sekolah.

3. HakekatPendidkan Agama Islam (PAI)

Pemahaman tentang hakekat Pendidikan Agama Islam dapat dicermati 

berdasarkan pengertian serta tujuan dari pendidikan itu sendiri.

a. Deskripsi Pendidikan Agama Islam

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada 

term al-tarbiyah, al-ta’dib, dan al-ta’lim. Dari ketiga istilah tersebut term yang 

populer digunakan dalam praaktek pendidikan agama Islam ialah term al-

tarbiyah. Sedangkan term al-ta’dib dan al-ta’limjarang sekali digunakan. 

Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan 

pendidikan Islam.24

Menurut Ali Djumbulati dan Abdul futuh At-Tuwanisi bahwa 

pendidikan Islam merupakan “upaya membimbing peserta didik menjadi orang 

                                                          
24Samsul Nizar, Pendidikan Islam ( jakarta: Ciputat Pers, 2002). h. 25
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dewasa yang berkepribadian cemerlang dan bijaksana, berfikir kreatif dan serta 

sanggup berdiri sendiri dengan dihiasi ajaran Islam”. 25

Konteks ini secara jelas juga menjadi sasaran jangkauan pendidikan 

Islam, karena hal ini pendidikan Islam merupakan bagian dari system 

pendidikan Nasional.PendidikanNasionalbertujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki kemampuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani 

berkepribadian yang mantap dan madiri secara bertanggung jawab. 26

Antara ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam  tidak dapat dipisahkan, 

karena perkembangan masyarakat Islam serta tuntutannya membangun potensi 

manusia jasmani maupun rohani, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas 

ilmu pengetahuan yang cerna melalui proses pendidikan yang tidak hanya 

menggali dan mengembangkan tetapi juga lebih penting lagi menemukan dan 

membangun tatanan Islam yang lebih baik.

Penjelasantersebut diketahui bahwa pendidikan agama Islam merupakan 

proses yang mendidik yang dilakukan seorang guru agar anak didiknya dapat 

mendalami nilai pokok dari ajaran agama Islam guna menciptakan generasi 

mudah yang beriman dan beramal sholeh. Dengandemikian dapat disimpulkan 

                                                          
25Djumbulati dan Abdul futuh,At-Tuwanisi,Dirasatun Fi at-Tarbiyyati Islamiya,Terjemahan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 13
26 Depdiknas, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003  Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional(Jakarta: 2003)
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bahwa pada dasarnya pendidikan agama Islam bukan hanya membentuk 

manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT semata, tetapi juga pada 

penekanan horizontal dari proses pembelajaran yang diperoleh manusia 

kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

b.Dasar Pendidikan Islam

Pendidikan Islam yang bertugas pokok menggali, menganalisis dan 

mengembangkan ajaran Islam. Adapun yang menjadi landasan pendidikan 

Islam, yakni sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber pokok pertama ajaran Islam.Sebagai 

pandangan hidup manusia Al Qur’an disamping mengandung hukum juga 

terdapat berbagai aspek ajaran tentang pendidikan.

2) As-sunnah

As Sunnah merupakan sumber kedua sesudah Al Qur’an.Sunnah juga 

berarti aqidah dan syariat.Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk 

kemaslahatan hidup manusia.Salah satu hadis Nabi SAW, yang dapat 

dijadikan sebagai landasan sekaligusdorongan dalam pendidikan Islam

3) Ijtihad 

Ijtihad sebagai landasan pendidikan Islam bersifat praktis dan 

aplikatif.Ijtihad dalam pendidikan Islam sebagai upaya dalam mengikuti dan 
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mengarahkan perkembangan zaman yang terus berubah terasa semakin 

penting dan mendesak, baik dalam masalah materi, system atau 

orientasinya.Oleh sebab itu, tori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus 

disesuaikan dengan ajran Islam dan kebutuhan hidup manusia.

C. Kerangka Pikir

Dalam proses belajar Pendidikan Agama Islam, seorang guru menghadapi 

banyak masalah terutama yang berhubungan dengan materi pelajaran, seperti 

padatnya materi pelajaran sedangkan waktu belajar didalam kelas sangat terbatas. 

Oleh karena itu guru harus berusaha mengatur kecepatan mengajarnya agarsesuai 

dengan materi, waktu yang tersedia dan kemampuan belajar siswanya sehingga 

materi yang diajarkan dapat dipahami dan hasil yang diperoleh siswa dapat maksimal

atau prestasinya akan meningkat

Model maupun metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakanhubungandengansiswapadasaatberlangsungnya prosesbelajar mengajar, 

olehkarenaituperanan metodemengajarsebagai alatuntuk menciptakan  prosesbelajar 

mengajar. Dengan model pembelajaran diharapkantumbuh 

beberapakegiatanbelajarsiswasehubungan dengankegiatanmengajarguru. 

Dengandenikianmakaakanterciptalahinteraksiedukatif.Dalaminteraksis ini dimana 

guru berperan  sebagai penggerak  atau pembimbing, proses 

interaksiiniakanberjalandengan lancarapabilasiswabanyak aktif 

dibandingkandenganguru.olehkarenaitumetodemengajaryangbaikadalahmetode 
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yangdapatmenumbuhkankegiatanbelajarsiswa.27

Jadi sorang  pendidik atau guru itu tidak hanya mendidik yang 

berfungsisebagaiorangdewasayangbertugasprofesional

memindahkanilmupengetahuan(transferofknowledge)ataupenyalurpengetahuan(trans

mitterof knowledge) yangdikuasaikepadaanakdidik,melainkanlebihdari  itu 

sebagaipenuntun,pendidikdanpembimbingdikalangananakdidik. 28Jadi 

disinipendidikan merupakankebutuhan hidupmanusiayangmutlakharus 

dipenuhiuntukmencapaikesejahteraansertakebahagiaanduniadanakhirat.

Di   era   kompetensi ada   satu model pembelajaranyang dikenal, yang dapat 

menjadikanpembelajaranyang lebihberartibagipesertadidikadalahmodel

pembelajaranindexcardmatch, padapembelajaranPAImodel pembelajaran ini 

menjadikan siswa aktif dalam pembelajarandan selanjutnya merekadapatmengetahui 

dan mempraktekkankarenaproseskeaktifanyang mereka lakukanbukankarena

pendikteanyang dilakukan guru.Berikutpenerapan metodeindexcardmatch 

padapembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Kegiatan  yangdilaksanakantahapini yaitumelaksanakantindakan diantaranya:

1) Guru  memberikan informasi  awal tentangjalannya proses pembelajaran 

PAIpada materi tertentu menggunakanmetodeindexcardmatch.

2) GurumenerangkanmateriPAI.

3) Gurumenyuruhsiswauntukmemilihkartuyangsudahdisediakandimeja 

guruyangterdiridarimateri-materi PAI.

4) Gurumenyuruhsiswauntukmencarikartupasangannya,

5) Gurumenyuruhsetiappasanganuntukmembacakannyadengankeras

6) Gurumempersilahkansiswa yanglainmengomentarihasilbacaansiswa

7) Gurumengklarifiksi

8) Penutup.

                                                          
27 NanaSudjana,Dasar-dasarProsesBelajarMengajar,(Bandung:CV.SinarBaru, 2001), h.76
28MArifin,IlmuPendidikanIslam,(Jakarta:BumiAksara,2000),h.193
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Dengan demikian pada akhirnya setiap siswa dalam kelas dapat mencapai 

hasil belajar yang maksimal dan sejajar antara siswa lain yang daya serapnya cepat 

dan siswa yang daya serapnya lambat.


