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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan prosesbelajarmengajaryang dilakukandi 

sekolahmeliputisemuaaktivitas, diantaranya 

memberikanmateripelajarankepadapeserta didik,agarpeserta didikmempunyai 

kecakapandan pengetahuanyangmemadaiyang memberikanmanfaatdalam 

kehidupannya.Dalamprosespembelajaranselain melibatkanpendidik danpeserta 

didiksecara langsungjuga diperlukan pendukunglain dalam kegiatannya, 

seperti:alat pelajaranyangmemadai,penggunaanmetodeyang tepat,sertasituasidan 

kondisiyangmenunjang.

Setiapkegiatanpembelajaran yang dilakukanolehgurumaupunsiswa tentu 

mempunyaitujuan.Kegiatanbelajarmengajarharusberorientasipada tujuan yang 

sudahditentukan.Untukitu,perludipikirkanbagaimanametodeyangsesuai 

agardalamwaktuyangrelativeterbatasdapatmeningkatkan  pemahamandan 

prestasibelajar.

Pada proses pembelajarandi kelas terdapathubungan yangerat antara 

pendidik,peserta didik,kurikulum,sarana dan  prasarana. Oleh sebab 

itu,seorangpendidikmempunyaiperanyang sangatdominanuntukmemilihmodel 

pembelajaranyangtepatsesuaidenganmateriyang disampaikandemi 

tercapainyatujuanpendidikan.Pendidikjugaharusmampumemilihmetode yang 

sesuai yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, karena 

penerapanmetodeyang tepat akansangatmenentukankeberhasilan dalam 

mencapaitujuan pembelajaran.
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Di dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa metode dideskripsikan sebagai 

perintah untuk bertutur atau berprilaku dengan santun. Metode itu digunakan 

mengajar untuk dengan cara yang hikmah. Hal itu sebagaimana dalam suratAn-

Nahl ayat125, yaitu: 

                                         

                      

Terjemahnya:“Serulah(manusia)kepadajalantuhanmu denganhikma dan 
pelajaranyangsesuaidan bantahlahmerekadengancara 
yangbaik,sesungguhnyaTuhanmu Dialahyang lebih mengetahui 
tentang siapayangtersesatdari 
jalanNyadanDialahyanglebihmengetahuiorang-
orangyangmendapatpetunjuk.1

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipetik makna yang terkandung di dalamnya 

yaitu ayat tersebut mengajak kebaikan, tentunya Islam mengajarkan umat manusia 

melakukan sesuatu mengunakan  cara yang baik dan bijak. Hal ini menjadi rujukan 

di dalam dunia pendidikan bahwa perlu adanya metode yang sesuai dengan pesan-

pesan yang disampaikan.

Berkaitan dengan metode dalam pembelajaran pada dasarnya metode 

merupakancarayang  harusdilaluiatau ditempuh guna 

mencapaitujuandengancepat,tepatdan 

singkat.Penggunaanmetodedapatmemperlancarproses pembelajaransehinggaakan 

tercapai  tujuan yangefektif   dan efisien.Penggunaanmetodepembelajaran 

harusdiperhatikanadalahsuasanayangtidak menoton.Metodepembelajaran yang 

digunakanharusmenimbulkankedinamisandalamprosespembelajaran. 

                                                          
1Soenarjo, dkk.,Al-qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjermah Al-

Qur’an, Depag RI, Jakarta, 1980, hal. 421 
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Seorangguru yang tidak memliki 

banyakmetodepembelajaranakanmenimbulkanmasalah dalam kegiatan 

pengajaran.Seorangguruseharusnya  memahami,  mengerti  dan   menggunakan 

metodepembelajaranyangsesuai,  baik  dengan  materi  pelajaranyang 

diberikanmaupundengankondisisiswa,serta saranadan prasaranayang 

tersedia.Denganpenggunaanmetodeyang baik dan tepatmakaprestasi belajarakan 

tercapai sesuaidengantujuan instruksional. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, hal itu sebagaiman 

dikemukakan oleh Slameto dalam bukunya bahwa faktor-faktor  

yangmempengaruhi belajar adalah(1) Metodemengajar,dalam 

penggunaanmetodeyang kurangbaik/kurang tepat,akan mempengaruhihasil 

belajarsiswa, sehingga endingnya kurang baik pula.Ciri-ciri metode yang 

digunakan kurang baik yaitu siswamenjadibosandan pasif.Guru 

yangprogresifberanimencobametode-metodeyang baru,yang dapat 

meningkatkankegiatanbelajarmengajar.(2) Kurikulum,diartikansebagai 

sejumlahkegiatanyang harus diselesaikan oleh siswa,(3)Relasigurudengansiswa, 

relasi juga dipahami sebagai hubungan yang baik antara siswa dan guru, guru 

dengan guru, dan guru dan orang tua siswa,(4) Perhatian orang tua, sebab anak 

dalam belajarperludorongandanperhatianorangtua, karena orang tua adalah 

pendidik yang utama dan pertama, (5) Latarbelakang kebudayaan,tingkat 

pendidikan ataukebiasaandidalam keluargamempengaruhisikapanak 

dalambelajar.Anakperluditanamkan kebiasaan-

kebiasaanyangbaik,agarmendoronganakuntuksemangatbelajar.mempunyaiperanya
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ng sangatpentingdalamkeberhasilanbelajarsiswa.2

Berkaitan dengan uraian di atas, tentunya dalam mata pelajaran PAI 

juga membutuhkan metode yang baik.Melihat berbagai masalah dalam 

pembelajaran PAI salah satunya siswa merasa bosan dalam belajar.Hal itu 

disebabkan beberapa faktor pertama materi yang diajarkan kurang menarik, 

metode yang digunakan terkesan menoton dengan metode ceramah, tidak sesuai 

dengan perkembagan tuntutan zaman, dan kurangnya media IT 

pendukung.Berdasarkan inidikasi faktor penyebab tersebut maka tentunya untuk 

mengatisipaasi kebosanan dalam belajar agama maka butuh metode yang relefan 

meskipun dengan kondisi media IT yang sangat miris. Guru yang memiliki 

banyak metode tidak akankehabisan cara untuk membuat kelas lebih aktif yang 

dampaknya positif terhadap hasil belajar. 

Fakta di lapangan menunjukan bahwa hasil belajar PAI siswa kelas V

di SDN 70 Masaloka Timur Kabupaten Bombana masih jauh dari Ketuntasan 

Minimal (KKM). Dari hasil pengamatan awal nilai semester ganjil siswa kelas V 

pada mata pelajaran PAI menunjukan bahwa rata-rata siswa mencapai 

6.7.Padahal saat ini nilai KKM yang ditetapkan di sekolah ini adalah 70, maka 

secara kuantitatif dapat disimpulkan hasil belajar PAI siswa kelas V belum 

maksimal. Oleh sebab itu, menjadi guru yang professional harus mampu 

memainkan perannya untuk mencari cara yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berkaitan dengan fenomena di atas, tentunya salah-satu cara membuat 

                                                          
2Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta,Jakarta, 2003, 

hal. 63
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pembelajaran lebih berhasil yaitu perlu menerapkan  metodeIndexCardMatchpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),karenadalampembelajaran  

PAImemerlukankecermatanpemahamansertakeaktifanyang sempurnaterhadap 

suatumateri.Meskipuntidak adametodeyang sempurnanamunmetodeIndex Card 

Matchdiharapkan dapat menjadikan peserta didik aktif, kreatif dan senang 

terhadap apa  yang sedang dipelajarinya karena pembelajaran yang 

aktif,kreatifdanmenyenangkan  dapatmenjadikanpesertadidikmenangkap 

pelajarandenganbaik.

Maka untukmengatasi kendala Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dikelaspenulis mencobamenerapkanPenelitianTindakanKelas(PTK).Adapun 

metode yang digunakan dalam PTK Ini adalah Index Card Matcah. Dengan 

metode ini diharapkan siswatidakakanterganggu karena pendidikmelakukan 

penelitian sambil melaksanakan pembelajaran. Dantentunyapendidikmenjadi  

lebihkreatifdanaktifdalammelaksanakan pembelajaran setelah mengetahui 

keadaan siswa. Sehingga daripenerapan PTK  dengan  menggunakan  metode  

Index  Card  Matchinidiharapkan mampumemberikanperubahanterhadap hasil 

pembelajaran,sehingga menumbuhkembangkan semangat dan prestasi siswa 

dalam belajar PAI.Dalam PenelitianTindakanKelas(PTK)ini, 

penelitimengambiljudul“Upaya meningkatkan hasil belajar PAI melalui Metode 

Index Card Match pada Siswa kelas V SDN 70 Masaloka Timur Kabupaten 

Bombana”. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 
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“apakahpenerapanmetodeIndexCardMatchdapatmeningkatkan hasil belajar PAI 

siswakelasV SDN 70 Masaloka Timur Kabupaten Bombana”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dapat 

diuraikan adalahsebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa kelas V SDN 70 Masaloka Timur

Kabupaten Bombana;

2. Untuk membuktikanmetodeIndexCardMatchdapathasil belajar PAI 

siswakelasV SDN 70 Masaloka Timur Kabupaten Bombana.

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat Kecamatan Kepulauan Masaloka 

Raya Kabupaten Bombana;

2. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara umum 

dan lebih terkhusus lagi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama 

Islam  IAIN Kendari;

3. Sebagai bahan masukan kepada peneliti yang bertujuan untuk mendalami 

tentang masalahmetodeIndexCardMatchpada mata pelajar PAI;  

E. Definisi Oprasional 

1. Metode Index Card Match 

MetodeIndexCard Matchmerupakan tehnik 

belajarmenyenangkansertaaktifuntuk mengulangi pelajaran.Jadi 

metodeIndexCard Matchadalahmetodeyang 

dapatmengaktifkansiswadengancara menjodohkankartu Tanya dan kartu 
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jawabyangterdapat padamasing-masingsiswa.

2. Hasil Belajar

Hasil belajar yang dimaksudkan adalah nilai akhir dari rangkaian 

kegiatan proses belajar mengajar. Nilai akhir dibagi menjadi dua bagian yaitu 

yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.Nilai kuantitatif berdasarkan nilai 

ujian kognitif sedangkan nilai kualitatif berdasarkan sikap dan prilaku 

keseharian.

3. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang diajarkan 

pada lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Zakiah DarajatPAI adalah 

usaha sadar berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak 

setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran 

agama Islam serta menjadikannya sebagai pengadaan hidup (Way Of Life).3

Berdasarkan definisi oprasional secara keseluruhan di atas, maka 

maksud  judul “Upaya meningkatkan hasil belajar PAI melalui Metode Index 

Card Match Pada Siswa Kelas V SDN 70Masaloka TimurKabupaten 

Bombana” adalah suatu tindakan menjadikan peserta didik lebih aktif dan 

berprestasi dalam belajar PAI dengan cara mengaktifkansiswamelalui 

kegiatan menjodohkankartu Tanya dan kartu jawabyangterdapat padamasing-

masingsiswa. 

                                                          
3Zakiah Daradjat,Ilmu Pendidikan Islam,PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 86 
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar atau biasa disebut dengan prestasi belajar.Prestasi belajar 

diketahui oleh guru setelah melakukan evaluasi. Proses yang baik akan 

menghasilkan prestasi yang baik begitu sebaliknya jika prosesnya buruk maka 

hasilnya juga buruk.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan atau 

dikerjakan).1Sedangkan kata belajar, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku 

tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.2Morgan dan kawan-kawan 

mengartikan belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi 

sebagai hasil latihan atau pengalaman.3

Sedangkan menurut Witherington dalam bukunya Educational 

Psiychology, belajaradalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatupola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, 

sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.4Skinner berpendapat yang

dimaksud dengan belajar adalah suatu prilaku, pada saat orang belajar maka 

                                                          
1Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hal. 787
2Ibid, hal. 16
3Baharuddin, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2008, hal. 

14.
4Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung, Remaja Karya, 2007, hal. 84
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