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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah, melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di

luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang

akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam

bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah,

yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi. Pertimbangan

kemampuan-kemampuan individu agar dikemudian hari dapat memainkan peranan

hidup yang tepat.1

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia

dalam mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan

yang terjadi. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional Nampak jelas bahwa pengertian pendidikan yaitu :

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,
kecerdasan ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara.2

1
Binti Ma’unah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 5
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Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran yang merupakan suatu

proses belajar mengajar yang dilakukan secara sadar dan tidak dibuat-buat,

dimana bertujuan untuk mengembangkan potensi diri orang yang dididik agar

menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan

negara. Disamping itu, pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam segi

kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia mampu menghadapi segal

perubahan yang terjadi sehari-hari.

Proses pendidikan dapat dilakukan dengan cara interaksi antara pendidik

dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam

lingkungan tertentu.3 Keberhasilan proses pendidikan secara langsung akan

berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu wahana

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Adapun

hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan

adalah penyelenggara proses pembelajaran.

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan praktik pendidikan yang tidak

sederhana, terutama berkaitan dengan kualitas lulusan. Pembelajaran dapat

dipandang dari dua sudut pandang, pertama, pembelajaran dipandang sebagai suatu

2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 2
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Nana syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya Offset, 2005), h. 3
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sistem, pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran,

media/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut

pembelajaran (remidial dan pengayaan). Kedua, pembelajaran dipandang sebagai

suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru

dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut antara lain meliputi: persiapan,

pelaksanaan, dan menindak lanjuti pembelajaran yang dikelola.4

Dengan demikian pendidikan  dan pembelajaran merupakan suatu konsep

dalam bidang sosial yang biasanya berhubungan dengan proses dan produk.

Peningkatan proses pembelajaran sangat mempengaruhi kualitas, baik produk akhir

maupun proses yang dijalaninya sehingga jika ada salah satu dari faktor  tersebut

mengalami isolasi  maka tidak akan berjalan secara efektif. Kualitas belajar

sebagai produk akhir merupakan cara terbaik yang langsung dapat digunakan untuk

mendeteksi atausebagaiindicator proses pembelajaran.5

Terkait dengan semua itu maka proses belajar mengajar adalah dua

kegiatan berbeda, namun antara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat

dan saling mempengaruhi. Belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara

guru dan siswa dalam lingkup pendidikan.

Maka dari itu, proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang

4
Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Rafika Aditama,

2011), h. 2
5

E.Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011), h.37-38
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mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat

utama bagi berlangsungnya proses belajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar

mempunyai arti yang sangat luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan

siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian

pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri

siswa yang sedang belajar. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam upaya

peningkatan kualitas pendidikan adalah penyelenggara proses pembelajaran, dimana

proses pembelajaran itu merupakan suatu sistem atau proses pembelajaran

subyek   didik yang dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis

agar subyek didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif dan

efisien.

Tujuan belajar hakikatnya adalah proses perubahan kepribadian meliputi

kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepribadian, perubahan itu bersifat menetap dalam

tingkah laku sebagia hasil latihan atau pengalaman.6 Oleh karenanya,

pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk, dan

manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik.

Guru dalam mengajar tidak lepas dari metode, strategi dan model

pembelajaran yang dipakai agar peserta didik memahami apa yang telah diajarkan.

6
Iif Khoiru Ahmadi dan Shofyan Amri, Mengembangkan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Prestasi

Pustakarya, 2011), h. 1
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Model-model pembelajaran yang bervariasi dan inofatif, yang digunakan guru

dalam setiap kali mengadakan interaksi  belajar mengajar dalam mencapai tujuan.

Karena keberhasilan peserta didik tergantung atau terletak pada bagaimana seorang

guru dapat mengelola kelas ketika pembelajaran berlangsung.7 Selain itu, metode,

model, dan alat yang digunakan dalam pengajaran dipilih atas dasar tujuan dan

bahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode, model pembelajaran dan alat

berfungsi sebagai  jembatan atau media transformasi pelajaran terhadap tujuan

yang ingin dicapai. Metode, model pembelajaran dan alat yang digunakan

seharusnya betul-betul efektif dan efisien.

Supaya pembelajaran PAI menjadi menyenangkan dan mudah dipahami oleh

siswa, maka guru dapat menerapkan berbagai macam model  pembelajaran. Tujuan

penerapan model  pembelajaran pada mata pelajaran PAI adalah untuk

mempermudah penyajian guru dalam menyampaikan materi pelajaran, mengatasi

sikap aktif siswa yang berlebihan, mengatasi keterbatasan ruang sehingga

pembelajaran menjadi lebih efektif. Jika penerapan model pembelajaran mampu

mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam hal

penyampaian pesan (materi), maka siswa akan merasakan  dampak positif yang

akhirnya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam

(PAI).

Berdasarkan fenomena yang ada, khususnya dalam dunia pendidikan, masih

7
Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 21
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sedikit guru yang menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi

pembelajaran dan yang disukai siswa, melainkan para guru sering menggunakan cara

yang tradisional atau ceramah saja karena cara tradisional ini tidak membutuhkan

biaya dan banyak tenaga. Padahal seringkali terjadi dalam suatu proses belajar

mengajar, siswa sering tidak memperhatikan supaya pembelajaran PAI menjadi

menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa, maka guru dapat menerapkan

berbagai macam model  pembelajaran. Tujuan penerapan model  pembelajaran pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah untuk mempermudah penyajian guru

dalam menyampaikan materi pelajaran, mengatasi sikap aktif siswa yang berlebihan,

mengatasi keterbatasan ruang sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Jika

penerapan model pembelajaran mampu mengatasi permasalahan dalam proses

pembelajaran, khususnya dalam hal penyampaian pesan (materi), maka siswa akan

merasakan  dampak positif yang akhirnya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil

belajar Pendidikan Agama Islam.

Berhubungan dengan hal tersebut maka diperlukanlah suatu cara pengajaran

dan model pembelajaran yang benar-benar  bisa membimbing peserta didik agar

lebih dapat terampil dan supaya tujuan intruksional dalam pembelajaran benar-benar

dapat dipenuhi. Dengan metode/model pembelajaran make a match yang juga bisa

dikatakan dengan memasangkan atau juga disebut sebagai model menjodohkan

dengan menggunakan kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut berisi pertanyaan ataupun

pernyataan dan kartu lain yang berupa jawaban dari pasangan soal dan atau
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pernyataan tersebut.

Selain itu, metode pembelajaran make a match dalam pembelajaran

adalah tipe yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi

yang telah disampaikan maupun materi baru yang akan diajarkan pun dapat

menggunakan model ini, dengan catatan bahwa sebelum materi diajarkan guru harus

memberitahu siswa agar belajar supaya ketika  penerapan model ini mereka

mempunyai bekal pengetahuan.8 Alasan lain dipilihnya metode pembelajaran

make a match adalah dapat memudahkan siswa memahami materi yang sulit dengan

waktu yang relatif singkat pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis mencoba melakukan suatu

penelitian tindakan kelas dengan judul “ Penerapan Metode Make A Match dalam

Meningkatkan Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V SDN Bugi Kecamatan Sorawolio

Kota Bau-Bau”

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V SDN Bugi

Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau.

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V SDN Bugi

Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau.

8
Etin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning: Analisi Model Pembelajaran IPS,

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 1
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3. Kurangnya variasi dalam menggunakan metode pembelajaran proses

pembelajaran di SDN Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau.

4. Kurangnya kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran sehingga

membosankan bagi siswa.

5. Sulitnya siswa memperoleh dan memahami materi yang diajarkan oleh guru

di kelas.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah penerapan

metode pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa

kelas V SDN Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau” ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Make a Match pada

mata pelajaran PAI siswa kelas V SDN Bugi Kecamatan Sorawolio Kota

Bau-Bau

b. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Make a Match dapat

meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas V SDN Bugi Kecamatan

Sorawolio Kota Bau-Bau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dengan adanya

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengembangan ilmu

pengetahuan dan memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang proses

penerapan metode pembelajaran make a match terhadap hasil belajar

Pendidikan Agama Islam.

b. Meningkatkan kreatifitas guru dalam proses belajar mengajar dan

mempermudah bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar di kelas.

c. Memberikan kemudahan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan

hasil belajar Pendidikan Agama Islam.

d. Bagi penulis yangmengadakan penelitian sejenis,hasil penelitian ini dapat

digunakan untuk menambah wawasan tentang penerapan metode

pembelajaran make a match dalam pembelajaran di sekolah.

e. Sebagai sumber informasi dan dapat digunakan untuk menambah

referensi dunia ilmu pengetahuan dan sebagai sumber belajar atau bacaan

bagi mahasiswa lainnya khususnya dalam hal yang berkaitan dengan dunia

pendidikan.

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. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana



10

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai

tujuan pembelajaran.

2. Make a match (mencari  pasangan) adalah siswa mencari  pasangan sambil

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.

3. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil dari suatu usaha, kemampuan dan

sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal bidang pendidikan. Hasil

belajar yang dimaksud peneliti yaitu prestasi belajar pada bidang studi

Pendidikan Agama Islam (PAI) yaitu berdasarkan perolehan nilai yang

dimiliki oleh seorang (tiap) siswa berdasarkan skor perolehan nilai semester

dalam hal ini nilai lapor pada semester tiap individu siswa dan melihat nilai

rata-rata Pendidikan Agama Islam (PAI) pada kelas V SDN Bugi Kecamatan

Sorawolio Kota Bau-Bau.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Metode Make A Match

1. Pengertian Metode Make A Match

Menurut Slameto Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam setiap kali

pertemuan kelas bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang

berkesesuian dengan perumusan tujuan instruktusional khusus. Pemakaian

metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan metode yang lain.1

Dalam bukunya Hisyam Zaini mengatakan istilah Make a match dengan

istilah Indeks Cartd Match yang mempunyai pengertian sama dengan make a

match yaitu strategi yang menyenangkan yang digunakan untuk mengulang

materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun demikian materi barupun

bisa diajarkan dengan strategi ini dengan catatan, peserta didik diberi tugas

mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk

kelas mereka sudah memilki bekal pengetahuan.2

Metode pembelajaran make a match adalah salah satu tipe dari model

pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match anak-

anak diajak untuk belajar dan sambil bermain. Dengan menggunakan model

1 Drs. Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
1991), h. 84

2 Hisyam Zainy, Strategi Pembelajaran Aktif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 67


