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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang berpengaruh dalam perkembangan serta 

kehidupan suatu masyarakat. Pendidikan berperan untuk mewujudkan masyarakat 

yang cerdas dan mampu membangun kreativitas serta kemandirian bangsa. 

Pendidikan juga mempunyai peranan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Melalui pendidikan, Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan 

negara-negara maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah 

Internasional. 

Salah satu lembaga yang berkewajiban untuk melaksanakan program 

pendidikan adalah sekolah. Sekolah menjadi tempat untuk melaksanakan 

pendidikan formal sejak usia dini. Sekolah menyediakan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan dirinya. Di sekolah akan terjadi interaksi antara 

guru dan siswa guna mengembangkan bakat dan minat siswa yang pada akhirnya 

digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pembelajaran. 

Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peningkatan kualitas 

pembelajaran. Guru merupakan salah satu faktor penentu terciptanya 

pembelajaran yang berkualitas. Guru dalam usahanya menciptakan pembelajaran 

yang berkualitas, dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi. Penggunaan metode pembelajaran dalam menyampaikan materi 

pembelajaran dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, 

menyenangkan, sehingga siswa tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya merupakan pemberian stimulus-

stimulus kepada siswa, agar terjadinya respons yang positif pada diri siswa. 

Kesediaan dan kesiapan siswa dalam mengikuti proses demi proses dalam 

pembelajaran akan mampu menimbulkan respons yang baik terhadap stimulus 

yang siswa terima dalam proses pembelajaran. Interaksi antara guru dan siswa 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung memegang peranan penting untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar baik 

dari dalam diri siswa (internal) maupun dari luar diri siswa (eksternal).  Salah satu 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa adalah aktivitas siswa. Adapun faktor 

eksternal bersumber dari guru antara lain adalah kurangnya pengadaan variasi 

dalam proses pembelajaran.1 

Pendukung peningkatan program pembelajaran berkualitas di sekolah 

adalah peningkatan kualitas pendidikan yang banyak diperankan oleh guru, karena 

guru adalah praktisi, teoritis dengan langkah-langkah inovatif yang sangat 

menentukan dalam mengelola kelas. Tugas pendidik adalah menemukan, 

menggugah dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar. Motivasi siswa 

dalam pembelajaran akan memengaruhi hasil belajar. 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat melakukan kegiatan Program 

Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT)2, peneliti sebagai guru PAI sekaligus 

pengajar tunggal dalam menyampaikan pembelajaran masih menggunakan strategi 

pembelajaran konvensional yang berpusat kepada guru, seperti ceramah, 

                                                           
1 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). h. 8 
2 Kegiatan Program Lapangan Terpadu (PPLT) dilakukan pada Tgl 20 Desember 2018 
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penugasan, dan hafalan. Pendapat Marjan menyatakan bahwa “pembelajaran 

konvensional sudah tidak begitu efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 

sekarang, terlihat dari sebagian siswa tidak memahami materi sehingga tujuan 

yang diinginkan sekolah tidak tercapai.”3 

Sementara menurut peneliti sebagai guru PAI di lokasi penelitian tersebut, 

kurangnya interaksi antara guru dan siswa dan tidak melibatkan siswa secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran menyebabkan hasil belajar PAI yang dicapai 

kurang optimal.  Hal tersebut dapat terlihat dari hasil observasi bahwa persentase 

siswa yang mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimimal) untuk mata 

pelajaran PAI kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana yang ditetapkan 

dengan nilai 70, hanyalah sebesar 62%.4 Minimnya jumlah guru pada sekolah 

tersebut menjadikan peneliti menjadi pengajar tunggal dengan banyak kelas, juga 

menjadi masalah utama pada motivasi guru PAI. Di samping itu, motivasi belajar 

PAI siswa masih rendah karena beberapa siswa menganggap materi PAI identik 

dengan hapalan. 

SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana, merupakan salah satu SD di 

daerah terpencil bagian Tenggara Kabupaten Bombana. Letak geografis dan 

demografis kawasan daerah ini masih terbilang terpencil dengan akses internet 

yang masih sangat terbatas. Selain akses internet, akses materi berupa bahan 

bacaan, dan materi masih sangat minim. Hal tersebut menyebabkan guru-guru 

                                                           
3
 Johari Marjan, “Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar 

Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong Kabupaten 
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,” e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha Program Studi IPA. vol. 4 no.1 (2014), http://oldpasca.undiksha.ac.id/e-
journal/index.php/jurnal_ipa/article/view/1316/1017, h. 4. (20 Desember 2018) 

4 Arsip Nilai Mata Pelajaran PAI, Kelas IVA dan Kelas IVB Semester Genap tahun ajaran 
2017/2018. (Bombana: SDN 74 Terapung, 2018). h. 7 
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khususnya PAI kurang dapat memperoleh model pembelajaran yang terkini dan 

masih cenderung konvensional meskipun sudah mulai mencoba menggunakan 

model pembelajaran aktif.  Hal ini memberi dampak kepada motivasi guru 

ataupun siswa sehingga berefek kepada hasil belajar PAI siswa.  

Salah satu solusi untuk melihat hasil belajar siswa serta proses 

pembelajaran adalah dengan mengkondisikan siswa untuk dapat belajar secara 

aktif dengan saling berbagi informasi dengan temannya.  Kondisi-kondisi tersebut 

dapat diciptakan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang dikondisikan 

dengan situasi tetapi menyenangkan dan tidak monoton dalam pembelajaran PAI. 

Pemilihan metode yang tepat dapat menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan dan mendukung kelancaran proses pembelajaran sehingga siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. Pemilihan metode pembelajaran perlu 

memperhatikan beberapa hal seperti materi yang disampaikan, tujuannya, waktu 

yang tersedia, dan banyaknya siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran. Guru harus menguasai bermacam-macam metode pembelajaran 

sehingga guru tidak hanya menerapkan metode ceramah, karena metode ceramah 

guru masih sangat dominan dan siswa masih banyak menghafal materi yang 

diberikan sehingga menyebabkan siswa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran. 

Dalam hal ini, guru kemudian diarahkan untuk menyesuaikan metode 

pembelajaran dengan strategi belajar yang sesuai.  

Index card match (mencari pasangan kartu) adalah suatu strategi yang 

cukup menyenangkan digunakan untuk memantapkan pengetahuan siswa terhadap 
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materi yang dipelajari.5 Strategi pembelajaran tipe Index Card Match cocok 

diterapkan pada siswa SD karena strategi ini mengikutsertakan siswa secara aktif, 

mengandung unsur permainan sehingga diharapkan siswa tidak bosan dalam 

belajar PAI.  Selain itu, strategi ini mempunyai peranan penting memberikan efek 

yang menyenangkan yaitu mampu memberi kesan yang mendalam pada siswa 

sehingga akan mempermudah dan meningkatkan motivasi belajar untuk belajar 

lebih rajin serta memperoleh hasil belajar PAI yang optimal. 

Strategi Index Card Match, berhubungan dengan cara-cara belajar agar 

siswa lebih lama mengingat materi pelajaran yang dipelajari dengan teknik 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan6. Suasana 

menyenangkan mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Tanpa adanya motivasi belajar proses pembelajaran tidak berarti. 

Pengetahuan yang diajarkan oleh guru akan lebih bermakna dan terserap apabila 

siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar siswa 

mempunyai peranan untuk menumbuhkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran 

agar tercapai hasil belajar yang optimal. Oleh sebab itu, proses pembelajaran 

harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendorong siswa termotivasi dalam 

pembelajaran. 

                                                           
5
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), h. 120. 
6 Mel L. Silberman, . 1996. Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject, terj. 

Muttaqien, Raisul, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif. (Bandung: Nusamedia, 2006), 
h. 250. 
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Selain strategi pembelajaran tipe Index Card Match, terdapat strategi 

pembelajaran tipe Card Sort (memilih kartu/menyortir kartu). Strategi 

pembelajaran tipe Card Sort adalah “suatu kegiatan kolaboratif yang bisa 

digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu 

objek, atau mengulangi informasi.”7 Strategi pembelajaran tipe ini menekankan 

pada kerjasama kelompok yang dapat melibatkan peran siswa secara menyeluruh 

sehingga dapat membantu menghilangkan kejenuhan selama pembelajaran.  

Rendahnya hasil belajar dan daya serap siswa dalam mata pelajaran PAI 

menunjukkan masih ada kesenjangan yang cukup besar antara tuntutan kurikulum 

dengan tingkat kemampuan siswa. Guru dalam pembelajaran PAI di kelas lebih 

berorentasi pada kuantitas pembelajaran, yaitu menyelesaikan materi pelajaran 

yang termuat dalam kurikulum, model mengajar yang diterapkan masih bersifat 

langsung, guru memakai literatur yang relevan dan berlaku secara general, dan 

tidak melakukan secara konkrit konsep sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal 

ini menunjukkan masih minimnya referensi berbagai strategi pembelajaran di 

kelas khususnya pada pembelajaran PAI.8  

Berdasarkan kondisi di atas, maka guru dituntut untuk melakukan 

perbaikan dan memilih pendekatan atau model dalam pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pendekatan dalam pembelajaran merupakan 

suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu materi ajar 

                                                           
7
 Hartono, “PAIKEM Pembelajaran Aktif Inovatif kreatif Efektif dan Menyenangkan”, 

(Pekanbaru: Zanafa, 2008), h. 94. 
8 Muliadi, S.Pd., Kepala SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana, Sultra, wawancara oleh 

penulis di Bombana,  26 November 2018 (Catatan: Informasi tentang sekolah, berkaitan dengan 
observasi penelitian). 
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untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian pendekatan 

pembelajaran berarti acuan pembelajaran yang berusaha meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa dalam pengolahan materi 

sehingga tercapai sasaran pembelajaran.  

Dengan demikian, suasana kelas perlu didesain sedemikian rupa sehingga 

peserta didik mendapat kesempatan untuk saling berinteraksi. Melalui interaksi ini 

peserta didik akan membentuk komunitas yang memungkinkan mereka mencintai 

proses belajar dan mencintai satu sama lain. Suasana belajar yang penuh dengan 

persaingan dan pengisolasian akan membentuk hubungan yang negatif dan 

mematikan semangat peserta didik. Hal ini menghambat pembentukan 

pengetahuan peserta didik secara aktif. Oleh karena itu, pengajar perlu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sedemikian rupa sehingga 

murid dapat bekerjasama dan saling bersinergi dalam pembelajaran. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian eksperimen untuk mengkaji perbedaan hasil belajar PAI peserta 

didik yang diajar menggunakan strategi Index Card Match dengan strategi 

pembelajaran Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten 

Bombana. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

PAI di SDN 74 Terapung, Kabupaten Bombana. 
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2. Guru PAI kurang variatif dalam menerapkan model-model pembelajaran 

sehingga peserta didik kurang termotivasi dalam belajar.  

3. Keterbatasan pemahaman guru PAI dalam menerapkan model-model 

pembelajaran (active learning). 

4. Fasilitas sekolah kurang  memadai, karena faktor demografi (SDM) dan 

geografis. 

5. Pemanfaatan perangkat pembelajaran PAI belum maksimal dan optimal 

dalam pelaksanaannya. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka penelitian ini 

dibatasi pada: 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten 

Bombana dengan materi Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 

2. Pelaksanaan pembelajaran PAI pada peserta didik yang menggunakan 

strategi Index Card Match, 

3. Pelaksanaan pembelajaran PAI pada peserta didik yang menggunakan 

strategi Card Sort, 

4. Motivasi dan Hasil belajar pendidikan agama Islam pada aspek kognitif  

bagi peserta didik yang menggunakan strategi Index Card Match pada 

siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana, 

5. Motivasi dan Hasil belajar pendidikan agama Islam  bagi peserta didik 

yang menggunakan strategi Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 

Terapung Kabupaten Bombana. 
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6. Perbedaan motivasi dan hasil belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Index Card Match dengan model pembelajaran 

Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi dan hasil belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Index Card Match pada siswa kelas V SDN 74 

Terapung Kabupaten Bombana? 

2. Bagaimana motivasi dan hasil belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung 

Kabupaten Bombana? 

3. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Index Card Match dengan strategi pembelajaran 

Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana? 

4. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Index Card Match dengan strategi pembelajaran 

Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Untuk menggambarkan motivasi dan hasil belajar PAI peserta didik yang 

diajar menggunakan strategi Index Card Match pada siswa kelas V SDN 

74 Terapung Kabupaten Bombana? 

2. Untuk menggambarkan motivasi dan hasil belajar PAI peserta didik yang 

diajar menggunakan strategi Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 

Terapung Kabupaten Bombana? 

3. Untuk menganalisis perbedaan motivasi belajar PAI peserta didik yang 

diajar menggunakan strategi Index Card Match dengan strategi 

pembelajaran Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten 

Bombana? 

4. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Index Card Match dengan strategi pembelajaran 

Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana? 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perseorangan maupun institusi di bawah ini: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:  

a. Sebagai bahan perbandingan antara teori  dan kenyataan yang ada di 

lapangan; 

b. Membantu  guru dalam membangun hubungan yang harmonis baik 

antara peserta didik dengan guru maupun antara peserta didik dengan  

peserta didik yang lain; 
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c. Dapat menambah khazanah keilmuan kita terkait dengan paradigma 

baru dalam inovasi pembelajaran; 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut:  

a. Bagi sekolah agar dapat dijadikan sebagai  informasi tentang perlunya 

pemilihan teknik dan metode pembelajaran yang akan digunakan 

dalam kegiatan belajar dan pembelajaran; 

b. Dapat menjadi informasi bagi guru PAI bahwa dalam melaksanakan 

pembelajaran perlu adanya persiapan, keterampilan serta  inovasi yang 

kreatif guna mencapai hasil belajar yang maksimal; 

c. Bagi peserta didik, penerapan model pembelajaran  Index Card Match 

dengan strategi pembelajaran Card Sort ini diharapkan dapat 

memperbaiki persepsi peserta didik tentang pembelajaran PAI yang 

selama ini dianggap tidak menarik dan membosankan, yang 

selanjutnya dapat dianggap menarik dan penuh kesan; 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi informasi awal 

untuk kemudian dikembangkan dan dikaji secara lebih mendalam. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai maksud dan tujuan 

penelitian ini, maka penulis menjabarkan definisi secara operasional dari judul 

penelitian, sebagai berikut :  
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1. Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua hal 

yang menunjukkan pada proses dorongan dalam diri peserta didik untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku yang menyangkut kegiatan 

belajar PAI dalam menguasai materi Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 

Dengan adanya motivasi belajar membuat peserta didik melakukan 

tindakan yang mengarah kepada tujuan belajar, melalui usaha yang tekun 

dan didasari dorongan dalam diri peserta didik, maka seseorang yang 

belajar akan dapat berprestasi dengan baik. Motivasi belajar siswa dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari: 1) tekun menghadapi tugas; 2) 

menunjukkan ketertarikan; 3) Senang mengikuti pelajaran; 4) Selalu 

memperhatikan pelajaran; 5) Semangat dalam mengikuti pelajara; 6) 

Mengajukan pertanyaan; 7) Berusaha mempertahankan pendapat; 8) 

Senang memecahkan masalah soal-soal9. 

2. Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

pemahaman atau kemampuan kognitif, siswa terhadap materi pelajaran 

PAI pada pokok bahasan Iman kepada Rasul-Rasul Allah yang diajarkan 

melalui model pembelajaran Index Card Match dengan strategi 

pembelajaran Card Sort melalui memberikan tes formatif untuk mengukur 

hasil belajar kognitif siswa. 

3. Stategi pembelajaran Card Sort yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

guru membagikan kartu kepada peserta didik berisi materi tentang Iman 

kepada Rasul-Rasul Allah agar dapat mencocokkan dengan benar 

                                                           
9
 Sardiman, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.83. 
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kemudian menempelkan ke papan tulis yang telah disediakan oleh guru 

dengan cara ini peserta didik dapat mengetahui, memahami informasi 

serta mengantarkan peserta didik pada tujuan pembelajaran dalam bentuk 

pembelajaran kolaboratif. 

4. Strategi pembelajaran index Card Match yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah suatu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dengan 

cara mencari pasangan kartu Index yang berupa pertanyaan dan jawaban 

materi atau topik Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Metode pembelajaran 

index Card Match ini digunakan untuk mengulang materi yang telah 

diberikan sebelumnya. Peneliti telah menggunakan strategi ini pada kelas 

sebelumnya pada materi Shalat dan Wudhu. Kemudian, untuk materi 

Iman kepada Rasul-Rasul Allah, materi praktik dengan strategi 

pembelajaran index Card Match dapat digunakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 1) Guru menyiapkan potongan-potongan kertas 

(kartu  index) sejumlah siswa yang telah di tulis pertanyaan dan jawaban; 

2) Guru mengocok semua kartu index sehingga akan tercampur antara 

soal dan jawaban; 3) Siswa diminta untuk mengambil satu kartu index 

yang sudah tercampur; 4) Meminta siswa untuk menemukan pasangan 

kartu index mereka dan meminta mereka unuk duduk berdekatan tanpa 

memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada pasangan lain; 5) 

Memberi kesempatan kepada pasangan siswa untuk membacakan 

pernyataan yang mereka dapatkan yang kemudian akan dijawab oleh 

pasangan lain; 6) Membuat klarifikasi dan kesimpulan. 
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