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Wa rita, Nim.15010101004, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui 
Strategi Make a Match Dengan Media Visual DiKelas X Putri IPA 2 
Madrasah Aliyah Darul Mukhlisisn Kota Kendari” (Dibimbing oleh: Siti 
Aisyah mu’min S.Ag, M.Pd) 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran dan 
peningkatan hasil belajar Fiqih melalui strategi Make a Match di Madrasah Aliyah 
Darul Mukhlisin kelas X Putri IPA 2. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu: 1. Bagaimana penerapan Strategi Make a Match dengan media Visual 
mata pelajaran fiqih pada siswa kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul 
Mukhlisin Kota Kendari. 2. Apakah hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui 
Strategi Make a Match dengan media visual pada mata pelajaran fiqih kelas X 
Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
di Madrasah Aliyah Karae Darul Mukhlisin Kota Kendari sebanyak 2 siklus 
dengan objek penelitian ini adalah siswa kelas X Putri IPA 2 yang berjumlah 17 
siswa. Adapun instrumen yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, lembar 
observasi, dan tes. Sedangkan faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah 
proses pembelajaran dan hasil belajar siswa dengan menggunakan Make a Match. 
Kemudian, prosedur penelitian ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, tindakan evaluasi serta analisis dan refleksi. 

Proses pembelajaran dengan menerapkan strategi Make a Match pada 
siswa kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlsin dapat dilihat dari 
aktivitas guru dan siswa yang dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan 
siklus II. Kemudian pada setiap pertemuan dalam siklus I dan II mengalami 
peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada siklus I (1) aktivitas guru 
mencapai 78,57% dan pertemuan kedua mencapai 85,71% sedangkan pada siklus 
II (1) mencapai 89,28% dan pertemuan kedua mencapai 92,85%.  Adapun untuk 
aktivitas siswa siklus I (1) mencapai 75,86% dan pertemuan kedua mencapai 
86,20% sedangkan pada siklus II (1) mencapai 89,65%  dan pertemuan kedua 
mencapai 93,10% aktif. Hasil belajar Fiqih siswa kelas X Putri IPA 2 Madrasah 
Aliyah Darul Mukhlisin dengan menerapkan strategi Make a Match dapat 
ditingkatkan. hal ini dapat dilihat dari nilai prasiklus sampai siklus II yakni nilai 
rata-rata prasiklus mencapai 54,94, dengan ketuntasan belajar mencapai 35,29% 
dan setelah tindakan siklus I ketuntasan belajar mencapai 76,47% dengan nilai 
rata-rata 76,76. Ketuntasan belajar setelah siklus II mencapai 88,23% dengan nilai 
rata-rata 86,71. Adapun peningkatan hasil belajar pra siklus ke siklus II sebesar 
15,05%. 
 
Kata Kunci: Strategi, Proses pembelajaran dan Hasil belajar. 
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