
   1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk memperluas pengetahun dalam membentuk nilai, sikap dan perilaku. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan manusia karena setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun ia berada. Bahkan manusia akan mengalami kesulitan dan tidak akan mampu berkembang jika tidak ada pendidikan. Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berkualitas, mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan bermoral yang baik. Kewajiban pendidikan tidak hanya dibatasi pada transfer ilmu, akan tetapi juga dituntut untuk mengubah perilaku, memberikan dorongan yang positif sehingga siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa bisa berkembang semaksimal mungkin.  Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan, bahwa: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat. Dan perkembangan fisik serta psikologis peserta di sdik. Adanya keteladanan 



2    pendidik, adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.1 Maka dari itu, untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut yakni dilihat dari kelengkapan sarana prasarana, dana dan kemampuan guru dalam menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran guna membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Adapun tujuan pendidikan yang akan dicapai dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu: Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.2 Dalam hal ini selain disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, proses pembelajaran juga harus disesuaikan dengan prosedur dan tujuan pendidikan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Namun yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran yakni penggunaan strategi yang sesuai dan membangkitkan semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena penggunaan model, strategi atau metode sangat penting dan mempengaruhi proses pembelajaran fiqih. oleh karena itu, seorang guru hendaklah menggunakan strategi yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran fiqih.                                                             1PPRI Nomor 19 Tahun 2005,  Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta : \Cemerlang, 2005), h. 149-150 2 Depdiknas, Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Dep-Diknas, 2003), h.  6 



3    Tujuan  pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin untuk  memberikan  kemampuan  dasar  kepada siswa dalam memahami dan menerapkan hukum syariat islam  dalam perilaku siswa sesuai dengan pedoman al-Quran dan hadis. Berdasarkan hasil observasi peneliti, di kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari guru fiqih selama ini tidak hanya menggunakan metode konvesional (ceramah dll), tetapi sudah menerapkan beberapa model-model pembelajaran lain. Akan tetapi guru fiqih masih kurang menggunakan media visual dalam pembelajaran sehingga siswa kurang paham terhadap materi yeng rumit, yang memerlukan pengamatan langsung. Selain itu siswa merasa jenuh, bosan dengan strategi yang menoton yang digunakan oleh guru fiqih. Selain guru masih kurang menggunakan media visual dalam pembelajaran yang bervariasi atau metode pembelajaran aktif yang bisa membangkitkan semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran juga lingkungan yang di hadapi siswa terlalu ketat dengan aturan yang tidak ada liburan untuk refresingg sehingga membuat siswa  merasa bosan ,pasif dan tidak termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran didalam kelas., selain itu juga siswa sendiri yang dari latar belakang keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan.3  Berdasarkan wawancara bahwa hasil belajar siswa kelas X Putri IPA 2  Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin belum mencapai (kriteria ketuntasan minimal)                                                            3 Hasil observasi, Kamis, 4 Oktober  2018 



4    KKM dengan melihat hasil belajar siswa berada dibawah ketuntasan minimal 70. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil perolehan siswa  berikut:  
Table 4.1 Data Pengolahan Hasil Belajar Siswa Kelas X Putri IPA 2 

Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari Sebelum 
Tindakan 

 
 

No. 
 

Nama siswa 
Nilai ulangan 

harian 
 

KET. 1 Anis Safitri 2O Tidak tuntas 2 Artika Sari 45 Tidak tuntas 3 Indri Sultiana 30 Tidak tuntas 4 Islawati 49 Tidak tuntas 5 Marri Amelia 50 Tidak tuntas 6 Martang 20 Tidak tuntas 7 Nur Febrianingsih Hariono 45 Tidak tuntas 8 Nur Yasinta 30 Tidak tuntas 9 Nur Lina 80 Tuntas 10 Nurjamila 70 Tuntas 11 Nur Haidar Diah Rezeki 60 Tidak tuntas 12 Ratna 75 Tuntas 13 Risna Riwayati 90 Tuntas 14 Rizka Khusnul Khotimah 75 Tuntas 15 Siti Nurhalima 65 Tidak tuntas 16 Sulistiana 70 Tuntas 17 Siska Fitriani 60 Tidak tuntas 
 

 Jumlah 929 
6  tuntas 

11 tidak tuntas 

 Rata-rata  54,94 
 Persentase tuntas  35,29 % 
 Persentase tidak tuntas  64,71% 

Sumber: Hasil Pengolahan Nilai Tes Awal Siswa Kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah 

Darul Mukhlisin Kota  Kendari, 2018. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan demi tercapainya kriteria ketuntasan belajar siswa tersebut adalah dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran aktif, salah satunya adalah metode pembelajaran Make a Match dengan menggunakan media visual. Metode pembelajaran Make a Match dengan media visual merupakan 



5    salah satu metode pembelajaran aktif yang dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang ada ditangan mereka. Dengan menggunakan metode Make  a Match ini, maka proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Dalam metode Make a Match dengan menggunakan media visual ini, siswa harus mampu mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar harus gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Metode ini membuat siswa aktif mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat. Metode ini dapat melatih pola pikir siswa karena dengan menggunakan metode ini siswa dilatih kecepatan berpikirnya dalam mempelajari suatu konsep atau topik melalui pencarian kartu jawaban atau kartu soal. Dengan menerapkan metode Make a Match ini, diharapkan bisa memberikan motivasi bagi siswa untuk tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuangkan ide yang di pikirkan. Siswa tidak hanya berdiam diri, akan tetapi ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan media visual pula dalam proses pembelajaran maka siswa akan mudah memahami materi yang rumit yang terkait dengan pengamatan langsung. Adapun indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 80%.  



6    Berpijak pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul “meningkatkan shasil 

belajar siswa melalui strategi make a match dengan media Visual mata 

pelajran fiqih  di Kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

Kota Kendari”. 
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih  kelas X putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari belum mencapai (kriteria ketuntasan minimal) KKM. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa dimana rata-rata perolehan siswa sebasar 54,94 dengan ketuntasan belajar 35,29 %.  2. Guru masih kurang menerapkan metode pembelajaran aktif yang bervariasi sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 3. Siswa kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada pelajaran Fiqih. 4. Guru kurang menggunakan media visual dalam proses pembelajaran sehingga siswa kurang paham dengan materi yang membutuhkan pengamatan langsung.   



7    C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 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 ? 
D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mendekskripsikan Strategi Make a  Match dengan media visual pada siswa kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari. 2.  Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Fikih melalui Strategi 

Make a Match dengan media visual pada siswa kelas X putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari. 
E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis yaitu: a.  Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Putri IPA 2 pada mata pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari melalui strategi Make a Match dengan media visual. 



8    b. Sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan pendekatan kepada siswa dengan penggunaan strategi Make a Match dengan media visual. 
2. Manfaat Praktis yaitu: a. Bagi Siswa meningkatkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan kerjasama dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
a. Bagi Guru yaitu dapat membantu guru untuk memperbaiki media pembelajaran yang sesuai kondisi siswa dan meningkatkan mutu pendidikan di kelasnya serta mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif. 
b. Bagi Sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran secara umum pada tahap berikutnya. 
c. Bagi Peneliti yaitu mengembangkan wawasan pengalaman peneliti dalam menerapkan pembelajaran Fiqih melalui strategi Make a Match dengan media visual. 

F. Definisi Operasional   Untuk menghindari kesalahpaham tentang judul penelitian ini, maka dapat diuraikan definisi operasional sebagai berikut: 1. Strategi Make a Match adalah strategi pembelajaran yang digunakan peneliti mulai dari teknik yaitu siswa mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, kemudian siswa mencocokkan kartunya dan membacakannya di depan, serta guru 



9    menyuruh siswa menempel kartu tersebut di papan tulis kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari. 2. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah hasil belajar akhir atau nilai akhir yang diperolah siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan strategi Make a  Match dengan media visual, kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari. 3. Media visual biasa disebut juga dengan istilah media grafis. Media visual atau grafis berkaitan dengan indra penglihatan, yang diterapkan di kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari. 4. Pembelajaran Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhanya kurikulum K13, kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari. 
G. Hipotesis Tindakan Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih dapat meningkatkan melalui strategi make 

a match dengan media visual di kelas X putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kota Kendari”.  


	1 cover.pdf (p.1)
	2. PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf (p.2)
	3. PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf (p.3)
	4.  PENGESAHAn skripsi.pdf (p.4)
	5. ABSTRAK.pdf (p.5)
	6. KATA PENGANTAR.pdf (p.6-8)
	7 DAFTAR ISI.pdf (p.9-13)
	8. BAB I.pdf (p.14-22)
	9. BAB II.pdf (p.23-39)
	10. BAB III.pdf (p.40-48)
	11. BAB IV.pdf (p.49-101)
	12. BAB V.pdf (p.102-103)
	13. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.104-107)
	LAMPIRAN.pdf (p.108-165)
	lampiran 1.pdf (p.1-2)
	lampiran 02.pdf (p.3-4)
	Lampiran 3 AKTIVITAS GURU 1.pdf (p.5-7)
	lampiran 4 guru sik. 1 per.  2.pdf (p.8-10)
	lampiran 5 GURU skls 2 per.1.pdf (p.11-13)
	Lampiran 6 GURU skls 2 per. 2.pdf (p.14-16)
	lampiran 7 SISWA 1.pdf (p.17-19)
	lampiran 8 SISWA KEGIAT 2.pdf (p.20-22)
	lampiran 9 SISWA skls 2 per. 1.pdf (p.23-25)
	lampiran 10 SISWA skls 2 per. 2.pdf (p.26-28)
	lampiran 11 silabus.pdf (p.29-34)
	lampiran 12 RPP  FIQIH KLS X.pdf (p.35-42)
	lampiran 13 soal siklus 1.pdf (p.43)
	lampiran 14 soal siklus 2.pdf (p.44-47)
	Lampiran 15 gambar n kartu indeks tiap siklus.pdf (p.48-49)
	LAMPIRAN 16 dokumentasi.pdf (p.50-54)
	Lampiran 17 surat p kampus.pdf (p.55)
	Lampiran 18 surat baltbang.pdf (p.56)
	lampiran 19 surat sekolah.pdf (p.57)
	LAMPIRAN 20 riwayat hidup.pdf (p.58)


