
10  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Kamisa, “hasil belajar atau yang disebut prestasi diartikan sebagai hasil karya yang dicapai, tinggi rendahnya hasil seseorang itulah yang disebut prestasi”.1 Kunandar mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau yang dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.2  Benyamin S. bloom secara garis besar membagi hasil belajar dalam tiga ranah yakni: a. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesisd dan evaluasi. b. Ranah afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. c. Ranah psikomotorik berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang meliputi: gerakan reflex, keterampilan dasar, kemampuan konseptual, keharmonisan dan ketepatan, gerakan keterampilan kompleks serta gerakan ekspretif dan interpreatif.3  Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran karena proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya dari informasi tersebut, guru dapat menyusun dan membina kegiatan-                                                           1 Kamisi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya : Kartika, 1997), h. 423 2Kunandar, PENILAIAN AUTENTIK (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 
Kurikulum 2013), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013), h. 62 3Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 44 



11    kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah. 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil  Belajar Siswa Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi antara  lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut: 
a. Faktor Internal Faktor internal ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor fisiologi dan psikologis. Adapun pengertian dari kedua faktor tersebut sebagai berikut: 1. Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya.  Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran.  2. Faktor Psikologis. Setiap individu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik.  
b. Faktor Eksternal 1. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembapan dan lain-lain. Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega. 



12    2. Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru.4  Menurut Muhibbin Syah, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan rohani siswa.  2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa.  3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.5   Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu Pertama, faktor internal antara lain: kondisi jasmani dan rohani siswa, kecerdasan, minat, latihan dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. Kedua, faktor eksternal antara lain: faktor instrumental, pendekatan belajar, guru dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, motivasi sosial dan kondisi lingkungan. 
3. Ruang Lingkup Hasil Belajar Siswa Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut dapat ditunjukan diantaranya dari kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu obyek. Perubahan dari hasil belajar ini dalam Taxonomi Bloom dikelompokkan dalam tiga ranah (domain), yakni: domain kognitif                                                            4Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan 

Profesionalisme Guru Abad 21, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 124 5 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 144 



13    (kemampuan berpikir), domain afektif (sikap) dan domain psikomotorik (keterampilan). Adapun tingkatan ranah atau domain hasil belajar menurut Taxonomy Bloom yaitu a. Ranah Kognitif terdiri dari 6 yaitu Knowledge (C1), Comprehension (C2), Applicaton (C3), Analysis (C4), Synthesis (C5) dan Evaluation (C6). b. Ranah Afektif terdiri dari 5 yaitu Receiving (A1), Responding (A2), 
Valuing (A3), Organization (A4), dan Characterizaton (A5). c. Ranah Psikomotorik terdiri dari 7 yaitu Perception (P1), Set (P2), 
Guided response (P3), Mechanism (P4), Complex overt response (P5), 
Adaption (P6) dan Origination (P7).6    Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ruang lingkup hasil belajar siswa itu terbagi menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemudian masing-masing setiap tingkatan dalam setiap ranah atau domain menuntut kemampuan atau kecakapan yang berbeda-beda dari setiap siswa untuk memberikan respon terhadapnya. Semakin tinggi tingkatan yang dituntut semakin tinggi pula tingkat kekomplekan jawaban atau respon yang dikehendaki. Untuk kepentingan ini, maka seorang guru harus memahami bahwa semakin rendah tingkatan yang diujikan, maka seharusnya semakin rendah pula bobot skor yang diberikan; demikian sebaliknya bahwa semakin tinggi tingkatan yang diujikan, maka seharusnya semakin tinggi pula bobot skor yang diberikan.                                                               6 Wahidmurni,dkk, Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik, (Yogyakarta : Nuha  Litera, 2010), h. 18 



14    4. Pentingnya Penilaian Hasil Belajar Menurut Suharismi guru maupun pendidik lainnya perlu mengadakan penilaian terhadap hasil belajar siswa karena dalam dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan penilaian hasil belajar mempunyai makna yang penting, baik bagi siswa, guru maupun sekolah. Adapun makna penilaian bagi ketiga pihak tersebut adalah: 
1. Makna bagi siswa  Dengan diadakannya penilaian hasil belajar, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang disajikan oleh guru. Hasil yang diperoleh siswa dari penilaian hasil belajar ini ada dua kemungkinan: a. Memuaskan, jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hasil itu menyenangkan tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat, agar lain kali mendapat hasil yang lebih memuaskan. b. Tidak Memuaskan, jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi. Maka ia selalu belajar giat. Namun demikian, dapat juga sebaliknya. 
2. Makna Bagi Guru a. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil mencapai KBM kompetensi yang diharapkan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum berhasil 



15    mencapai KBM kompetensi yang diharapkan. Dengan petunjuk ini guru dapat memusatkan perhatiannya kepada siswa-siswa yang belum berhasil mencapai KBM kompetensi yang diharapkan.7 b. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui apakah pengalaman belajar (materi pelajaran) yang disajikan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk kegiatan pembelajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan. c. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui apakah strategi pembelajaran yang digunakan sudah tepat atau belum. Jika sebagin besar dari siswa memperoleh hasil penilaian yang kurang baik maupun jelek pada penilaian yang diadakan, mungkin hal itu disebabkan oleh strategi atau metode pembelajaran yang kurang tepat. Apabila demikian halnya, maka guru harus intropeksi diri dan mencoba mencari strategi lain dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 
3. Makna Bagi Sekolah a. Apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar siswa-siswanya, maka akan diketahui pula apakah kondisi belajar maupun kultur akademik yang diciptakan, oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar siswa merupakan cermin kualitas suatu sekolah.                                                            7Eko Puto Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik 

dan Calon Pendidik), (Cet. Ke-1; Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), h. 36-37 



16    b. Informasi suatu hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar pendidikan sebagaimana dituntut Standar Nasional Pendidikan (SNP) atau belum. Pemenuhan berbagai standar akan terlihat dari bagusnya hasil penilaian belajar siswa. c. Informasi hasil penilaian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi sekolah untuk menyusun berbagai program pendidikan di sekolah untuk masa-masa yang akan datang. 
B. Deskripsi Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian pendidikan agama islam yang mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan rukun islam mulai dari ketentuan dan tatacara pelaksaan tahara, puasa, zakat, shalat sampai dengan pelaksanaan ibadah haji serta ketentuam tentang makanan dan minuman serta khitan, kurban, cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Fiqih adalah ilmu tentang hukum islam yang disimpulkan dengan jalan rasio berdasarkan dengan alasan-alasanya.8 Secara etimilogi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Adapun pengertian fiqih secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan yang mencangkup seluruh ajaran agama,                                                            8 Hasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung : Al-Ma’rif, 1985), h. 251 



17    baik berupa akidah maupun amaliah. Pada perkembangan selanjutnya fiqih merupakan bagian dari syariah islamiah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan diambil dari dalil yang terinci.  Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan, bahwa fiqih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan manusia ataupun perbuatan. pembelajaran fiqih adalah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh baik berupa dalil naqli atau aqli. 
2. Tujuan Pembelajaran Materi Fiqih  secara umum, fiqih ditujukan untuk memahami dan mendekskripsikan pola hubungan kaidah fiqih dengan unsur lainya, yakni landasan filosofis, landasan logis, substansi fiqih, jenjang kaidah,dan aplikasi kaidah fiqih bagi penataan kehidupan dan bagi pengembangan wacana intelektual. Pembelajaran fiqih diarahkan utnuk mengantarkan peserta didik dapat memahami poko-pokok hukum islam dan tata cara pelaksanaanya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat islam secara kaffah (sempurna). Adapun tujuan pembelajran fiqih di Madrasah Aliah yaitu: a) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah.  



18    b) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam denga benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial. 
C. Deskripsi Strategi Make a Match 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran Secara umum strategi dapat diartikan sebagai rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masaalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang diungkapkan Hamza B. Uno stretegi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Palion, ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni 1.) strategi pengorganisasian pembelajaran. 2.) strategi penyampaian pembelajaran dan 3.) strategi pengelolaan pembelajaran. Sedangkan dalam konteks pengajaran “strategi dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan”.9 Strategi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung berhasilnya suatu kegiatan pembelajaran. Karena arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan.10 Sejalan dengan pendapat di atas Sudjana mengatakan bahwa:                                                            9 Syaiful Bahari Djamarah, dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 5 10 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2008),  h. 126 



19    Strategi pengajaran (mengajar) adalah “taktik” yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar (pengajaran) agar dapat mempengaruhi para siswa (peserta didik) mencapai tujuan pengajaran secara lebih efektif dan efisien.11 Selanjutnya, menurut Jioice dan Well dalam Isjoni mendefinisikan bahwa, Strategi pembelajaran adalah “suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya”.12 Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan  oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan yang dikuasai di akhir kegiatan atau strategi pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
2. Pengertian Make a Match Metode make a match (membuat pasangan) merupakan salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatip. Metode ini dikembangkan oleh Lorna Curran. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik, dalam suasana yang menyenangkan.                                                             11 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 34 12 Nana Sudjana, h. 73 



20    Penerapan metode ini dimulai dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokan kertunya diberi poin.13 Suyatno mengungkapkan bahwa model make a match adalah model pembelajaran dimana guru menyiapkan kartu berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Menurut Supandi mengatakan bahwa 
make a match (mencari pasangan) adalah satu metode pembelajaran kooperatif dimana siswa dituntut untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan permasalahan yang diperoleh melalui undian secara bebas. Kartu-kartu ini dipersiapkan oleh guru dan dibagikan kepada setiap siswa. Pada prinsipnya siswa dalam kelas di kelimpokan menjadi dua, yaitu kelompok yang memecahkan masalah dan kelompok yang membatu kartu soal. Tujuan dari metode pembelajaran ini adalah untuk membina keterampilan menemukan informasi dan kerja sama dengan orang lain serta membina tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui kartu permasalahan.14  Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, strategi 

make a match adalah siswa mencari pasangan untuk mencocokan kartu soal/jawaban dengan waktu yang telah ditentukan, dan diberi poin pada siswa yang mencocokan tepat pada waktunya.  
3. Kelebihan Dan Kekurangan Make a Match Strategi make a Match sebagai alternatif yang dapat dipakai dalam penyampaian materi pelajaran selama proses belajar mengajar juga memilki                                                            13 Rusman,  Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesional Guru Edisi 

Kedua, (Jakarta :Rajawali Pers, 2016), h. 223 14Riske Nuralita Lingga Dewi, Pengaruh Metode Make A Match Dengan Media Gambar 
Terhadap Kemampuan Mengenal Kekhasan Bangsa Indonesia Seperti Kebhinekaan Siswa Kelas 
III SD Purwodadi Kec. Kras Kab. Kadiri, Terampil (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Volume 2 No. 2 Desembar 2015, diakses 29 okt. 2018), h. 178-179 



21    beberapa kelabihan dan kelemahan. Menurut Mustintin, terdapat kelebihan dan kelemahan strategi Make a  Match yaitu: 
a. Kelebihan make a match 1) Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan 2) Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran 3) Kerjasama antara sesama murid terwujud secara dinamis 4) Munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh murid 5) Murid mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. 6) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar secara klasikal 7) Mate  ri pembelajaran yang disampaikan  lebih menarik perhatian   siswa  
b. Kelemahan make a match 1) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan 2) Waktu yang tersedia perlu  dibatasi jangan sampai murid terlalu banyak bermain-main dalaccm proses pembelajaran 3) Guru perlu persiapan alat dan bahan yang memadai15  

4. Langkah-langkah Penerapan Strategi Make a  Match Menurut Lorna Curran (1994) langkah-langkah dengan menggunakan strategi Match a math adalah: 1) Guru menyiapkan potongan kertas sebanyak jumlah siswa. 2) Guru meminta siswa untuk mengambil potongan kertas yang telah disediakan oleh guru (1 potong kertas 1 siswa) 3) Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa harus mencari pasanganya berdasarkan jawaban atau soal yang diperoleh dari potongan kertas yang diperoleh. 4) Setelah siswa memperoleh pasanganya guru meminta siswa untuk duduk berdekatan dengan pasanganya. 5) Guru meminta siswa untuk membacakan soal dan jawaban yang diperoleh di depan kelas. 6) Setelah itu, guru meminta siswa untuk menempel kartu indeks itu di papan tulis. 7) Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi pelajaran.                                                               15Riske Nuralita Lingga Dewi, h. 177 



22    D. Deskripsi Media Visual 

1. Pengertian Media Kata media berasal dari bahasa latin yaitu jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengatar terjadinya komunikasi dari pengirim kepenerima. Secara umum defenisi media, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Sedangkan menurut Brigs media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Jadi, media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.16 
2. Pengertian Media Visual  Media visual biasa disebut juga dengan istilah media grafis. Media visual atau grafis berkaitan dengan indra penglihatan. Media ini apabila dipergunakan pada kegiatan pembelajaran maka ia berfungsi untuk menyalurkan pesan pembelajran kepada penerima pesan dalam hal ini adalah pembelajar atau siswa. Saluran yang dipergunakan menyangkut indra penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut, secara khusus grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan                                                            16 Hadi Machmud, Media Pembelajaran, (Kendari : Istana Profesional  2006), h. 28  



23    atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafikan.  Media visual dapat digolongkan dalam beberapa bagian, yaitu: media visual diam dan Media visual gerak. Media visual diam seperti, ilustrasi, foto, flash card, porongan gambar, film bingkai, film rangkai, transparansi, proyektor, grafik, bagan, diagram, poster, gambar kartun, peta/globe, papan planel, papan blaten dsb. Sedangkan yang termasuk media visual gerak, seperti film bisu, simulasi dan sebagainya.17  
3. Kelebihan Dan Kekurangan Media Visual Ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki media gambar yaitu: 

a. Kelebihan media visual 1) Mengembangkan kemampuan visual pebelajar (siswa) 2) Mengembangkan daya imajinasi siswa 3) Membantu mengembangkan dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap hal-hal yang abstrak, atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. 4) Mengembangkan daya kreatifitas siswa 5) Harganya relatif murah 6) Mudah didapat dan mudah digunakan 7) Dapat memperjelas suatu masalah 8) Lebih realistik 9) Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan 10) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.18  
b. Kekurangan media visual 1) Pengahayatan tentang materi kurang sempurna, karena media visua hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat                                                            17Hadi Machmud, Media Pembelajaran, (Kendari : Istana Profesional  2006), h. 64-65 18Hadi Machmud, Media Pembelajaran, (Kendari : Istana Profesional  2006), h. 65-66  



24    untuk menggerakan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. 2) Benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran  3) Ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar.19  
E. Hasil Penelitian Relevan Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Riske Nuralita Lingga Dewi program studi PAI menyatakan bahwa penerapan metode pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dimana rata-rata perolehan siswa pra penelitian sebesar 68,77 dengan ketuntasan belajar 64.52%, kemudian setelah penerapan tindakan siklus 1 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,29 dengan ketuntasan belajar mencapai 74,19%. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan siklus II menunjukkan adanya peningkatan yang lebih signifikan dari siklus sebelumnya dengan nilai rata-rata 78,55 dengan ketuntasan belajar mencapai 87,10%..20 2. Penelitian yang dilakukan oleh Irnawati program studi PAI menyatakan bahwa penerapan metode strategi make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar yang diperoleh dari setiap siklus. Pada siklus I mengalami peningkatan yaitu 65% dengan nilai rata-rata 70% dan pada siklus ke-II siswa memperoleh persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu 85%.                                                            19 Hadi Machmud, h. 65-66 20Riske Nuralita Lingga Dewi, h. 186 



25    3. Sedangkan penelitian saya yang dilakukan pada mata pelajaran Fiqih siswa kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin dengan menerapkan strategi pembelajaran Make a Match hasil belajar siswa 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 menjadi 76,47% dengan nilai rata-rata 76,47. Ketuntasan belajar setelah siklus II menjadi 88,23% dengan nilai rata-rata 86,71. Adapun peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus I sebesar 11,16%. Kemudian peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus II sebesar 15,01% dan siklus I ke siklus II sebesar 15,38%. 
F. Kerangka pikir Berdasarkan metode pembelajaran Make aMatch dalam rangka meningkatkan hasil belajar Fiqih dengan pertimbangan metode pembelajaran mampu mengembangkan dan menyalurkan pengetahuan serta nilai-nilai dan pengalaman belajar siswa, juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan sosial (berkelompok dan berkomunikasi) serta adanya proses pembelajaran yang lebih memperkuat daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran.     
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Berdasarkan gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah yang kurang bervariasi di dalam metode tersebut sehingga siswa tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah.Untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan menerapkan metode pembelajaran apktif tipe Make a Match. Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga pada kondisi akhir hasil belajar siswa meningkat.  Kondisi Awal Metode mengajar guru kurang bervariasi sehingga siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajara sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah Tindakan Menerapkan metode pembelajaran 
Make a Match Kondisi Akhir Siswa aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran Hasil belajar siswa meningkat 
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