
8 BAB II KAJIAN PUSTAKA  A. Strategi Pembelajaran Aktif Dengan Metode Index card match 1. Pengertian Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning) Strategi pembelajaran adalah sebuah pola umum mengenai rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam pembelajaran. Agus Salim mengemukakan bahwa strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang telah digariskan.4 Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran aktif adalah suatu pola pembelajaran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Chabib Thoha dan Mu’thi mengemukakan strategi sebagai dasar setiap usaha harus meliputi 4 hal yaitu: a. Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dari kualifikasi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. b. Pertimbangan dan pemilihan cara pendekatan utama yang dianggap ampuh untuk mencapai sasaran c. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak titik awal pelaksanaan sampai titik akhir pencapaian sasaran d. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur untuk mengukur taraf keberhasilan sesuai dengan tujuan yang dijadikan sasaran5                                                             4 Agus Salim, Guru dan Kemelut Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2013),    h. 5. 5 Abdillah Muslimin,  Interaksi Edukatif; Guru dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 87 



9   Active Learning terdiri dari dua suku kata yaitu Active dan Learning. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kata Active berarti aktif,  giat, bersemangat. Sedangkan Learning artinya mempelajari, Learning itu sendiri artinya pengetahuan.6 Pembelajaran active learning dibangun di atas suatu asumsi bahwa proses belajar peserta didik akan berlangsung efektif jika mereka dapat menggunakan semua alat indera yang dimilikinya dengan maksimal. Dalam hal ini, Silberman mengutip pandangan Konfucius yang menyatakan bahwa “yang saya dengar saya lupa, yang saya lihat saya ingat, yang saya kerjakan saya pahami”.7 Tiga pernyataan di atas menurul Silberman membicarakan bobot penting belajar aktif.8 Sesuatu yang hanya didengar, tanpa dilihat dan dialami, memang sangat mungkin untuk dilupakan oleh siswa, karena informasi yang hanya diperoleh dari pendengaran pada umumnya masih bersifat verbal berupa ungkapan kata-kata, yang seringkali dipersepsikan berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu, pembelajaran yang hanya menekankan pada penggunaan indera pendengar dapat mengalami hambatan-hambatan teknis seperti guru terlalu cepat berbicara, suara yang terlalu kecil, atau daya tangkap siswa yang lemah. Siberman mengemukakan bahwa                                                             6 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 9 7 Melvin L. Silberman, Active Learning, 101 Strategi Pembelajaran Aktif, Edisi Bahasa Indonesia terj. Raisul Muttaqien, Cet. 6. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 23 8 Ibid.,  



10   Ada beberapa alasan yang membuat kebanyakan orang cenderung melupakan apa yang mereka dengar. Salah satu alasan yang paling menarik adalah perbedaan tingkat kecepatan bicara pengajar dengan tingkat kecepatan kemampuan peserta didik mendengarkan.9  Dengan memahami kendala-kendala teknis seperti telah diuraikan di atas, maka diperlukan suatu strategi pembelajaran yang dapat mendorong pemanfaatan semua fungsi indera melalui proses pembelajaran aktif atau yang dikenal dengan active learning.  Moh. Uzer Usman menjelaskan bahwa pembelajaran aktif (active 

learning) adalah strategi pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional untuk memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara kognitif, afektif dan psikomotor.10 Dari uraian ini dapat dipahami bahwa pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang menuntut peran aktif siswa baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional.   Melalui pembelajaran aktif tersebut, peserta didik dapat menggunakan semua alat indra yang dimiliki dengan maksimal melalui pendengaran, penglihatan, pengamatan, bahkan pengalaman langsung dengan objek yang dipelajari. Dengan menggunakan alat indra, telinga, mata, sekaligus menggunakan otak untuk berfikir mengolah informasi yang didapat dan ditambah dengan mengerjakan tugas, maka dalam proses belajar mengajar akan menyenangkan tanpa adanya beban sebab proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mengesankan.                                                            9 Ibid., h. 24 10 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 22 



11   2. Pengertian Metode Index card match 
Index card match merupakan salah satu metode dari strategi pembelajaran aktif (active learning) berbasis PAIKEM. Ismail mengemukakan bahwa “index card match adalah suatu metode alternatif yang dapat digunakan oleh guru untuk dapat menambah keaktifan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok”.11  Menurut Melvin L. Silberman, index card match adalah ungkapan dari bahasa Inggris yang artinya “mencari jodoh kartu tanya jawab”.12 Lebih lanjut, Silberman menjelaskan bahwa “metode index card match dapat digunakan sebagai cara menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran. Metode ini memperbolehkan peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis dengan kawan sekelas”.13 Jadi menurut pendapat Silberman bahwa melalui pembelajaran dengan metode Index card match, siswa dapat belajar secara aktif dan mandiri dengan melakukan permainan tukar-menukar kartu. Melalui permainan dengan metode ini juga siswa diharapkan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam suasana santai dan menyenangkan karena pembelajaran dengan metode ini memadukan kegiatan belajar dengan kegiatan bermain. 
Index card match juga dapat memupuk kerja sama antar siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks yang ada di tangan                                                            11 Ismail SM, Strategi pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h. 72 12 Melvin L. Silberman, op.cit., h. 240 13 Ibid.,  



12   mereka. Proses pembelajaran ini lebih menarik karena siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Suwarno menjelaskan metode Index card match dikenal juga dengan istilah ”mencari pasangan kartu” metode ini digunakan untuk mengulang materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya dan berpotensi membuat siswa senang.14 Lebih lanjut, Rabi’ Radiyah menjelaskan model pembelajaran kooperatif tipe Index card match adalah model pemecahan masalah yang digunakan dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.15 Model pembelajaran kooperatif tipe Index card match dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks yang ada di tangan mereka. Proses pembelajaran ini lebih menarik karena siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Jadi menurut pendapat Marwan dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Index card match adalah model pembelajaran aktif mencocokan kartu indeks dengan berpasangan. Metode ini tepat digunakan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran karena melalui model pembelajaran kooperatif tipe Index card 

match dapat membangun interaksi aktif antara siswa dengan guru, maupun antar siswa dengan siswa lainnya. Selain itu, melalui model pembelajaran ini, siswa                                                            14 Suwarno, Kreasi dan Inovasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2014),       h. 62 15 Rabi’ Radiyah, Strategi dan Model Pembelajaran, Mengajarkan Konten dan Keterampilan 
Berpikir, (Jakarta: Indeks, 2016) h. 82  



13   juga dapat menggali kembali pengetahuan yang diperolehnya selama mengikuti pembelajaran. Metode Index card match juga berhubungan dengan cara-cara untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari dan menguji pengetahuan serta kemampuan siswa dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Siberman  menyatakan “Index card match adalah salah satu teknik instruksional dari belajar aktif yang termasuk dalam berbagai reviewing strategis (strategi pengulangan)”.16 Biasanya guru dalam kegiatan belajar mengajar memberikan banyak informasi kepada siswa agar materi atau pun topik dalam program pembelajaran dapat terselesaikan tepat waktu, namun guru terkadang lupa bahwa tujuan pembelajaran bukan hanya materi yang selesai tepat waktu tetapi sejauh mana materi telah disampaikan dapat diingat oleh siswa. Karena itu dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan peninjauan ulang atau review untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Silberman bahwa “salah satu cara yang pasti untuk membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran adalah dengan mengalokasikan waktu untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari. Materi                                                            16 Siberman, op.cit., h. 250 



14   yang telah dibahas oleh siswa cenderung lima kali lebih melekat di dalam pikiran ketimbang materi yang tidak”.17  Kurniawati dalam Siberman juga mengatakan bahwa : Metode pembelajaran Index card match merupakan suatu metode yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan metode ini dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal pengetahuan.18 Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa diantara tujuan penerapan metode index card match adalah agar siswa lebih mudah mengingat materi pelajaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Ismail bahwa “tujuan penerapan strategi index card match adalah untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok”.19 Demikian pula, Agus Suprijono mengemukakan bahwa penerapan Index 

card match juga digunakan untuk mengarahkan atensi siswa terhadap materi yang dipelajarinya dan cukup menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya.20  3. Langkah-Langkah Metode Index Card Match Setiap metode pembelajaran pasti memiliki langkah-langkah dalam penerapannya. Begitupula dengan model pembelajaran aktif tipe Index card                                                            17 Ibid., h. 249 18 Ibid., 252 19 Ismail, op.cit, h. 82 20 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2009), h. 120 



15   match juga memiliki langkah-langkah saat penerapannya di kelas. Ada beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran Index card match, antara lain akan dipaparkan pada uraian berikut.  Hisyam Zaini mengemukakan langkah-langkah penerapan pembelajaran dengan metode index card match adalah sebagai berikut: a. Guru mempersiapakan potongan-potongan kertas sebanyak separuh siswa dalam kelas yang akan diajar.  b. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian yang sama.  c. Pada separuh bagian ditulis pertanyaan tentang materi yang diajarakan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan.  d. Pada separuh bagian yang lain, ditulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat.  e. Kemudian potongan-potongan tersebut dicampur aduk secara acak, sehingga tercampur antara soal dengan jawaban.  f. Kertas-kertas tersebut kemudian dibagikan kepada setiap siswa, satu siswa satu kertas. Diterangkan aturan main bahwa siswa yang mendapat soal harus mencari temannya yang mendapat jawaban dari soal yang diperolehnya, demikian pula sebaliknya. g. Setelah siswa menemukan pasangannya, siswa diminta untuk duduk sesuai dengan pasangan yang diperolehnya. Antar pasangan satu dengan yang lain diminta untuk tidak memberitahukan materi yang diperolehnya.  h. Setelah semua siswa menemukan pasangannya dan duduk berdekatan, setiap pasangan diminta untuk membacakan soal yang diperoleh dengan suara keras secara bergantian agar didengar oleh teman-teman yang lain, kemudian pasangannya membacakan jawaban juga dengan suara keras.  i. Setelah semua pasangan telah membaca soal dan jawaban yang diperoleh kemudian guru membuat klarifikasi. Bersama-sama siswa guru membuat kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan.21                                                              21 Hisyam Zaini, dkk. Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 69-70 



16   Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Agus Suprijono, langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe Index card match adalah sebagai berikut:  a. Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam kelas  b. Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama  c. Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan dibelajarkan. setiap kertas berisi satu pertanyaan  d. Pada separuh kertas lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat  e. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban  f. Setiap siswa diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan soal dan separuh yang lain mendapatkan jawaban  g. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah menemukan pasangan, jelaskan kepada mereka untuk duduk berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain.  h. Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangannya  i. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan 22  Sementara itu, Silberman mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Index card match dengan formula yang sedikit berbeda dengan kedua tokoh sebelumnya. Menurut Silberman langkah index 

card match adalah sebagai berikut:  a. Pada kartu index yang terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapun yang diajarkan di kelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah yang sama dengan setengah jumlah siswa.                                                             22 Agus Suprijono, op.cit., h. 120 



17   b. Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atas masing-masing pertanyaan itu  c. Campurlah dua kumpulan kartu itu dan kocoklah beberapa kali agar benar-benar tercampur  d. Berikan satu kartu untuk satu siswa. Jelaskan bahwa ini merupakan latihan pencocokan. Sebagian siswa mendapatkan pertanyaan tinjauandari sebagian siswa mendapatkan pertanyaan tinjauan dan sebagian lain mendapatkan kartu jawabannya  e. Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka. Bila sudah terbentuk pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan itu untuk mencari tempat duduk bersama. (katakan pada mereka untuk tidak mengungkapkan kepada pasangan lain apa yang ada di kartu mereka)  f. Bila semua pasangan yang cocok telah duduk bersama, perintahkan tiap pasangan untuk memberikan kuis pada siswa lain dengan membacakan kertas kertas pertanyaan mereka dan menantang siswa lain untuk memberikan jawabannya.23   Dari pandangan beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah penerapan metode index card match dapat diuraikan sebagai berikut: a. Guru menyiapkan potongan-potongan kertas atau kartu sejumlah peserta didik dalam kelas. b. Separuh dari jumlah kartu diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang telah diajarkan dan separuhnya lagi diisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut c. Kertas tersebut dikocok sehingga akan tercampur antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban.                                                            23 Silberman, op.cit., h. 241 



18   d. Guru membagi setiap siswa satu kartu sambil menjelaskan bahwa ini adalah aktifitas yang dilakukan berpasangan. Sebagian peserta akan mendapatkan soal, dan sebagian yang lain akan mendapatkan jawaban. e. Siswa diberikan waktu untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diterimanya, dan sebaliknya. f. Selanjutnya setiap siswa diarahkan untuk mencari pasangannya, dan bila siswa sudah menemukan pasangannya, maka mereka diminta duduk berdekatan. g. Selanjutnya dilakukan pembahasan, dengan cara setiap pasangan membacakan kartu pertanyaannya, kemudian dijawab oleh pasangannya yang memegang kartu jawaban.   B. Hakikat Hasil Belajar Siswa 1. Pengertian Hasil Belajar  Hasil belajar merupakan istilah yang lazim digunakan sebagai sebutan untuk skor perolehan siswa dalam suatu penilaian, dimana penilaian tersebut bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil belajar terdiri dari dua suku kata, yakni hasil dan belajar. Hasil belajar digunakan untuk menunjukkan hasil yang optimal dari suatu aktivitas belajar sehingga artinya pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian belajar.  



19   Hasil adalah suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual atau kelompok.24 Sedangkan Muharram mengemukakan, bahwa “hasil adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja”.25 Demikian pula, Nasrun Harahap berpendapat bahwa hasil belajar adalah "penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa”26. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hasil adalah pencapaian dari suatu kegiatan seseorang atau kelompok yang telah dikerjakan, diciptakan dan menyenagkan hati yang diperoleh dengan jalan bekerja. Dalam hubungannya dengan belajar, para pakar pendidikan telah banyak mengemukakan berbagai definisi belajar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan umum, belajar selalu dipahami sebagai proses mencari ilmu dan menuntut ilmu. Menurut Slameto, belajar ialah "suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.27 Lebih lanjut, Winkel dalam Munthe mengemukakan definisi belajar sebagai “suatu aktifitas mental Ipsikis yang berlangsung dalam interaksi yang                                                            24 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Cet. Ke-10,       h. 787 25 Ismail Muharram, Kapita Selekta Pendidikan, (Semarang: Rasail Media, 2013), h. 47 26 Nasrun Harahap, Evaluasi Hasil Belajar, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 21 27 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-7, h. 2 



20   aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap”.28 Demikian pula dengan apa yang dikemukakan oleh James O. Whitaker yang dikutip oleh Wasty Soemanto, dalam bukunya Psikologi Pendidikan, memberikan definisi bahwa belajar adalah "proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman".29 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan rutin pada seseorang sehingga akan mengalami perubahan secara individu baik pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang dihasilkan dari proses latihan dan pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun pengertian hasil belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”.30 Dalam hal ini hasil belajar merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan siswa setelah ia mengikuti kegiatan belajar dalam waktu tertentu. Seluruh pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan perilaku individu terbentuk dan berkembang melalui proses belajar.                                                            28 Bermawy Munthe, Desain Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009) h. 67 29 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 98-99 30 Depdikbud, op. cit., h. 787 



21   Selanjutnya, hasil belajar menurut Marjo ialah  Hasil karya yang dicapai oleh seseorang yang memiliki kemampuan tinggi dan memperoleh hasil yang cemerlang, tapi prestasi yang dimiliki disebabkan karena ketekunannya belajar untuk memahami sesuatu agar bisa mengajarkannya31  Pada pengertian di atas, menekankan bahwa hasil belajar merupakan buah dari kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Lebih lanjut Masran dan Sri Muliani menjelaskan bahwa hasil belajar adalah ”penelitian atau pengukuran untuk mengetahui apakah guru dalam menyajikan bahan pelajaran telah berhasil dengan baik. Disamping itu juga, untuk mengukur seberapa jauh siswa telah menangkap dan mengerti yang telah dipelajari”32 Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli pendidikan diatas, dapat diketahui bahwa hasil belajar merupakan hasil belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Sebagai hasil dari kegiatan belajar, hasil belajar baru dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi belajar. Hasil belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes hasil belajar. Sehubungan dengan itu, Dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan siswa dalam belajar, dapat digunakan acuan patokan sebagai berikut: Istimewa, apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai siswa. Baik sekali, 85% sampai 94 % bahan pelajaran dapat dikuasai siswaBaik, 75% bahan pelajaran dapat dikuasai siswa Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa kurang dan 75%.33                                                             31 Marjo, Bahasa Indonesia Kontemporer, (Surabaya: Beringin Jaya, 2009), h. 185 32 Masran Sri Muliani, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UGM Press, 2011),  h. 12  33 Zulyamin, Penilaian Pendidikan Bermutu, (Malang: UIN Malang Press, 2012), h. 33 



22   Dengan mengacu pada beberapa penjelasan para ahli diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, umumnya hasil belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauhmana siswa telah menguasai materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya prestasi belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf, atau kalimat dan terdapat dalam rapor siswa. Dengan demikian hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perolehan skor nilai oleh siswa dalam satu periode tertentu sebagai hasil evaluasi guru yang menggambarkan tingkat kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqhi dapat dilihat dari skor nilai siswa yang tertera pada buku rapor siswa.  2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  Setiap aktifitas yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun yang menghambat. Demikian juga dalam belajar, kadang-kadang cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa sulit untuk dipahami. Dalam hal semangat pun kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang sulit untuk bisa berkosentrasi dalam belajar. Demikian kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap siswa dalam kehidupannya sehari-hari di dalam aktivitas belajar mengajar. 



23   Setiap siswa memang tidak ada yang sama dengan kata lain bahwa individu yang satu memiliki perbedaan dengan individu yang lain. Dari  perbedaan-perbedaan individual inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa, sehingga menyebabkan perbedaan dalam prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi, tinggi rendahnya prestasi belajar siswa tergantung pada faktor-faktor tersebut. M. Alisuf Sabri dan Muhibbinsyah, mengemukakan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah, secara garis besarnya dapat dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu : a. Faktorn internal (faktor dari dalam diri siswa), meliputi keadaan kondisi jasmani (fisiologis), dan kondisi rohani (psikologis) b. Faktor Eksternal (faktor dari luar diri siswa), terdiri dari faktor lingkungan, baik social dan non social dan faktor instrumental.34  Sementara itu, Muhibbin Syah mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :  a. Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani atau rohani siswa b. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan sekitar siswa c. 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 pelajaran35                                                             34 H. M. Alisuf Sabri, Op. Cit., h. 59 35 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. Ke-7, h. 139 



24   Sementara itu, Sri Muliani mengemukakan bahwa ada beberapa faktor utama yang menentukan hasil belajar siswa adalah “faktor minat, faktor kecerdasan, faktor bakat, motivasi dan kemampuan-kemampuan kognitif”.36 Dengan demikian, dapat diuraikan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Secara garis besarnya faktor tersebut terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal terdiri atas faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang dimaksud dengan faktor fisiologis adalah keadaan fisik yang sehat dan segar yang dapat menunjang efektifitas belajar siswa dan memberikan hasil belajar yang baik. Demikian pula bila keadaan fisik yang kurang baik akan berpengaruh pada siswa dalam keadaan belajarnya. Adapun yang dimaksud dengan faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, motivasi, dan bakat yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal menyangkut segala sesuatu yang berada di luar diri siswa yang dapat mempengaruhi efektifitas belajar siswa. Faktor-faktor tersebut digolongkan atas faktor sosial, faktor non sosial dan faktor pendekatan belajar.  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah sifatnya relative, artinya dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi karena hasil belajar siswa sangat berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan                                                            36 Sri Muliani, op. cit., h. 14 



25   salah satu faktor, akan dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Dengan demikian, tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa di sekolah didukung oleh factor internal dan eksternal seperti tersebut di atas.  C. Penelitian Relevan  Sepanjang pengetahun peneliti, telah ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Adalah tidak mungkin untuk menyebutkan semua judul penelitian tersebut, namun peneliti akan mengemukakan beberapa diantaranya sebagai berikut: Hermin Tribintari dalam penelitiannya yang berjudul ”Penggunaan Metode Index Card Match Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Sistem Pemindah Tenaga Kompetensi Memelihara Transmisi Kelas XI Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Gantiwarno Klaten Tahun Ajaran 2012/2013”. Temuan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan metode index card match dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sistem pemindah tenaga kompetensi memelihara transmisi kelas XIB Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Gantiwarno. Hasil tersebut dibuktikan dengan peningkatan hasil rata-rata nilai tes akhir pada akhir setiap siklus selalu meningkat yaitu, rata-rata siklus I sebesar 79,45; siklus II sebesar 85,48. Pencapaian prestasi belajar telah mencapai standar kriteria 



26   kelulusan minimum (KKM) yaitu 75 sebanyak 24 siswa atau 72,7% pada siklus I, dan 27 siswa atau 81,8% pada siklus II.37 Ahmad Rifki dalam skripsinya yang berjudul: Implementasi Metode Index Card Match Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 1 Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode index card match dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran biologi di SMAN 1 Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa setelah tindakan penelitian dilakukan, dimana rata-rata perolehan siswa sebelum pelaksanaan penelitian sebesar 70.88, kemudian setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 71.67 dengan persentase peningkatan sebesar 3.17%. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan siklus II menunjukkan adanya peningkatan yang lebih signifikan dari siklus sebelumnya dengan nilai rata-rata kelas menjadi 76.71 dan persentase peningkatannya sebesar  7.03%.38  Septi Farina Thalib dalam skripsinya yang berjudul: Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas V-B SDN Keraton Kota Baubau. Hasil penelitian                                                            37 Hermin Tribintara, Penggunaan Metode Index Card Match Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Mata Pelajaran Sistem Pemindah Tenaga Kompetensi Memelihara Transmisi Kelas XI Teknik 
Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Gantiwarno Klaten Tahun Ajaran 2012/2013, Yogyakarta: ©All right reserved 2013.Jurnal Pendidik dan Kependidikan, ISSN: 1411-1438, e-ISSN: 2338-8234 38 Ahmad Rifki, Implementasi Metode Index Card Match Dalam Meningkatkan Prestasi 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 1 Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, (Kendari: Skripsi Universitas Haluoleo “tidak dipublikasikan”, 2013) h. 62 



27   ini menunjukkan bahwa penerapan metode index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. Rata-rata perolehan siswa pra penelitian sebesar 65.23 kemudian setelah penerapan tindakan siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 72.65 dengan persentase peningkatan sebesar 8.22%. Setelah pelaksanaan siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 80,02 dan persentase peningkatannya sebesar  9.67%.39  Dari uraian hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan judul dengan penelitian sebelumnya, terutama pada treatmen pembelajaran yang digunakan yaitu penggunaan metode index card match. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain bahwa: 1. Lokasi penelitian yang berbeda, dimana setiap lokasi tentu memiliki masalah pembelajaran yang spesifik yang berbeda dengan masalah  pembelajaran di sekolah lain  2. Subjek penelitian juga berbeda, dimana subjek penelitian ini adalah siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kendari 3. Mata pelajaran yang diajarkan juga berbeda. Pada penelitian terdahulu, mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran matematika dan biologi sedangkan mata pelajaran yang diajarkan dalam PTK ini adalah mata pelajaran Fiqhi pada Madrasah Ibtidaiyah.                                                             39 Septi Farina Thalib, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan 
Metode Index Card Match Pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas V-B SDN Keraton Kota 
Baubau. (Kendari: Skripsi Universitas Haluoleo “tidak dipublikasikan”, 2011) h. 89 



28   Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiat   D. Hipotesis Tindakan Hipotesis dapat di artikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.40 Berdasarkan hasil telaah teoritik seperti telah dipaparkan di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: penerapan metode index 

card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendari.                                                             40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta , 2006), h. 71 
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