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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan perilaku yang diperoleh 

setelah mengalami aktivitas belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran hasil 

belajar merupakan hal yang paling penting karena dapat menjadi petunjuk untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam belajar yang sudah dilakukan. 

Hasil belajar dapat diketahui melalui hasil belajar untuk mengatur dan menilai 

apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari atas bimbingan guru sesuai 

dengan tujuan yang dirumuskan.  

(Dimayanti dan Mudjiono, 2015:250) mengemukkan pula bahwa: 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelumnya belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif dan psikomor. Sedangkan dari sisi guru hasil 

belajar merupakan terselesainya bahan pelajaran. 

 

Setiap perubahan dari individu yang diperoleh melalui belajar merupakan 

hasil belajar, Menurut (Usman, 1999:4) bahwa seseorang yang telah mengalami 

proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku baik dari aspek 

pengetahuan maupun keterampilan.  

(Oemar Hamalik, 2005: 30) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

bila sesorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi dan tahu dari tidak mengerti menjadi 
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mengerti. Beradasrkan teori taksonomi bloom hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui 3 kategori ranah antara lain: kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Jadi belajar adalah istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha 

pendidikan sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. 

Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang 

terkandung dalam belajar. Disebabkan oleh kemampuan berubah karena belajarlah 

manusia dapat berkembang dari makhluk lainya, sehingga ia terbebas dari 

kemandengan fungsi sebagai khalifah dimuka bumi. Secara ringkas dapat 

dikatakan bahwa kualitas hasil dari proses perkembangan manusia itu banyak 

terpulang apa dan bagaimana ia belajar (Muhibin, 2006:59-61). 

(Sabri, 2007:65) guru adalah Pemegang peranan utama dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan 

mengajar adalah pekerjaan khusus yang dilakukan oleh seorang pendidik. 

Pekerjaan ini berwujud rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan 

melaksanakan proses mengatur dan mengorganisasi kegiatan belajar sehingga 

dapat menumbuhkan dan mendorong siswa untuk melakukan proses belajar. 

Sebagai pengajar, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan 

teknik mengajar serta menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikannya 

kepada siswa. Tugas mengajar bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk 

menyampaikan bahan pelajaran tidaklah semata-mata hanya berbicara 
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menyalurkan informasi pengetahuan saja melainkan memerlukan pemikiran dan 

tindakan yang mantap dari serangkaian kegiatan pembelajaran.  

Di dalam melaksanakan program pengajaran, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh pengajar, yaitu mampu menciptakan iklim belajar mengajar 

yang tepat, mampu mengatur ruangan belajar, dan mampu mengelola interaksi 

pembelajaran. Oleh Karena itu, untuk mewujudkan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien maka yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana 

seorang pendidik dapat mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peserta 

didik dengan berbagai pendekatan, penggunaan metode dan strategi yang tepat 

sehingga mengarah kepada pencapaian hasil belajar yang optimal. 

(Syaiful, 2006:77) guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban 

menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan anak didik dikelas. 

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan guru adalah pemilihan dan penentuan 

metode yang seperti apa yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Namun, pada salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Muna tepatnya MTs 1 

Muna , setelah penulis melakukan observasi langsung, ditemukan fakta bahwa 

Guru mata pelajaran fikih belum menggunakan strategi, metode dan model 

pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan 

minat belajar siswa sehingga berpengaruh pada hasil belajarnya. Oleh karena itu, 

agar tercipta hasil pembelajaran siswa dan sebagai solusi mengatasi minimnya 

penggunaan strategi pembelajaran dalam mengajarkan materi fikih, Guru harus 

menumbuhkan kreativitas dengan menggunakan berbagai strategi dalam 

pembelajaran fikih. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru menimbulkan 
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kebosanan dalam diri siswa dalam menerima pelajaran. Yang menjadi alasan guru 

fiqih di Sekolah tersebut belum menggunakan strategi, maupun metode 

pembelajaran yang beragam pada mata pelajaran fikih adalah dikarenakan 

terbatasnya alat penunjang pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan metode 

ceramah, dan tanya jawab sudah cukup. Nilai ulangan harian siswa memang pada 

dasarnya masih rendah, namun karena ditambah dengan nilai tugas dan nilai 

ulangan semester sehingga dapat menambah nilai siswa pada nilai raport menjadi 

diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa perlu melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) disekolah tersebut dengan menggunakan strategi Index 

Card Match. Melalui penerapan strategi pembelajaran tipe index card match ini 

diharapkan guru dapat mengajar dengan baik dan menyenangkan, dan siswa pun 

dapat belajar dengan penuh semangat sehingga hasil belajar dapat menjadi 

meningkat. Jadi, guru dan siswa sama-sama aktif mengambil peran dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat mengaktualisasikan 

potensi mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran fikih. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe Index 

Card Match dalam meningkatkan hasil belajar fiqih siswa kelas VII MTSN  1 

Muna. 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini memfokuskan pada 

masalah peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran kooperatif 
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tipe  Index Card Match, karena guru belum menggunakan berbagai strategi 

pembelajaran secara maksimal dalam proses mengajar sehingga mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa VII MTSN  1 Muna. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Apakah penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe  Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar Fiqih siswa kelas VII  MTSN  1 Muna? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar fiqih siswa kelas VII 

MTSN  1 Muna dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara Umum Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran fiqih, 

utamanya dalam penggunaan strategi pembelajaran kooperatif tipe  

Index Card Match, dengan adanya strategi tersebut menjadi salah satu 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran fikih berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya 

mampu mementingkan hasil ke pembelajaran yang juga mementingkan 

proses .  
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b. Secara Praktis 

1. Bagi Sekolah, Hasil PTK sangat bermanfaat dalam rangka 

memperbaiki sistem pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang brmuara pada peningkatan mutu lulusan MTSN 

1 Muna 

2. Bagi Guru, dapat menumbuhkan kreativitas guru dengan 

menggunakan berbagai strategi dalam pembelajaran fiqih agar 

tercipta minat siswa dan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi 

minimnya penggunaan strategi pembelajaran dalam mengajarkan 

materi fiqih. 

3. Bagi Siswa, agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan guru sehingga diharapkan mereka dapat 

merealisasikan pelajaran yang diperoleh disekolah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi Peneliti, memberikan pengetahuan yang nantinya akan 

dipergunakan ketika terlibat langsung dalam proses pendidikan di 

sekolah-sekolah, utamanya dalm menerapkan strategi 

pembelajaran. 

5. Bagi pihak IAIN Kendari, sebagai bahan referensi kepustakaan 

yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang berkeinginan 

menindak-lanjuti penelitian ini.  
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian 

ini maka yang menjadi definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi pembelajaran tipe Index Card Match adalah salah satu strategi 

pembelajaran aktif yang bertujuan untuk meriview pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan, sehingga siswa lebih lama mengingat 

materi pelajaran dengan teknik mencari atau mencocokkan pasangan 

kartu yang merupakan soal dan jawaban. 

2. Hasil belajar fiqih adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam mata 

fiqih yang menggunakan tes formatif setelah berakhirnya pokok 

bahasan. 

F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “Penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe tipe Index Card Match dapat meningkatkan hasil 

belajar fiqih pada siswa Kelas VII MTSN 1 Muna. 

 

 

 

 


