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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan bagi setiap 

orang. Pengetahuan, keterampilan dan sikap terbentuk dan berkembang melalui 

pendidikan baik formal maupun non formal, oleh karena itu masalah bukan hanya 

di Sekolah tetapi merupakan masalah bagi setiap manusia, sehingga berhasil 

tidaknya tujuan pendidikan akan sangat bergantung bagaimana proses yang 

dilakukan pelajar itu sendiri.  

 Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Slameto berpendapat 

yang dikutip oleh Heri Gunawan mengatakan bahwa belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan , sebagai hasil pengalamanya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Syah berpendapat yang dikutip oleh (Heri 

Gunawan, 2013:105) mengatakan bahwa belajar adalah tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sardiman  juga 

dalam buku Heri Gunawan  menyatakan bahwa belajar merupakan suatu 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian  kegiatan seperti 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

 Melihat beberapa pengertian belajar diatas terdapat kesamaan atau kata 

kunci dari belajar. kesamaanya adalah terletak pada kalimat perubahan tingkah 
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laku. Dengan demikian dikatakan belajar jika didalamnya terjadi perubahan 

tingkah laku. 

Secara fundamental Dollar dan Miller dalam (Abdul Kadir, 2007:56) 

dengan jelas menegaskan bahwa efektivitas perilaku belajar itu dipengaruhi oleh 

empat hal yaitu : 

1. Adanya motivasi siswa, siswa harus mengehendaki sesuatu 

2. Adanya perhatian dan mengetahui sasaran, siswa harus memperhatikan 

sesuatu 

3. Adanya usaha, siswa harus melakukan sesuatu 

4. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil, siswa harus memperoleh 

sesuatu. 

 

B. Hasil Belajar 

(Purwanto, 2009:44) hasil belajar dapat dipahami melalui dua kata yang 

membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menunjukkan suatu 

perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional.
 
Sedangkan pengertian belajar adalah aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap 

dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.
 
 

(Mudjiono, 2002:56) Perubahan perilaku akibat kegiatan belajar 

mengakibatkan siswa memiliki penguasaan terhadap materi pengajaran yang 

disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar untuk tujuan pengajaran. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat belajar. 
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Belajar menimbulkan perubahan perilaku dan pembelajaran adalah usaha 

mengadakan perubahan perilaku dengan mengusahakan terjadinya proses belajar 

dalam diri siswa. Selanjutnya untuk kepentingan pengukuran perubahan perilaku 

akibat belajar akan mencakup pengukuran atas domain kognitif, afektif dan 

psikomotorik sebagai hasil belajarnya. 

(Anita, 2004:56) Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor 

ekstern yang dialami dan dihayati siswa yang berpengaruh terhadap proses 

belajar adalah (1) sikap siswa terhadap belajar, (2) motivasi belajar, (3) 

konsentrasi belajar, (4) kemampuan mengolah bahan belajar, (5) 

kemampuan yang telah tersimpan, (6) kemampuan berprestasi atau unjuk 

hasil belajar, (7) rasa percaya diri siswa, intelegensia dan keberhasilan 

belajar dan kebiasaan belajar. Sedangkan faktor-faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar antara lain: (1) guru sebagai pembimbing 

belajar siswa, (2) sarana dan prasarana belajar, (3) kondisi pembelajaran, (4) 

kebijakan penilaian, (5) kurikulum yang diterapkan dan lingkungan sosial 

siswa.
 
 

C. Pembelajaran Kooperatif 

1. Konsep pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar  

Model cooperative learning tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Sistem pengajaran cooperative learning didefinisikan sebagai 

sistem kerja atau belajar kelompok yang berstruktur. Ada unsur-unsur dasar 

cooperative learning yang membedakannya dengan pembagian kelompok 

yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model cooperative 



11 

 

learning dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan 

lebih efektif. 

(Hilda, 2002:70) Model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi 

belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam 

bekerja atau membantu diantara sesama, struktur bekerja sama yang teratur 

dalam kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih. 

Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong 

dan dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka 

harus mengkoordinasikan usahanya untuk penyelesaian tugasnya. Dalam 

pencapaian pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling 

tergantung satu sama lain untuk mencapai satu pemahaman bersama.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara 

bersama-sama atau kelompok supaya memperoleh hasil belajar yang 

maksimal dan untuk memecahkan materi pembelajaran dengan membagi 

tugas pada masing- masing individu. 

2. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

(Muslimin, 2000:34) Kebanyakan pembelajaran yang menggunakan 

model kooperatif dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

2.  Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

3. Bilamana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang berbeda-beda. 

4.  Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu. 
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3. Prosedur Pembelajaran Kooperatif 

(Wina 2006:248), Prosedur pembelajaran Kooperatif pada prinsipnya 

terdiri atas empat tahap yaitu: 

a. Penjelasan Materi  

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-

pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan 

utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi 

pelajaran. Pada tahap ini memberikan gambaran umum tentang materi 

pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya siswa akan memperdalam 

materi dalam pembelajaran kelompok (tim). Pada tahap ini guru ini dapat 

menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab, bahkan 

kalau perlu guru dapat menggunakan demonstrasi. Disamping itu guru 

juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran agar proses 

penyampaian materi dapat lebih menarik siswa.  

b. Belajar dalam Kelompok 

(Anita, 2004:27) Pengelompokan dalam strategi pembelajaran 

kooperatif bersifat heterogen. Lie menjelaskan lebih disukainya 

pengelompokan heterogen adalah pertama, kelompok heterogen 

memberikan kesempatan untuk saling mengajar dan  saling mendukung. 

Kedua, kelompok ini meningkakan relasi dan interaksi antar ras, agma, 

etnis dan gender. Terakhir, kelompok heterogen memudahkan pengelolaan 

kelas karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis 
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tinggi , guru mendapatkan satu asisten untuk setiap tiga orang. Melalui 

pembelajaran dalam tim siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar 

informasi dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama, 

membandingkan jawaban mereka, dan mengoreksi hal-hal yang kurang 

tepat. 

c. Penilaian  

Penilaian dalam strategi pembelajaran kooperatif bisa dilakukan 

dengan tes atau kuis. tes dilakukan secara individual atau kelompok. tes 

individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa, 

dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap 

kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan 

dibagi dua.  nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dalam 

kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama 

dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota 

kelompok. 

d. Pengakuan Tim 

Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling 

menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan 

penghargaan atau hadiah. pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut 

diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga 

membangkitkan motivasi tim lin untuk lebih mampu meningkatkan 

prestasi mereka. 
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4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

 

Setiap strategi pembelajaran tentunya memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Seperti pembelajaran kooperatif juga memiliki keunggulan 

dan kelebihan.  

Adapun keunggulan dan kelemahannya adalah sebagai berikut. 

 

a. Keunggulan pembelajaran kooperatif 

Keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi 

pembelajaran diantaranya: 

1) Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu 

menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menembah 

kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi 

dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain 

2) Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan 

kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata 

secara verbal dan membandingkanya dengan ide-ide orang lain. 

3) Melalui Strategi pembelajaran kooperatif dapat membantu anak 

untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. 

4) Strategi pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan 

setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. 

5) Strategi pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang 

cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus 

kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, 

hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, 
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mengembangkan keterampilan me-manage waktu, dan sikap positif 

terhadap sekolah. 

6) Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan 

kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, 

menerima umpan balik. siswa dapat berpraktik memecahkan 

masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang 

dibauat adalah tanggung jawab kelompoknya. 

7) Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi 

nyata (riil). 

8) Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan 

motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini 

berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. 

b. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Selain keunggulan, pembelajaran kooperatif juga memiliki 

kelemahan diantaranya: 

1) Untuk memahami dan mengerti filosofis strategi pembelajaran 

kooperatif memang butuh waktu. sangat tidak rasional kalau kita 

mengharapkan secara otomatis siswa dapat mengerti dan memahami 

filsafat cooperative learning. Untuk siswa yang dianggap memeliki 

kelebihan, contohnya mereka akan merasa terhambat dengan siswa 

yang kurang memiliki kemampuan. akibatnya, keadaan semacam ini 

dapat mengganggu iklim kerja sama dalam kelompok. 
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2) Ciri utama dari strategi pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa 

saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang 

efektif, maka dibandingkan dengan pembelajaran langsung dari guru, 

bisa terjadi cara belajar yang demikian apa yang seharusnya dipelajari 

dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa. 

3) Penilaian yang diberikan dalam strategi pembelajaran kooperatif 

didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu 

menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan 

adalah prestasi setiap individu siswa. 

4) Keberhasilan strategi pembelajaran kooperatif dalam upaya 

mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu 

yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya 

dengan satu kali atau sekali-kali penerapan strategi ini. 

5) Walaupun kemampuan bekerja sama adalah kemampuan yang sangat 

penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan 

yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual. Oleh 

karena itu idealnya melalui strategi pembelajaran kooperatif selain 

siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana 

membangun kepercayaan diri. untuk mencapai kedua hal itu dalam 

strategi pembelajaran kooperatif memang bukan pekerjaan yang 

mudah. 
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D. Strategi Index Card Match 

Index card match merupakan salah satu strategi yang menyenangkan yang 

dapat mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Index card match 

adalah salah satu teknik instruksional dari belajar aktif yang termasuk dalam 

berbagai reviewing strategis (strategi pengulangan). Tipe index card match ini 

berhubungan dengan cara-cara belajar agar siswa lebih lama mengingat materi 

pelajaran yang dipelajari dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

menyenangkan. 

(Melvin, 1996:239) Biasanya pendidik dalam kegiatan belajar mengajar 

memberikan banyak informasi  kepada peserta  didik  agar  materi ataupun  topik  

dalam  program  pembelajaran  dapat terselesaikan tepat  waktu,  namun  pendidik  

terkadang  lupa  bahwa  tujuan pembelajaran  bukan  hanya  materi  yang  selesai  

tepat  waktu  tapi sejauh  mana  materi  telah  disampaikan  dapat  diingat  oleh  

peserta didik.  Karena  itu  dalam  kegiatan  pembelajaran  perlu  diadakan 

peninjauan  ulang  atau  review  untuk  mengetahui  apakah  materi yang 

disampaikan dapat dipahami oleh para peserta didik. 

Silberman menyatakan bahwa strategi ini adalah cara yang menyenangkan 

lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran, yang membolehkan peserta didik 

untuk berpasangan dan memainkan kuis dengan kawan sekelas. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran aktif tipe index card match adalah strategi untuk mengingat kembali 

apa yang telah dipelajari dan menguji pengetahuan serta kemampuan peserta 
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didikdengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan.  

a. Langkah-langkah Strategi Index Card Match 

(Hisyam, 2005:70) adapun  langkah-langkah  dalam  strategi  

pembelajaran  Index Card  Match  (ICM)  atau  mencari  pasangan  kartu  adalah  

sebagai berikut: 

1) Buatlah  potongan-potongan  kertas  sebanyak  jumlah  siswa yang   ada di 

dalam kelas. 

2) Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3) Pada  separuh  bagian,  tulis  pertanyaan  tentang  materi  yang akan 

dipelajari, setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

4) Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat. 

5) Kocoklah  semua  kertas  yang  lain,  tulis  jawaban  dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah dibuat. 

6) Setiap  siswa  diberi  satu  kertas.  Jelaskan  bahwa  ini  adalah aktivitas  

yang  dilakukan  berpasangan.  Separuh  siswa  akan mendapatkan  soal  dan  

separuh  yang  lain  akan  mendapatkan jawaban. 

7) Mintalah  kepada  siswa  untuk  menemukan  pasangan  mereka. Jika  ada  

yang  sudah  menemukan  pasangan,  mintalah  kepada mereka  untuk  

duduk  berdekatan.  Jelaskan  juga  agar  mereka tidak memberitahu materi 

yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 
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8) Setelah  semua  siswa  menemukan  pasangan  dan  duduk berdekatan, 

mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk  membacakan  

soal  yang  diperoleh  dengan  keras  kepada teman-temannya  yang  lain.  

Selanjutnya  soal  tersebut  dijawab oleh pasangannya. 

9) Akhiri proses ini dengan membuat kesimpulan. 

Senada dengan pernyataan di atas, Silberman menyatakan bahwa langkah-

langkah strategi pembelajaran index card match adalah sebagai berikut. 

1) Pada kartu index terpisah, tulislah pertanyaan tentang apa pun yang 

diajarkan di dalam kelas. Buatlah kartu pertanyaan yang cukup untuk 

menyamai satu setengah jumlah siswa. 

2) Pada kartu terpisah, tulislah jawaban bagi setiap pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. 

3) Campurlah dua lembar kartu dan kocok beberapa kali sampai benar-benar 

tercampur. 

4) Berikan satu kartu kepada setiap peserta didik. Jelaskan bahwa ini adalah 

latihan permainan. Sebagian memegang pertanyaan review dan sebagian 

lain memegang jawaban. 

5) Perintahkan kepada peserta didik untuk menemukan kartu permainannya. 

Ketika permainan dibentuk, perintahkan peserta didik yang bermain untuk 

mencari tempat duduk bersama (beritahu mereka jangan menyatakan kepada 

peserta didik lain apa yang ada pada kartunya). 

6) Ketika semua pasangan permainan telah menempati tempatnya, perintahkan 

setiap pasangan menguji peserta didik yang lain dengan membaca keras 
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pertanyaannya dan menantang teman sekelas untuk menginformasikan 

jawaban kepadanya. 

b. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Index Card Match 

(Agus, 2012:121) Terdapat beberapa  kelebihan  dan kelemahan  strategi 

pemebelajaran index card match sebagai berikut: 

1) Kelebihan strategi pembelajaran tipe Index Card Match adalah: 

a) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Materi  pelajaran  yang  disampaikan  lebih  menarik  perhatian siswa. 

c) Mampu  menciptakan  suasana  belajar  yang  aktif  dan menyenagkan. 

d) Mampu  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  mencapai  taraf ketuntasan 

belajar. 

e) Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. 

2) Kelemahan strategi pembelajaran tipe Index Card Match adalah: 

a) Membutuhkan  waktu  yang  lama  bagi siswa  untuk menyelesaikan  

tugas. 

b) Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 

c) Lama untuk membuat persiapan. 

d) Guru  harus  memiliki  jiwa  demokratis  dan  keterampilan  yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas. 

e) Menuntut  sifat  tertentu  dari  siswa  atau  kecenderungan  untuk bekerja 

sama dalam menyelesaikan masalah. 

f) Suasana  kelas  menjadi  gaduh  sehingga  dapat  mengganggu kelas. 
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Berdasarkan uraian di atas tentang kelebihan dan kelemahan strategi 

pembelajaran tipe index card match, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

suatu kegiatan yang sempurna, setiap hal atau kegiatan pasti memiliki kekurangan 

dan kelebihan. Begitu pula dengan strategi dan metode pembelajaran. Dan 

demikian juga dengan strategi pembelajaran tipe index card match. 

E. Hakikat Pembelajaran Fiqih 

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran pendidikan 

agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memeahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian 

menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

latihan, pengamalan, dan pembiasaan. 

Pembelajaran fiqih  bertujuan untuk membekali peserta didik untuk dapat : 

(1) 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 dan manausia lain yang diatur dalam 

fiqih muamalah. (2) melaksanakan dan mengamalkan ketentan hukum Islam 

dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.  

(Muhaimin, 2005:26) pembelajaran fiqih padah hakikatnya adalah proses 

komunikasi yakni proses penyampaian pesan pelajaran fikih dari sumber pesan 
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melalui saluran atau media kepada penerima pesan atau siswa. Adapun pesan 

yang akan dikomunikasikan dalam mengetahui dan memahami pokok-pokok 

hukum Islam  dalam mengatur ketentuan dan tatacara menjalankan hubungan 

manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia 

dengan sesama manusia yang diatur dalam fiqih muamalah. 

F. Penelitian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Irnawati dengan judul “Penerapan 

Strategi Pembelajaran Index Card Match Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VII A SMP 

Negeri 1 Gu Kecamatan Gu Kabupaten Buton”. Berdasarkan hasil 

penelitian saudari Irnawati, maka dapat disimpulkan bahwa melalui 

penerapan strategi pembelajaran index card match di kelas VII A SMP 

Negeri 1 Gu Kecamatan Gu Kabupaten Buton semester ganjil tahun ajaran 

2014/2015, bahwa hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Hal ini 

ditunjukkan pada nilai rata-rata siswa setelah tindakan siklus I meningkat 

dibandingkan dengan nilai tes awal yakni dari 66,25 menjadi 70,5 sebesar 

65% secara klasikal, Selanjutnya nilai rata-rata siswa setelah tindakan 

siklus II meningkat menjadi 76,5 sebesar 85% secara klasikal.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri Suryani Irnawati dengan judul 

Penerapan Strategi Index Card Match Dapat Meningkatkan Minat 
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Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VIII B Mts Negeri 1 

Purbalingga. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan strategi 

pembelajaran tipe index card match dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam di kelas VII MTs 1 Purbalingga, terdapat peningkatan minat 

belajar siswa yang dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu 

kesukacitaan, ketertarikan, perhatian, dan antusias siswa terhadap mata 

pelajaran pendidikan agama Islam pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas.Tindakan ini minimal 80% siswa memperoleh nilai 

diatas 70. 

Judul penelitian di atas memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang 

dilakuan peneliti yaitu pada penggunaan strategi, namun yang membedakan 

adalah terletak pada aspek mata pelajaran, lokasi dan waktu penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


