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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan  hal yang sangat penting dalam pembentukan

sikap dan kepribadian manusia. Melalui pendidikan, manusia memperoleh ilmu

pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan

bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.1

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa

pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan,

dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Sesuai

dengan  undang-undang  tersebut, seorang guru  diharapkan bisa  melakukan

kegiatan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Di sisi lain, pembelajaran

sebisa mungkin dilakukan dengan menarik minat dan kemauan siswa agar timbul

motivasi dan keinginan untuk belajar dari dalam diri siswa.

Mata pelajaran Fiqih merupakan salah satu pelajaran yang dapat

memenuhi berbagai fungsi pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan

1 Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3,”
dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah R.I. tentang Pendidikan (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I, 2006), h. 8.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mempelajari

tentang Fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang

cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-

hari, serta Fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman

sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan

haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Tujuan pembelajaran Fiqih di MI adalah untuk menerapkan aturan-aturan

atau hukum-hukum syari’ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan

aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa

dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata takwa adalah kata yang

memiliki makna luas yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik.

Dengan demikian, Fiqih dapat digunakan untuk membentuk karakter.2

Adapun karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang

tercakup dalam kata takwa sebagai tujuan pembelajaran Fiqih menurut

Megawangi dalam Zain adalah:

Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggung jawab,
kejujuran dan bijaksana, hormat dan santun, dermawan, suka menolong
dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan
dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesantunan.3

Secara substansial, mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan

hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian,

2 Lukman Zain, Modul Pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012),  h. 10.

3 Ibid., h. 11.
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keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri

manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih ditemukan

berbagai permasalahan seperti dalam hal strategi pembelajaran, penilaian dan

sarana pembelajaran. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran lebih

menekankan pada aktifitas guru, bukan pada aktifitas siswa. Pembelajaran yang

dilakukan oleh guru masih dianggap kurang variatif. Misalnya, guru lebih banyak

menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa untuk mencatat. Pada

aspek penilaian, umumnya guru melakukan penilaian lebih banyak menggunakan

alat-alat penilaian yang masih konvensional yaitu tes tertulis. Materi dipahami

sebagai materi yang hanya hapalan saja, sehingga tes yang digunakan pun lebih

menekankan pada hapalan. Padahal berbagai keterampilan berpikir bisa diuji

melalui penilaian yang dibuat oleh guru. Selain itu, dalam hal pengadaan

sarana atau media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran pada umumnya

masih sangat minim. Beberapa permasalahan tersebut merupakan permasalahan

umum dalam pembelajaran,4 dan hal tersebut juga terjadi pada pembelajaran

Fiqih.

Berdasarkan hasil observasi pada saat kegiatan PPL pada bulan Februari-

Maret 2016 dan observasi awal dan serta lanjutan yang dilaksanakan di MIN 2

Konawe Selatan pada bulan November-Desember, peneliti mendapatkan data

bahwa dalam kegiatan pembelajaran Fiqih di kelas VB ditemukan beberapa

permasalahan, yaitu kegiatan pembelajaran yang kurang optimal. Kondisi tersebut

4 Mazrur Amberi, Pembelajaran Fiqih di Madarasah, Jurnal Tarbiyatuna Pendidikan
Agama Islam Vol. 1 No. 1 Desember 2011. h. 44 http://jurnal.iain-palangkaraya.ac.id. (28
Desember  2016).



4

disebabkan oleh berbagai faktor seperti guru, materi, siswa, lingkungan dan

media yang digunakan dalam pembelajaran.

Meskipun selama ini guru telah berusaha seoptimal mungkin dalam

menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan, dan edukatif dalam proses

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran yang lebih bervariasi,

namun pelaksanaan model tersebut masih belum maksimal. Contoh model

pembelajaran yang telah guru mata pelajaran Fiqih MIN 2 Konawe Selatan

laksanakan adalah model pembelajaran kooperatif. Meskipun guru telah

menerapkan model tersebut saat pembelajaran, namun pelaksanaannya masih

belum maksimal. Dikatakan demikian karena guru dalam menerapkannya tidak

berdasarkan konsep dasar model pembelajaran kooperatif yang seharusnya, seperti

kelompok bersifat heterogen.5 Pada konsep dasar tersebut, anggota kelompok

tersebut seharusnya beranggotakan siswa-siswa yang mempunyai karakteristik

dan kemampuan yang berbeda (tinggi, sedang dan rendah), tetapi pada

pelaksanaannya guru hanya membagi siswa secara acak (berdasarkan tempat

duduk yang terdekat).

Kurangnya pengawasan yang dilakukan guru ketika kegiatan kelompok

berlangsung juga menyebabkan kurang atau bahkan tidak adanya interaksi yang

positif ketika kegiatan kelompok berlangsung sehingga siswa-siswa bertindak

sesuai kehendak masing-masing (ada yang ingin belajar menyelesaikan kegiatan

kelompok, ada yang hanya ingin bermain, bercerita dan lain-lain). Meskipun

usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan, dan edukatif

5 Matasim, Guru Mata Pelajaran Fiqih di MIN 2 Konawe Selatan, wawancara oleh
peneliti di Konda,  06 November 2016.
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dalam proses pembelajaran telah dilakukan oleh guru namun pada kenyataannya

masih terdapat berbagai permasalahan baik dari faktor guru maupun siswa. Guru

masih mendominasi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, serta guru masih

kurang variatif dalam menggunakan model pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran pun, guru sangat jarang membentuk

kelompok diskusi antar siswa, sehingga interaksi antar siswa dalam bertukar

pendapat masih sangat kurang. Siswa kurang dituntut untuk berpikir kritis dan

luas dalam menanggapi masalah yang dikemukakan guru sehingga siswa memiliki

minat dan motivasi belajar yang bisa dikatakan rendah, siswa kurang percaya diri

dalam bertanya. Di dalam kelas pun ada beberapa siswa yang sering gaduh,

bercerita, keluar-masuk saat pembelajaran dan mengganggu kegiatan belajar

mengajar.

Kurangnya pengadaan dan penggunaan media belajar yang seharusnya

dilakukan oleh guru untuk menambah minat dan motivasi siswa dalam belajar

juga menjadi salah satu permasalahan dalam  pembelajaran, sehingga usaha-usaha

yang dilakukan guru belum mampu membuat kondisi siswa menunjukkan hasil

yang optimal.

Hal-hal tersebut berdampak pada kurangnya kemampuan siswa dalam

memahami konsep mata pelajaran Fiqih. Hal ini dapat dilihat dari data hasil tes

pra tindakan yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mencapai

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah. Dari 18 siswa

hanya 7 siswa (38,89%) yang mendapat nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM), sedangkan sisanya sebanyak 11 siswa (61,11%) nilainya masih di bawah
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KKM yaitu di bawah 67. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka siswa akan

mengalami kesulitan di dalam menerima materi selanjutnya.

Dengan demikian, usaha untuk menciptakan pembelajaran yang lebih

berkualitas sangat perlu dilakukan oleh guru. Setelah peneliti berdiskusi dengan

guru mata pelajaran Fiqih sebagai kolaborator dalam penelitian ini untuk

memperbaiki kualitas pembelajaran Fiqih, maka salah satu pemecahan masalah

yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe make a match pada materi Haji.

Model pembelajaran make a match pertama kali dikembangkan oleh Lorna

Curran pada tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang

menyenangkan. Melalui suasana yang  menyenangkan diharapkan materi yang

akan disampaikan menjadi lebih mudah dipahami siswa, karena bagaimanapun

juga siswa terlibat langsung dan mendapatkan pengalaman nyata dalam kegiatan

pembelajaran.6 Dengan demikian, proses pembelajaran akan berlangsung dengan

lebih variatif dan tidak monoton dengan prinsip membelajarkan, memberdayakan

siswa dan bukan mengajar siswa.

Model pembelajaran make a match saat ini menjadi salah satu strategi

penting dalam kelas. Tujuan dari pembelajaran make a match ini adalah untuk

melatih peserta didik agar lebih cermat dan memperkuat pemahamannya terhadap

suatu materi pokok.7 Huda dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan dari model

6 Miftakhul Huda, Model-model  Pengajaran  dan  Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), h. 249.

7 Ibid., h. 250.
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pembelajaran make a match antara lain: 1) pendalaman materi; 2) penggalian

materi; dan 3) edutainment.8

Penerapan model make a match pada pembelajaran Fiqih materi Haji

diharapkan dapat membuat siswa belajar dengan lebih semangat karena siswa

akan merasakan pembelajaran yang langsung melibatkan siswa  melalui kartu

pertanyaan dan kartu jawaban tentang Haji sehingga pembelajaran akan lebih

bermakna dan menyenangkan. Di samping itu, siswa terlibat dalam kegiatan yang

mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada

belajar melalui berbuat yaitu bergerak mencari pasangan. Dalam model

pembelajaran ini, siswa dilibatkan secara langsung untuk menemukan pasangan

berdasarkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang diberikan. Jadi, siswa

bergerak menemukan dan mencocokkan sendiri jawaban yang tepat dari kartu

pertanyaan yang diberikan. Dengan proses pembelajaran yang disisipi dengan

permainan ini diharapkan siswa menjadi lebih tertarik dan dapat meningkatkan

pemahamannya terhadap materi yang diajarkan.

Menyadari pentingnya pendidikan dasar bagi anak dalam kegiatan

belajar-mengajar terutama dalam pelajaran Fiqih dan bertitik tolak pada

permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengkaji penelitian

tindakan kelas (PTK) dengan judul: “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Make a Match dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih

pada  Siswa Kelas VB MIN 2 Konawe Selatan”.

8 Ibid., h. 251.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Fiqih di MIN 2 Konawe Selatan kelas VB belum

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi

2. Kurangnya pengadaan media pembelajaran

3. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar

4. Kurang kerjasama antara siswa

5. Adanya aktifitas lain yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung

(berdiskusi di luar materi, mengganggu teman, keluar-masuk kelas)

6. Siswa kurang memahami materi yang diajarkan

7. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran Fiqih

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut: “Apakah penerapan model pembelajaran make a

match dapat meningkatkan hasil belajar Fiqih pada siswa kelas VB MIN 2

Konawe Selatan?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model

pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar Fiqih pada siswa

kelas VB MIN 2 Konawe Selatan.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Pembelajaran melalui model make a match diharapkan dapat memberi

wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta sebagai

bahan masukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam melakukan penelitian secara ilmiah

dalam hal ini melakukan penelitian tindakan kelas guna mengatasi

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru dalam kegiatan

pembelajaran di kelas, serta mendapatkan wawasan dan pengalaman

dalam menerapkan model kooperatif tipe make a match.

b. Bagi siswa

1) Dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam proses belajar

mengajar.

2) Dapat mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan tugas secara

individual karena model pembelajaran kooperatif lebih menekankan

bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

3) Dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi, sehingga

dapat menarik minat siswa selama proses kegiatan belajar mengajar

berlangsung.

c. Bagi guru

1) Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan

pembelajaran yang inovatif. Selain itu, hasil dari penelitian ini
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diharapkan dapat menanamkan kreatifitas guru  dalam  menciptakan

suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan untuk

meningkatkan kemampuan peserta didik, khususnya pada mata

pelajaran Fiqih.

2) Dapat meningkatkan motivasi dalam upaya mengembangkan

profesinya.

3) Guru dapat mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe make a match, sebagai salah satu alternatif dalam

mengatasi masalah pada pelajaran Fiqih.

d. Bagi peneliti bidang sejenis, dapat memperkaya wawasan dan

pengetahuan dalam menerapkan model pembelajaran make a match.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis mengemukakan

definisi operasional sebagai berikut;

1. Model pembelajaran kooperatif tipe make a match adalah model

pembelajaran dimana siswa mencari pasangan berdasarkan soal ataupun

jawaban yang ada pada kartu yang disediakan oleh guru dengan tepat.

2. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh oleh siswa kelas VB MIN 2

Konawe Selatan setelah mengikuti pelajaran yang diajar melalui model

pembelajaran kooperatif tipe make a match yang dinyatakan baik

berupa angka, huruf, maupun kalimat.
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G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran kooperatif

tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB MIN 2

Konawe Selatan pada pembelajaran Fiqih.


