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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Model Pembelajaran Kooperatif

1. Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan dalam merencanakan

pembelajaran di kelas maupun pembelajaran tutorial. Dalam hal ini, model

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Sedangkan menurut Sulistyorini model pembelajaran merupakan “rencana, pola atau

pengaturan kegiatan guru dan peserta didik yang menunjukkan adanya interaksi antar

unsur-unsur yang terkait dalam pembelajaran.”1

Lebih lanjut Sugiyanto menjelaskan bahwa :

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan
aktifitas pembelajaran.2

Model pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan

proses pembelajaran dan menentukan perangkat pembelajaran yang akan digunakan.

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih

model pembelajaran yang sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.3

1 Sri Sulistyorini, Pembelajaran IPA Sekolah Dasar (Yogyakarta: Tiara Karya, 2007), h.14.
2 Sugiyanto, Model-Model Pembelajaran Inovatif (Surakarta: Yuna Presindo, 2010), h. 3.
3 Mazrur Amberi, Pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, Jurnal Tarbiyatuna Pendidikan

Agama Islam, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2011, h. 51.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran merupakan pola pembelajaran yang disusun secara sistematis

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu sebagai pedoman dalam melaksanakan

aktifitas pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang lebih interaktif sangat

diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran ikut serta siswa dalam kegiatan

pembelajaran. Jika guru mengajar aktif, bijaksana, tegas, memiliki disiplin tinggi dan

mampu membuat siswa menjadi senang akan pelajaran maka kemampuan akademik

siswa akan cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti

pelajaran.4

2. Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif menurut Sanjaya adalah “rangkaian kegiatan belajar

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai

tujuan belajar yang telah dirumuskan.”5 Menurut Slavin dalam Solihatin,

pembelajaran kooperatif merupakan:

Pembelajaran dimana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil yang secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai
6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Selanjutnya
dikatakan pula, keberhasilan dari kelompok tergantung dari kemampuan dan
aktifitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara kelompok.6

4 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
2013), h. 41.

5 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ( Jakarta:
Kencana, 2006), h. 241.

6 Etin Solihatin, Raharja, Cooperatif Learning (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 4.
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Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang berorientasi

pada tim (kelompok). Pada pembelajaran kooperatif ini peserta didik berada dalam

kelompok kecil dengan anggota kurang lebih 4 sampai 6 orang. Dalam belajar secara

kooperatif ini terjadi interaksi antar anggota kelompok. Interaksi yang dimaksud

adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu lainnya.7 Semua

anggota kelompok harus turut terlibat, karena keberhasilan kelompok ditunjang oleh

aktifitas anggota kelompok, sehingga anggota kelompok saling membantu.

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah

memahami dan menemukan konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan

temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu untuk

memecahkan masalah-masalah yang kompleks.8 Jadi, hakikat sosial dan penggunaan

kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif.

Trianto dalam bukunya memaparkan bahwa:

Sebuah analisis penelitian menunjukan, dalam kelompok siswa-siswa akan
belajar lebih cepat, dan bahwa pengalaman kelompok sering beralih ke
anggota-anggota kelompok sehingga mereka bekerja lebih efektif. Akan tetapi
ada beberapa keterbatasannya. Beberapa siswa yang pandai tidak menikmati
manfaat dari pengalaman belajar kelompok, dan bagi mereka proses sosial
yang terjadi di dalam kelompok sebenarnya merupakan hambatan bagi
kegiatan belajar mereka. Namun keuntungan kerja kelompok ini terletak pada
perubahan yang menyangkut motivasi, emosi dan sikap.9

7 Sarminah, Pengaruh Interaksi Siswa Terhadap Guru Dalam Proses Pembelajaran di Kelas,
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam INM, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015, h. 215.

8 Kd. Meta Dewi, Md. Putra dan B. Surya Manuaba. Pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Make a Match Berbantuan Media Grafis Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V
SDN 18 Pemecutan, Jurnal Jurusan PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 2,
No. 1, 2014, h. 3.

9 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovat-Progresif Landasan dan Implementasinya
pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Kencana,  2012), h. 22.
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Melalui model pembelajaran kooperatif, siswa bukan hanya belajar dan

menerima apa yang disajikan oleh guru dalam proses belajar mengajar, melainkan

bisa juga belajar dari siswa lainnya dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk

membelajarkan siswa yang lain, sehingga semua siswa dapat menguasai materi pada

tingkat penguasaan yang relatif sama.10 Pada saat siswa belajar dalam kelompok akan

berkembang suasana belajar yang terbuka, karena pada saat itu akan terjadi proses

belajar bersama dalam hubungan pribadi yang saling membutuhkan. Pada saat itu

juga siswa belajar dalam kelompok kecil  akan tumbuh dan berkembang pola belajar

tutor sebaya dan belajar secara bekerjasama. Pada saat proses pembelajaran, guru

bukan lagi berperan sebagai satu-satunya narasumber, tetapi berperan sebagai

mediator, stabilisator dan manager pembelajaran.

Menurut Fujiyati “Model kooperatif dapat melatih siswa untuk mendengar

pendapat orang lain dan menyimpulkannya, pendidik membentuk siswanya agar

mudah memahami materi dan siswa harus saling membantu.”11 Hal ini memang

sangat dianjurkan dalam al-qur’an untuk saling tolong menolong, yang dijelaskan

dalam surah At-Taubah ayat 71:

10 Lyly Kusdartiana, Pentatito Gunowibowo dan  Arnelis Djalil, Efektivitas Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pada Pembelajaran Matematika, Jurnal Pendidikan Matematika,
Volume 2, No. 1, 2013, h. 58.

11 Siti Fujiyati, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament
(TGT) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Islamiyah Ciputat” (Jakarta :
FTIK UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 28.
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.(QS. At-Taubah: 71).12

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran yang menekankan peserta didiknya untuk belajar

bekerjasama dalam memecahkan suatu masalah yang ada, dengan bentuk kelompok

kecil, yang bertujuan untuk mengasah imajinasi peserta didik, yang memiliki tingkat

kemampuan yang tinggi, sedang maupun rendah, serta dapat melatih peserta didik

untuk bisa berinteraksi dengan baik antar sesama, akan menciptakan pribadi-pribadi

yang memiliki rasa tanggung jawab dan mampu menghargai pendapat orang lain.

b. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif

Slavin dan Abrani dalam Sanjaya mengungkapkan bahwa:

Pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif, yaitu
perspektif motivasi artinya penghargaan yang diberikan kepada kelompok
yang dalam kegiatannya saling membantu untuk memperjuangkan
keberhasilan kelompok, perspektif sosial artinya melalui kooperatif setiap
peserta didik akan saling membantu dalam belajar, karena mereka ingin
semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan, perspektif perkembangan

12 Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Qur’an Keluarga (Bandung:
CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), h. 198.
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kognitif artinya dengan adanya interaksi antar anggota kelompok dapat
mengembangkan prestasi peserta didik untuk berfikir mengolah informasi.13

Adapun karakteristik  pembelajaran kooperatif antara lain:

1) Pembelajaran secara tim

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan

secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu

tim harus mampu membuat setiap peserta didik belajar. Setiap anggota tim

harus saling membantu untuk mencapai tujuan.14

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif

Menurut Zazin, manajemen mempunyai tiga fungsi yaitu :

1) Fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukan
bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan.
Misalnya tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya,
apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan, dan lain sebagainya.
2) fungsi manajemen sebagai organisasi, menunjukan bahwa
pembelajaran kooperatif  memerlukan perencanaan yang matang agar
proses pembelajaran berjalan dengan efektif. 3) fungsi manajemen
sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif
perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun
non tes.15

3) Kemauan untuk bekerja sama
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan

secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerjasama
perlu ditentukan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang
baik, pembelajaran tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

4) Keterampilan Bekerja Sama
Keterampilan bekerja sama itu dipraktikan melalui aktifitas dalam

kegiatan pembelajaran secara kelompok. Dengan demikian, peserta didik

13 Wina Sanjaya, op. cit., h. 244.
14 Wina Sanjaya, loc. cit.
15 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2011),  h. 32.



18

perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi
dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang
telah ditetapkan.16

Menurut Rusman pembelajaran kooperatif dicirikan oleh struktur tugas, tujuan

dan penghargaan kooperatif. Peserta didik yang bekerja dalam situasi pembelajaran

kooperatif didorong dan dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama

dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya.

Dalam penerapan pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling bergantung

satu sama lain.17

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Menurut Trianto dalam Solihatin dan Raharja, model pembelajaran kooperatif

mencakup tiga tujuan pembelajaran yang sangat penting, yaitu:

1) Prestasi akademik
Tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa

untuk meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman baik secara
individu maupun kelompok.

2) Penerimaan akan keanekaragaman
Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap

penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya, dan agama, sastra
sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif
memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan
kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas
bersama, dan melaui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar
untuk menghargai satu sama lain.

3) Pengembangan Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial atau kooperatif berkembang secara signifikan dalam

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan

16 Wina Sanjaya, op. cit., h. 245.
17 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta:

Rajawali Pers, 2011), h. 206.
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untuk melatikan keterampilan-keterampilan kerjasama dan kolaborasi, serta
keterampilan-keterampilan tanya-jawab.18

d. Prosedur Pembelajaran Kooperatif

Sanjaya menjelaskan bahwa prosedur pembelajaran kooperatif pada dasarnya

terdiri atas empat prinsip, yaitu :

1) 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 materi pokok pelajaran.

2) Belajar dalam kelompok
Setelah guru menjelaskan materi umum tentang pokok-pokok pelajaran,

siswa diminta untuk belajar di kelompoknya masing-masing.
Pengelompokan bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan
perbedaan baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosial ekonomi,
etnik, serta perbedaan kemampuan akademik.

3) Penilaian
Penilaian dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik

secara individual ataupun kelompok.
4) Pengakuan tim

Pengakuan tim adalah penetapan yang dianggap paling menonjol atau
tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah.
Pengakuan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim atau kelompok
belajar untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim lain
untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka.19

B. Deskripsi Model Pembelajaran Make a Match

1. Pengertian Model Pembelajaran Make a Match

Kurniasih dan Sani mengatakan dalam bukunya bahwa  “Model pembelajaran

make a match atau mencari pasangan merupakan model pembelajaran yang mengajak

18 Etin Solihatin, Raharja, op. cit., h. 41.
19 Wina Sanjaya, op. cit., h. 249.
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siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam

suasana yang menyenangkan.”20

Hal yang sama juga dikatakan oleh Mulyasa dalam bukunya bahwa “dalam

model pembelajaran make a match ini siswa diajak mencari pasangan sambil belajar

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.”21

Lebih lanjut Sulisti juga mengatakan bahwa:

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran dengan
pendekatan PAIKEM yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif
dalam berbagai kegiatan pembelajaran baik secara individu maupun
kelompok, sehingga dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan
belajar melalui berbuat atau melakukan.22

Jadi, model pembelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan

model pembelajaran yang dimana siswa memegang kartu soal atau jawaban dan siswa

dituntut untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam menemukan kartu jawaban

maupun kartu soal yang dipegang pasangannya dengan batas waktu tertentu yang

kemudian membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan membuat siswa

berpikir serta membutuhkan semangat kerjasama.

Model pembelajaran make a match merupakan salah satu model pembelajaran

yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas, sebagaimana yang

dikatakan oleh Zaini bahwa tujuan model ini diterapkan adalah agar siswa lebih

semangat serta antusias dan belajarnya akan lebih cermat, serta siswa akan lebih

20 Inas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran (t.t: Kata
Pena, 2016), h. 55.

21 E. Mulyasa, Model Pembelajaran Kooperatif (Surabaya: Unesa, 2003), h. 57.
22 Wiwik Sulisti, “ Penerapan Model Pembelajaran Make a Match untuk Meningkatkan Hasil

Belajar IPA Siswa Kelas II MI Ma’arif Sambeng Borobudur Magelang T.A 2013/2014 (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 10.
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mengingat materi pelajaran dengan menggunakan kartu pasangan sehingga siswa

terlibat aktif dan mampu memperoleh hasil belajar yang baik, sehingga guru dituntut

menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang demokratis, yang mampu

menarik perhatian siswa.23 Dan sebagaimana yang dikatakan Nur Indahwati bahwa

model ini merupakan:

Model yang dikembangkan oleh Lorna Curran yang berawal dari banyaknya
siswa di tingkat dasar (young student) yang mempunyai kesulitan untuk
mengembangkan social skill (keterampilan sosial) siswa dalam bekerjasama
dengan orang lain dalam pelajaran berhitung.24

Model  pembelajaran tipe make a match dapat dikatakan sebagai model

pembelajaran konsep karena model pembelajaran ini mengajak siswa mencari

jawaban terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu pasangan.

Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu

yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat

mencocokkan kartunya diberi poin. Dengan adanya teknik mencari pasangan, akan

membuat siswa bergerak dan berkomunikasi secara aktif untuk mendapatkan

pasangan kartu yang diperolehnya sehingga akan meningkatkan keaktifan siswa.

Dalam bukunya Lie mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan jika

pembelajaran dikembangkan dengan model make a match adalah “kartu-kartu, yaitu

kartu yang berisi pertanyaan, kartu yang berisi jawaban dari pertanyaan. Tujuan dari

model pembelajaran make a match adalah 1) pendalaman materi, 2) penggalian

23 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif (Jogjakarta: Pustaka Insan Media, 2008), h.
24 Nur Indahwati, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode Make A Match untuk

Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI FIQIHpada Mata Pelajaran Akutansi Pokok
Bahasan Jurnal Umum di SMA Kertanegara Malang”( Skripsi FE UM, 2009), h. 23.
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materi, dan edutainment.”25 Adanya proses pencarian kartu dengan menggunakan

media kartu yang bervariasi dan menarik seperti kartu berbentuk buah-buahan, dalam

proses pembelajaran dengan model make a match akan membuat suasana belajar

lebih menyenangkan, sehingga siswa lebih berminat dan termotivasi saat mengikuti

proses pembelajaran yang kemudian hal ini akan berdampak pada pemahaman

mereka terhadap suatu materi yang dipelajari.

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Make a Match

Adapun langkah-langkah model make a match menurut Huda sebagai berikut:

a) Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk
mempelajari materi di rumah.

b) Siswa dikelompokan ke dalam dua kelompok, misalnya kelompok A dan
kelompok B. Kedua kelompok diminta untuk saling berhadapan.

c) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kepada kelompok B.

d) Guru    menyampaikan kepada siswa bahwa    mereka harus
mencari/ mencocokan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain.
Guru perlu menyampaikan batas maksimum waktu yang berikan kepada
mereka.

e) Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya
di kelompok B. Jika mereka sudah menemukan pasangannya masing-
masing, guru meminta mereka melaporkan diri kepadanya. Guru
mencatat mereka pada kertas yang sudah dipersiapkan.

f) Jika waktu habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis.
Siswa yang belum menemukan pasangan diminta berkumpul tersendiri.

g) Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan
siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan memberi
tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak.

h) Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan
kecocokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan
presentasi.26

25 Anita Lie, Memperaktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas (Jakarta:
Gramedia, 2007),  h. 88.

26 Miftakhul Huda, Model-model  Pengajaran  dan  Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), h. 252.
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3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Make a Match

Kurniasih dan Sani dalam bukunya memaparkan kelebihan dan kelemahan model

pembelajaran make a match, antara lain:

Kelebihan model pembelajaran make a match:
a) Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan.
b) Materi pembelajaran disampaikan lebih menarik perhatian siswa.
c) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar

secara klasikal.
d) Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran.
e) Kerjasama antara sesama siswa terwujud dengan dinamis.
f) Munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh siswa.
Adapun kelemahan model pembelajaran make a match antara lain:
a) Sangat memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan.
b) Waktu yang tersedia perlu dibatasi karena besar kemungkinan siswa

bisa banyak bermain-main dalam proses pembelajaran.
c) Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai.
d) Pada kelas dengan siswa yang banyak (<30 siswa/kelas) jika kurang

bijaksana, yang muncul adalah suasana seperti pasar dengan keramaian
yang tidak terkendali.

e) Bisa mengganggu ketenangan belajar kelas di kiri kanannya.27

C. Pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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.28

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus

dipelajari oleh peserta didik di Madrasah adalah Pendidikan Agama Islam, yang

27 Inas Kurniasih dan Berlin Sani, op. cit., h. 56.
28 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, loc. cit.
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dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata

pelajaran PAI 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. Secara substansional mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikan dan

menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, dengan

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

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di madrasah ibtidaiyah meliputi:

1) Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara

pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara thaharah,

sholat, puasa, zakat, dan ibadah Haji.

2) Fiqih muamalah,  yang  menyangkut:  pengenalan  dan  pemahaman

mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram,

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

Adapun tujuan mata pelajaran Fiqih di madrasah ibtidaiyah sebagaimana yang

dikatakan oleh Zain adalah untuk membekali peserta didik agar dapat:
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1) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang
menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman
hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan
baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama
Islam baik hubungan dengan manusia dengan Allah, dengan diri manusia
itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan
dengan lingkungannya.29

D. Deskripsi Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Pengertian hasil belajar secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu kata hasil

dan belajar. Ngalim mengatakan bahwa:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hasil berarti sesuatu yang
diperoleh dengan usaha. Sedangkan kata belajar berarti suatu perubahan
dalam tingkah laku, perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang
baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih
buruk.30

Menurut Rifa’i dan Catharina, hasil belajar merupakan “perubahan perilaku

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar.”31

Sudjana menyatakan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki

siswa setelah siswa menempuh pengalaman belajarnya (proses belajar mengajar).”32

Sedangkan menurut Poerwanti hasil belajar adalah “keberhasilan siswa setelah

mengikuti satuan pembelajaran tertentu. Jadi hasil belajar merupakan tindakan yang

29 Lukman Zain, Modul Pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 17.

30 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.
81.

31 Rifa’i, Ahmad dan Catharina Tri Anni, Psikologi Pendidikan (Semarang: Universitas
Negeri Semarang, 2011), h. 85.

32 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.
22.
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diperoleh setelah melakukan proses belajar yaitu dapat berupa tambahnya

pengetahuan dan perubahan tingkah laku.”33

Menurut Suprijono, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan

psikomotorik.34

a. Ranah kognitif

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan

dan kemahiran intelektual. Berdasarkan taksonomi Bloom pada aspek kognitif

meliputi:35

Aspek Kata Kerja Operasional
Pengetahuan Mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan,

mengidentifikasi, mendaftarkan, menunjukkan, membilang
Pemahaman Memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan,

merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung
Penerapan Menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan,

menyesuaikan, mengkalkulasikan, memodifikasi,
mengklasifikasikan

Analisis Menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi,
mendiagnosis, menyeleksi, memerinci

Sintesis Mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan,
mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun

Penilaian Membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan,
mengkritik, menimbang, memutuskan

Tabel 2.1
Kata Kerja Operasional Aspek Kognitif

33 Endang Poerwanti, Asesmen Pembelajaran SD (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, 2008), h. 74.

34 Agus Suprijono, Cooperative   Learning   Teori   &  Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,   2012), h. 6.

35Junaidi, Modul Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI (Direktorat Pendidikan Agama
Islam Pada Sekolah (DITPAIS) Kementerian Agama Republik Indonesia: 2011), h. 26.
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Adapun indikator yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih dengan

menerapkan model pembelajaran make a match pada ranah kognitif adalah sebagai

berikut:

Siklus I Pertemuan I

(a) Memahami pengertian Haji.

(b) Memahami hukum melaksanakan ibadah Haji.

(c) Memahami syarat wajib Haji.

Siklus I Pertemuan II

(a) Mengetahui rukun Haji.

(b) Mengetahui wajib Haji.

Siklus 2 Pertemuan I

Memahami amalan dalam berhaji seperti: Sa’i, wukuf di Arafah, mabit di

Muzdalifah dan Mina.

Siklus 2 Pertemuan II

(a) Memahami larangan selama berhaji bagi laki-laki dan perempuan.

(b) Memahami pembayaran denda dalam berhaji.

b. Ranah afektif

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Secara

umum ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang menunjuk ke arah

pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang nilai yang

diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari

dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya. Jenjang
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kemampuan dalam ranah afektif yaitu: receiving (sikap menerima), responding

(memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization

(karakterisasi).

Adapun indikator yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih dengan

menerapkan model pembelajaran make a match pada ranah afektif adalah sebagai

berikut:

(1) Kesiapan siswa dalam mengikut pelajaran.

(2) Memperhatikan penjelasan guru.

(3) Memperhatikan media gambar dan kartu yang disediakan oleh guru.

(4) Antusias dalam mengikuti pembelajaran menggunakan  model make a

match.

c. Ranah psikomotor

Ranah psikomotor berkaitan dengan gerak tubuh atau bagian-bagiannya

mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ranah  psikomotorik

berkenaan dengan  hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.

Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial,

dan intelektual.

Adapun indikator yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih dengan

menerapkan model pembelajaran make a match pada ranah psikomotorik adalah

sebagai berikut:

(1) Melakukan pemodelan bergerak mencari pasangan.
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(2) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

(3) Menyimpulkan hasil pembelajaran.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan keadaan yang diperoleh seseorang setelah melakukan proses belajar yang

berupa bertambahnya pengetahuan atau perubahan tingkah laku. Secara garis besar,

hasil belajar dibagi ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pada penelitian ini, peneliti membatasi analisis hasil belajar pada ranah kognitif.

Analisis hasil belajar pada ranah kognitif ini diperoleh dari nilai hasil tes evaluasi

siswa. Sedangkan untuk penilaian ranah afektif dan psikomotor dapat dilihat dari

lembar pengamatan aktifitas siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran Fiqih materi Haji dengan menerapkan model pembelajaran

make a match.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Pada dasarnya hasil belajar siswa yang baik dalam kegiatan pembelajaran di

sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intelegensi. Intelegensi merupakan

kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan untuk mengadakan

suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri

secara kritis dan objektif. Taraf intelegensi sangat mempengaruhi kemampuan siswa,

dimana siswa yang memiliki intelegensi tinggi mempunyai peluang yang lebih besar

untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi, sedangkan siswa yang memiliki



30

taraf intelegensi yang lebih rendah diperkirakan juga akan memiliki prestasi belajar

yang rendah.36 Namun, hasil belajar bukan hanya disebabkan oleh kecerdasan atau

intelegensi saja, tetapi masih terdapat hal lain yang juga menjadi faktor penentu yang

tidak dapat dipisahkan dalam mencapai keberhasilan siswa. Faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar mempunyai banyak jenis, tetapi dapat digolongkan

menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor ekternal.

Hasil belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor-faktor intelegensi akan

tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor non intelegensi. Dengan demikian, IQ

yang tinggi belum tentu menjamin hasil prestasi yang tinggi atau keberhasilan dalam

belajar.37

Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi belajar siswa dibedakan

menjadi tiga macam, yaitu:

a. Faktor Internal Siswa

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri

yang meliputi dua aspek, yaitu:

1) Aspek Fisiologis

Menurut Munadi faktor ini ditinjau berdasarkan: jasmani yang sehat

akan berbeda pengaruhnya terhadap hasil belajar dibandingkan dengan

jasmani yang kurang sehat. Kondisi fisiologis siswa terdiri atas

36 Suharsimi Arikunto dan Safrudin, Evaluasi Program: Pedoman Teoritis Praktisi
Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 275.

37 Siti Fujiyanti, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament
(TGT) Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Islamiyah Ciputat,” (Skripsi
Sarjana, FTIK UIN Syarif Hidayatullah,  Jakarta, 2015), h. 27.
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kesehatan dan kebugaran fisik serta kondisi panca inderanya, terutama

indera penglihatan dan pendengaran. Secara umum kondisi fisiologis

seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek,

tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya karena semuanya

akan membantu dalam proses dan hasil belajar.38

2) Aspek Psikologis

Setiap siswa pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-

beda, terutama dalam hal kadar bukan dalam hal jenis. Tentunya

perbedaan-perbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan hasil

belajarnya masing-masing. Syah menyebutkan bahwa “yang termasuk

ke dalam faktor psikologis diantaranya adalah tingkat kecerdasan, sikap,

bakat, minat dan motivasi siswa.39

b. Faktor Eksternal Siswa

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, faktor ini

terdiri dari faktor-faktor lingkungan dan faktor-faktor instrumental.

1) Lingkungan Sosial

Menurut Munadi lingkungan sosial ini dapat kita rincikan menjadi

“lingkungan sosial sekolah dan lingkungan sosial siswa”40. Lingkungan

sosial sekolah seperti para guru, staf dan teman-teman sekelas yang

38 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran: Sebuah Pendekatan Baru (Jakarta: Gaung Persada
Perss, 2010), h. 24.

39 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 133.

40 Yudi Munadi, op. cit., h. 32.
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dapat mempengaruhi semangat belajar seseorang baik positif maupun

negatif. Misalnya, guru yang menunjukkan sikap dan perilaku yang

simpatik akan menjadi daya dorong positif bagi kegiatan belajar siswa.

Kemudian, lingkungan sosial siswa adalah masyarakat, tetangga dan

teman-teman sepermainan di sekitar tempat tinggal siswa tersebut di

luar pendidikan formal. Namun lingkungan sosial yang paling banyak

berpengaruh pada siswa adalah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri.

2) Faktor-Faktor Instrumental

Faktor instrumental terdiri dari gedung atau sarana fisik kelas, sarana

atau alat mengajar, guru dan kurikulum atau materi pelajaran serta

strategi belajar mengajar yang digunakan akan mempengaruhi proses

dan hasil belajar siswa.

c. Faktor Pendekatan Belajar

Di samping faktor-faktor internal dan eksternal siswa sebagaimana yang

telah dipaparkan, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf

keberhasilan proses belajar siswa tersebut.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe make a match dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan

sebagai acuan untuk penelitian ini. Penelitian relevan yang dimaksudkan adalah:

1. Penelitian skripsi oleh Ahmad, yang hasil penelitiannya adalah hasil belajar

PAI siswa kelas III SDN 22 Mandonga Kota Kendari setelah menerapkan
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model pembelajaran kooperatif tipe make a match meningkat. Hal tersebut

ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam

setiap siklus, yaitu siklus I sebesar 69%, siklus ke II sebesar 94% (melebihi

standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan yaitu 85%).41

2. Penelitian skripsi oleh Supriyanti Laporota, yang hasil penelitiannya adalah

hasil belajar PAI siswa kelas IV SDN I Atap 15 Konawe Selatan

Kabupaten Konawe Selatan setelah menerapkan metode make a match

meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan

ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I sebesar 70%,

siklus II sebesar 90%.42

3. Penelitian skripsi oleh Nursiah, yang hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar yaitu nilai awal siswa

mencapai hanya 22,73%, setelah dilakukan tindakan pada siklus I hasil

belajar siswa mengalami peningkatan yaitu 59,09% dan siklus ke II yaitu

86,36% (melebihi standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan yaitu

80%).43

41 Ahmad, “Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Siswa Kelas III SDN 22 Mandonga Kota Kendari”.
(Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  IAIN Kendari, 2012), h. 63.

42 Supriyanti Laporota, “Penerapan Metode Make a Match dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Pendidikan Agama Islam pada Siswa Kelas IV SDN I Atap 15 Konawe Selatan Kabupaten Konawe
Selatan” (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Qaimuddin Kendari, 2014), h. 51.

43 Nursiah, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa IVA pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Islam Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match di SDN 5 Langara Kecamatan
Wawonii Barat Kabupaten Konawe” (Skripsi Sarjana, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, 2012), h. 58.
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Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian

ini. Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut adalah terletak pada

mata pelajaran yang menjadi fokus penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek

penelitian. Adapun persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut adalah

model yang digunakan yaitu melalui model pembelajaran kooperatif tipe make a

match.

F. Kerangka Pemecahan Masalah

Adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran Fiqih

menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut belum mencapai hasil yang optimal.

Berbagai faktor penyebab baik dari guru, siswa, maupun media pembelajaran juga

menjadi kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar sehingga upaya

meningkatkan kualitas belajar pada pembelajaran Fiqih perlu dilakukan sehingga

proses pembelajaran yang dilakukan harus diupayakan dan mampu menuntut siswa

untuk berpikir kreatif, membentuk sikap positif, memecahkan masalah dan

memungkinkan siswa untuk mengorganisasikan belajarnya sendiri, sehingga pada

akhirnya siswa dapat memahami konsep-konsep pembelajaran Fiqih secara benar dan

utuh serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Atas dasar inilah model pembelajaran make a match diajukan sebagai

permasalahan peneliti untuk diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran mata

pelajaran Fiqih dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih optimal

dan berkualitas serta menciptakan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan

edukatif sehingga siswa dapat terdorong minat dan motivasinya untuk belajar yang
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pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jika semua ini dilakukan maka

tujuan dari pembelajaran akan tercapai dan hasil belajar pun akan lebih baik. Adapun

alur kerangka berfikir dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan  Kelas (PTK) ini

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar Bagan 2.1. Alur Kerangka Berpikir

Guru :
1.Kurang inovatif dalam menerapkan model dan media

pembelajaran.
2. Kurang menerapkan/ membentuk kelompok diskusi

ketika proses pembelajaran.
Siswa :
1.Kurang antusias
2.Banyaknya aktifitas lain yang dilakukan saat pembelajaran

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

3.Lebih tertarik jika pembelajaran disertai permainan
4.  Kurang memahami materi yang diajarkan
5. Hasil belajar siswa rendah

Kondisi Awal
Pembelajaran

Fiqih

Langkah-langkah tindakan melalui model pembelajaran Make
a Match dengan media gambar :
1. Guru menyampaikan materi Haji dengan dibantu media

gambar yang berisi gambar-gambar tentang hal-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan Haji.

2. Siswa dikelompokkan ke dalam dua kelompok,
kelompok A dan kelompok B.

3. Guru membagi kartu pertanyaan kepada kelompok A
dan kartu jawaban kepada kelompok B terkait dengan
materi Haji.

4. Guru menyampaikan instruksi bermain kartu make a
match kepada siswa bahwa mereka harus
mencari/mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu
kelompok lain.

5. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk
mencari pasangannya di kelompok B.

6. Jika waktu sudah habis, siswa yang belum menemukan
pasangan diminta untuk berkumpul tersendiri

7. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi.
Siswa lain memperhatikan dan memberi tanggapan

8. Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan
kococokan pasangan

9. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya
sampai seluruh pasangan melakukan presentasi.

10. Tarik kesimpulan

Pelaksanaan
Pembelajaran

Fiqih

1. Keterampilan guru meningkat
2. Aktifitas siswa meningkat
3. Hasil belajar meningkat

Kondisi Akhir
Pembelajaran

Fiqih




