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ُف  لِب َو  لُف ْق ًال   مَوإَو   ُف ُأُّل لْق  (٣٦ :  إلس  ء)  َو

  

 

Artinya: 

Dan janganlah Kamu mengikuti sesuatu yang Kamu tidak 

mengetahui pengetahuan tentangnya, 

karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kelak di 

akhirat akan dimintai pertanggung jawabannya ( Al –Isra’ :36) 
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ABSTRAK 

 

            Penelitian ini mengambil judul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Fiqih melalui Metode Make a Match pada Siswa Kelas V MIM pucanganak Tugu 

Trenggalek”. Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar adalah mata 

pelajaran yang terdiri atas sub aspek; Al-Qur’an, Akidah, Tarikh (sejarah), Fikih, 

dan Akhlak. Dengan demikian pelajaran PAI di sekolah dasar merupakan mata 

pelajaran yang integral (berhubungan satu sama lain). Sub aspek Fiqih pada mata 

pelajaran PAI memiliki kepentingan tersendiri dalam kaitannya dengan 

pengenalan kitab-kitab Allah agar dapat dimengerti oleh peserta didik atau siswa 

di tingkat Sekolah Dasar. Sehubungan dengan hal tersebut kedudukan guru dalam 

proses pembelajaran sebagai mediator amat sangat berperan dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa-siswanya. Dari pengamatan awal (pra siklus) diketahui bahwa 

aktivitas siswa terkesan monoton dan hasil belajar siswa berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), yakni sebesar 65. Untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, dimaksud guru harus menggunakan metode yang selektif, efektif dan 

efisien supaya hasil yang diharapkan dapat maksimal. 

            Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, tindakan yang dimunculkan 

pada mata pelajaran PAI di kelas V MIM Pucanganak Tugu Trenggalek, adalah 

“penggunaan metode Make a Match”. 

Dari hasil observasi memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan  hasil 

belajar siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu pada siklus I 

85 % siswa tuntas belajarnya dan 15 % tidak tuntas belajarnya.Sedangkan pada 

siklus II 100 % siswa tuntas belajarnya. Dari hasil perbaikan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan melalui Penelitian Tindakan Kelas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penggunaan Metode Make a Match dapat meningkatkan hasil 

belajar Pada mata pelajaran Fiqih siswa kelas V MIM Pucanganak Tugu 

Trenggalek. Berdasarkan kesimpulan  ini, maka disarankan kepada rekan guru 

agar menguasai dan mencoba menerapkan metode pembelajaran terbaru seperti 

metode Make a Match supaya suasana pembelajaran bisa hidup, bervariasi dan 

terbukti efektif meningkatkan hasil belajar. 

 

 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar Siswa dan Metode Make a Match 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 
 

Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya 

ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusianya. Bakan ada yang mengatakan bahwa 

“bangsa besar dapat dilihat dari kualitas / karakter bangsa ( manusia) itu sendiri.”
1
 

Tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud 

dalam kesatuan esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang 

dimilikinya.
2
Pendidikan agama unsur mutlak dalam pembinaan karakteristik dan 

bangsa.Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa agama merupakan unsur mutlak 

dan sumber dari kebudayaan, untuk itu pendidikan agama agar tidak diarahkan 

pada intelektualistis-verbalistis, sehingga menjadikan pendidikan agama sebagai 

dasar tata kehidupan manusia, pribadi, di sekolah maupun masyarakat.Pendidikan 

agama tidak sama dengan etika, namun pendidikan pekerti tidak dapat dilepaskan 

dari agama sehingga dapat dikatakan kesusilaan yang diagamakan. Sehingga 

dihasilkan manusia berbudi luhur, sehat, berpikiran bebas, perpengetahuan luas 

dan berjiwa ikhlas. 

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam bukan hanya bertujuan 

mengenalkan dan mengajarkan agama kepada siswa, tetapi yang terpenting adalah 

                                                           
1
 Ahmad Tafsir, Pendidikan Karakter (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset,2011),hal.2 

2
 Ibid.hal.8 
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bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam diri siswa, sehingga 

nilai-nilai tersebut dapat menjadi bagian dari kepribadian mereka. Proses 

internalisasi nilai-nilai agama islam memerlukan kesadaran dari siswa itu sendiri 

sehingga mereka dapat menghayati, memahaminya dan mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kecerdasan ,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya masyarakat, bangsa dan Negara ( Sistim Pendidikan Nasional).
3
 

Keberhasilan pembelajaran FIQIH dapat diukur dari keberhasilan yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.Keberhasilan itu dapat dilihat dari 

tingkat pemahaman,penguasaan materi,serta prestasi belajar siswa, semakin tinggi 

pemahaman penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula 

tingkat keberhasilan pembelajaran.Dari hasil pengamatan pengajaran Pendidikan 

Agama Islam di MIM Pucanganak Tugu Trenggalek ditemukan beberapa 

kelemahan di antaranya adalah prestasi belajar Fiqih yang dicapai siswa masih 

rendah.  

Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa 

khususnya pada siswa kelas V dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

antara lain: 

                                                           
3
 Undang-Undang No 20 :Sistem Pendidikan Nasional “,2003). 
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1. Keaktifan siswa kelas V MIM Pucanganak  dalam mengikuti pembelajaran 

masih belum tampak.  

2. Siswa jarang mengajukan pertanyaan,meskipun guru sering memberi 

kesempatan bertanya tentang hal-hal yang belum difahami. 

Selain dari faktor siswa dalam proses pembelajaran peran guru juga sangat 

penting. Pada  kondisi awalnya guru mengajar di MIM Pucanganak khususnya 

guru Pendidikan Agama Islam rata-rata mengajar dengan metode ceramah dan 

mengharapkan siswa duduk, diam dengan mencatat dan hafal. Pola penyampaian 

guru yang tidak terstruktur sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

materi. 

 Pengertian model pembelajaran merupakan strategi pembelajaran yang 

menitikberatkan pada pengelompokan siswa dengan tingkat kemampuan 

akademik yang berbeda kedalam kelompok-kelompok kecil.
4

 Setiap model 

pembelajaran mengarahkan kita ke dalam desain pembelajaran untuk membantu 

peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Pembelajaran terpusat pada guru sampai saat ini masih menemukan 

beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada saat berlangsungnya 

proses pembelajaran di kelas, interaksi aktif antara siswa dengan guru atau siswa 

dengan siswa jarang terjadi. Siswa kurang terampil menjawab pertanyaan atau 

bertanya tentang konsep yang diajarkan. Siswa kurang bisa bekerja dalam 

kelompok diskusi dan pemecahan masalah yang diberikan. Mereka cenderung 

                                                           
4
 Saptono,”Kompas,15 Agustus, 2003, 32. 
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belajar sendiri-sendiri. Pengetahuan yang didapat bukan dibangun sendiri secara 

bertahap oleh siswa atas dasar pemahaman sendiri. Karena siswa jarang 

menemukan jawaban atas permasalahan atau konsep yang dipelajari. 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa ternyata dengan 

pendekatan pembelajaran seperti itu hasil belajar siswa dirasa belum maksimal. 

Hal ini tampak pada pencapaian nilai akhir siswa. Dalam satu tahun belakangan 

ini siswa yang memperoleh nilai 60 ke atas tidak lebih dari 25% untuk materi 

Fiqih. 

Rendahnya pencapaian nilai akhir siswa ini, menjadi indikasi bahwa 

pembelajaran yang dilakukan selama ini belum efektif. Nilai akhir dari evaluasi 

belajar belum mencakup penampilan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, 

hingga sulit untuk mengukur keterampilan siswa. 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang lebih komprehensip dan dapat mengaitkan materi teori dengan 

kenyataan yang ada di lingkungan sekitarnya. Atas dasar itulah peneliti mencoba 

mengembangkan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran dengan metode 

Make a Match. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

membantu siswa mempelajari isi akademik dan hubungan social.
5
Ciri khusus 

pembelajaran kooperatif mencakup lima unsur yang harus diterapkan, yang 
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 Ibrahim, Model Pembelajaran  Kooperatif,”2000 ,hal.2 ,Yogyakarta: Pustaka Belajar 
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meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, 

komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok
6
 . 

Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi 

guru. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan 

rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku 

yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran 

kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru 

menerapkan metode pembelajaran Make a Match. Metode Make a Match atau 

mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada 

siswa. 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. 

 Berdasarkan uraian diatas tentang  permasalahan dalam pembelajaran 

Fiqh, penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran Make a Match didasarkan pada 

teori psikologi kognitif merupakan salah satu upaya meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam khususnya untuk mata pelajaran Fiqih. 
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 Loc cit hal.30 
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Sehubungan dengan hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

tema “ Peningkatan  Motivasi  Belajar  Fiqih  melalui  Metode Make a Match pada 

Siswa Kelas V MIM Pucanganak Tugu Trenggalek  Tahun Pelajaran 2011 – 2012 ”. 

B. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana penerapan metode Make a Match dalam Pembelajaran Fiqih MIM 

Pucanganak Tugu Trenggalek ? 

b) Apakah penerapan Make a Match dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

fiqih peserta didik kelas V MIM Pucanganak Tugu Trenggalek?  

c) Apa kendala-kendala dan solusi penerapan metode Make a Match ?    

 

C. Tujuan penelitian 

a) Untuk menerapkan metode Make a Match dalam pembelajaran Fiqih di MIM 

Pucanganak Tugu Trenggalek 

b) Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar Fiqih di MIM Pucanganak Tugu 

Trenggalek 

c) Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan metode Make a Match dan 

selanjutnya menemukan solusinya. 

 

 

 

 

D.Manfaat /Kegunaan Penelitian  
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a) Bagi peserta didik 

1) Meningkatkan prestasi belajar sehingga mendapatkan hasil atau nilai yang 

lebih baik. 

2) Mengubah sikap siswa dalam  kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan 

3) Meningkatkan minat dan motivasi belajar dalam pembelajaran, khususnya 

pada pembelajaran fiqih. 

4) Melatih peserta didik untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. 

b) Bagi Guru 

1) Meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru 

2) Meningkatkan kreatifitas guru dalam kegiatan belajar mengajar 

3) Memberikan andil dalam meningkatkan pemahaman peserta didik 

khususnya mata pelajaran Fiqih. 

4) Memberikan informasi bagi guru Fiqih untuk mengenal dan menggunakan 

metode Make a Match 

c) Bagi Sekolah 

1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas 

sekolah 

2) Meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan prestasi belajar peserta 

didik dan kinerja guru yang baik. 

3) Mutu sekolah menjadi lebih baik. 

E.Ruang lingkup penelitian/Batasan Masalah 
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 Ruang lingkup penelitian adalah jangkauan penelitian dalam arti sampai 

dimana,tentang apa saja yang diteliti pada obyek atau sasaran penelitian. Adapun 

yang diteliti adalah mengenai motivasi dan hasil belajar dalam hubungannya 

dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam khususnya materi Fiqih. Agar 

dalam penelitian terjangkau dan selesai tepat waktu,maka penelitian terbatas 

dalam peningkatan minat dan motivasi belajarnya.Sedangkan prestasi belajar yang 

diambil adalah nilai harian kelas mata pelajaran Fiqih kelas V di MIM 

Pucanganak Tugu Trenggalek Tahun Pelajaran 2011-2012. 

 Pada dasarnya pembatasan masalah yaitu pembatasan masalah terhadap 

daerah penelitian yang diteliti 
7
.Maksud dari uraian tersebut adalah merupakan 

batasan pada suatu tempat atau lingkungan yang diteliti. 

F.Asumsi/hipotesa. 

 Dengan diterapkannya metode Make a Match dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam khususnya mata pelajaran 

Fiqih peserta didik kelas V MIM Pucanganak Tugu Trenggalek. 

 

 

 

G.Tindakan yang dipilih. 
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 Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

tindakan yang dipilih adalah menerapkan metode pembelajaran Make a Match 

pada mata pelajaran Fiqih kelas V MIM Pucanganak Tugu Trenggalek. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Elliot 

menyatakan pengertian PTK secara lebih sederhana tetapi fokus pada prakteknya. 

Menurut Elliot, PTK merupakan studi atas suatu situasi sosial (pendidikan) 

dengan maksud untuk memperbaiki kualitas tindakan dalam situasi yang 

bersangkutan.Pada pengertian ini PTK jelas dimaksudkan untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru dan diperbaiki oleh 

guru itu pula.
8
 

 Dalam penelitian ini,peneliti bekerjasama dengan beberapa kolabulator 

Yakni Ibu Ernawati,S.Pd I selaku guru kelas V dan Bapak Kurdi selaku Guru 

Pandidikan Agama Islam kelas V MIM Pucanganak Tugu Trenggalek. 

J. Sistematika Penulisan 

 Judul Skripsi adalah “ Peningkatan  Motivasi  Fiqih  melalui  Metode Make 

a Match pada Siswa Kelas V MIM Pucanganak Tugu Trenggalek  Tahun Pelajaran 

2011 – 2012 ”. Di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

 Bab pertama  Pendahuluan , meliputi latar belakang masalah , rumusan 

masaalah , tujuan penelitian , manfaat penelitian , ruang lingkup penelitian , 

tindakan yang dipilih dan sistematika penelitian. 
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 I Wayan Dasna,PTK dan Penulisan Karya Ilmiah (Malang : PSG Rayon 15,2010) ,hal.13 
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 Bab kedua kajian pustaka yang meliputi hakekat belajar , hasil belajar, 

hasil belajar Fiqih. 

 Bab ketiga  metode penelitian terdiri dari: tempat dan waktu pelaksanaan , 

metode pengumpulan data, metode analisis data dan prosedur penelitian. 

 Bab keempat laporan hasil penelitian yang terdiri dari : hasil penelitian dan 

pembahasan 

 Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran – saran 
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