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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan variabel yang sangat penting. Pengetahuan, 

ketrampilan, dan prilaku guru merupakan instrument yang menciptakan 

kondisi dan proses pembelajaran. Bila kualitas anak ditentukan oleh kualitas 

belajarnya, maka sangatlah beralasan bila guru mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam menyiapkan masa depan anak didik dibandingkan 

dengan profesi lain. Hal ini berimplikasi bahwa guru memainkan peran 

penting dan models dalam layanan pendidikan pada anak didik.  

Namun selama ini dalam proses belajar mengajarpun masih terkesan 

posisi guru sebagai subyek dan murid sebagai obyek. Siswa hanya menerima 

atau mentransfer keilmuan belaka. Siswa dianggap sebagai orang yang tidak 

mempunyai pengetahuan apa-apa. Kemudian dimasuki dengan informasi 

supaya siswa mengetahui. Padahal belajar bukanlah konsekuensi otomatis 

dari penuangan informasi kedalam benak siswa. Belajar memerlukan 

keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Arah pembelajaran yang 

kompleks tidak hanya satu arah sehingga proses belajar mengajar akan 

dapat meningkatkan kerjasama diantara siswa dengan siswa.  

Untuk mewujudkan suatu pendidikan yang berhasil dan menjadikan 

anak didik (siswa) semangat untuk belajar, maka perlu adanya seorang 
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pendidik (guru) yang profesional diantaranya yaitu selain untuk mempunyai 

model tersendiri didalam mengajarkan cara belajar bagi siswa. Seorang 

pendidik harus sedapat mungkin memahami hakikat anak didiknya, 

pemberian materi pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya. 

Kenyataan yang kita hadapi selama ini, banyak kita jumpai pengajar 

khususnya pengajar agama dalam mengembangkan model pembelajaran 

yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Padahal 

sebenarnya pendidikan agama sangat penting sekali didalam membangun 

mental religiusitas siswa. Adapun untuk mengatasi kejenuhan-kejenuhan itu 

seorang pendidik perlu memotivasi anak didik untuk membuat model 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak didik, sehingga anak didik 

bergairah, semangat dan mempunyai rasa senang dalam belajar dan 

pendidikpun bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menjadi guru kreatif, profesional, dan menyenangkan dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan memilih metode 

pembelajaran yang efektif. Hal ini penting terutama untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Cara guru melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran mungkin memerlukan pendekatan dan metode yang 

berbeda dengan pembelajaran lainnya.1 

                                                 
1
 E. Mulyasa. “Menjadi Guru Profesional”, Bandung: Remaja Rosdakarya,2005, Hal. 

95 



 3 

Proses pembelajaran Agama Islam di sekolah saat ini masih sebatas 

sebagai proses penyampaian pengetahuan tentang Agama Islam proses 

internalisasi dan aplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa 

justru kurang mendapat perhatian. Selain itu pada kenyataannya tidak semua 

guru mempunyai keterampilan dalam memilih model pembelajaran. Banyak 

faktor yang melatar belakanginya  

Menurut penulis, diantara faktor-faktor tersebut adalah latar belakang 

pendidikan guru, kurangnya kesadaran guru untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Begitupun siswa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar, diantaranya adalah latar belakang pendidikan, lingkungan 

tempat belajar atau tempat tinggal, kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran, kurang mengetahui akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut juga 

mempengaruhi pada kualitas pengajaran dan kegiatan belajar siswa dalam 

upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Model merupakan salah satu unsur dalam proses pembelajaran yang 

tidak bisa dipisahkan. Model berarti pilihan pola kegiatan belajar mengajar 

yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif untuk melaksanakan tugas 

secara profesional. Guru memerlukan wawasan yang mantap tentang 

kemungkinan-kemungkinan model belajar mengajar, maupun dalam arti 

efektif instruksional, tujuan belajarnya yang dirumuskan secara eksplisit 

dalam proses belajar mengajarnya, maupun dalam aspek pengiring misalnya 
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kemampuan berfikir kritis dan kreatif.2 Penggunaan model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan gaya belajar siswa akan membantu guru dan juga 

anak didik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam proses 

pembelajaran.  

Model pembelajaran yang baik adalah yang mampu mengatasi segala 

sesuatu penghambat dalam suatu pembelajaran Karena model pembelajaran 

menyangkut segala sesuatu yang dilakukan untuk memberdayakan orang 

untuk belajar. Model pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran memegang 

peranan yang sangat menentukan karena tercapai atau tidaknya tujuan yang 

ingin dicapai sangat ditentukan oleh model yang digunakan. Model 

pembelajaran pada umumnya dirancang oleh guru sesuai dengan kebutuhan 

mata pelajaran yang dikelolahnya. 

Pemikiran di atas sesungguhnya sedikit gambaran yang terjadi di 

lapangan, secara empiris juga pernah penulis rasakan sebagai guru agama 

Islam di sekolah dasar, penggunaan model dan pendekatan yang efektif 

masih jauh dari yang di harapkan bahkan membuat jenuh peserta didik.  

Harus diakui bahwa banyak guru yang kurang memperhatikan hal ini, 

yang penting mereka menyampaikan pelajaran tanpa menghiraukan model 

pembelajaran apa yang tepat dan memberikan stimulasi yang belajar 

menyenangkan.   seperti yang   di lakukan  di sekolah tempat saya mengajar 

                                                 
2
 Sulistina Widia Astutik, Penerapan Model Pengajaran Terbalik untuk meningkatkan 

ahasil belajar siswa, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2008), hal. 4 
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yakni SD Negeri 11 Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, 

sehingga berdampak pada kemampuan siswa dalam menghafal nama dan 

tugas-tugas Malaikat yang ditunjukan dengan nilai ulangan harian yang tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat di kelas IV yang merupakan hasil 

observasi penulis di lapangan yaitu yang memenuhi standar KKM (70) dapat 

diketahui  hanya 4 anak dari 33 anak, rata-rata perolehan pra siklus 56.9 

selebihnya 29 anak belum berhasil atau tidak tuntas. 

Kemudian penulis juga menemukan penyebab rendahnya kemampuan 

siswa dalam menghafal nama malaikat dan tugas-tugasnya karena 

menggunakan metode ceramah, mencatat dan mendikte saja. Beberapa 

indikasi temuan masalah yang ada di kelas ada beberapa hal yang terjadi :  

1. Pembelajaran berlangsung sangat monoton, guru melakukan hal-hal  

yang tidak menarik dalam mengajar seperti ceramah, mencatat, 

mendikte dan sebagainya.  

2. Rendahnya tingkat kemampuan siswa siswa kelas IV dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

3. Pemilihan metode yang tidak variatif.  

Berdasarkan fenomena inilah kemudian mendorong penulis untuk 

mengadakan perbaikan pengajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam 

melalui penelitian tindakan kelas (PTK) yang saya lakukan sendiri dengan 

melibatkan observer yang dalam hal ini akan menggunakan model belajar 

Index Card Match (mencocokan kartu index).  
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Model index card match diterapkan dengan mencari pasangan dengan 

cara mencocokkan kartu index yang telah diberikan oleh guru. Dalam suatu 

kelas membuat potongan kertas yang berisi soal dan jawaban, kemudian soal 

dan jawaban tersebut disebarkan keseluruh siswa dan tiap siswa disuruh 

untuk mencari pasangannya masing-masing yang sesuai. Sementara tujuan 

dari penerapan model index card match adalah untuk melatih peserta didik 

agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya.  

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah melalui model Index Card Match dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghafal nama malaikat dan tugas-tugasnya di 

kelas IV SD Negeri 11 Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur Kabupaten 

Banyuasin? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui efektifitas model Index Card Match dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal nama malaikat dan 

tugas-tugasnyadi kelas IV SD Negeri 11 Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur 

Kabupaten Banyuasin.   
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan berguna dan bermanfaat, baik dari segi 

akademik ilmiah maupun sosial praktis. 

1. Segi Akademik Ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, 

terutama Pendidikan Agama Islam. 

2. Segi Sosial Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan 

bermanfaat bagi: 

a. Guru. Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru 

bidang studi Pendidikan Agama Islam yang ingin meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran yang berbasis pembelajaran aktif . 

b. Praktisi Pendidikan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

wacana dan informasi tambahan untuk mengetahui sejauh mana 

penerapan model pembelajaran aktif serta metode-metode yang 

berbasis pembelajaran aktif 

 

E. Tinjauan Pustaka  

Penelitian saudara Sudarsohadi berjudul ”Penerapan Model Belajar 

Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran   



 8 

Bahasa Indonesia di SD Negeri 5 Bentayan”. Dengan rumusan masalah ; 

bagaimana pelaksanaan model index card match pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SD Negeri Bentayan dan apakah pelaksanaan model 

index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 5 Bentayan? Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa dengan penggunaan model index card match nilai 

siswa rata-rata dikelas meningkat dari prasiklus dan meningkatkan jumlah 

siswa yang tuntas dalam belajar. hal ini menunjukan bahwa model  belajar ini 

dapat  meningkatkan hasil belajar siswa. Persamaan dengan penulis adalah 

sama-sama menggunakan model Index Card Match. Perbedaanya adalah 

pada materi dan lokasi tempat penelitian.  

Penelitian yang ditulis oleh Rangga Pratama mahasiswa kualifikasi 

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah dengan judul : ”Upaya Guru 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Menggunakan Model Index Card Match di 

SD Negeri Gunung Megang”. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas IV 

dengan populasi 40 siswa dalam penelitian ini materi IPA di sajikan di kelas 

empat, hasil penelitiannya menunjukan bahwa tedapat peningkatan yang 

signifikan hasil belajar siswa setelah menggunakan model Index Card Match 

penelitian ini menunjukan bahwa model ini secara efektif dapat meningkatkan  
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hasil belajar siswa. Penelitian menunjukan bahwa peningkatan tersebut 

dilihat dari nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar siswa. Persamaanya 

pada penggunaan model yang digunakan.  

 

F. Kerangka Teori  

1. Kemampuan Siswa  

Kemampuan siswa adalah proses, perbuatan, cara memahami 

sesuatu3. Dan belajar adalah upaya memperoleh kemampuan, hakekat 

belajar itu sendiri adalah usaha mencari dan menemukan makna atau 

pengertian. 

Dari definisi arti kata di atas yang relevan dengan arti kata 

kemampuan dalam hubungannya dengan pembelajaran adalah mampu 

sekali dalam bidang ilmu. Artinya dapat menguasai suatu bidang ilmu secara 

menyeluruh, baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Ini berarti 

bahwa pemahaman terhadap bidang ilmu meliputi memiliki pengetahuan, dan 

kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan atau kepandaian yang 

dimiliki. Kesanggupan tersebut menunjuk kepada kemampuan melaksanakan 

sesuatu yang diperoleh melalui proses pembelajaran.   

Dengan demikian kemampuan siswa diartikan sebagai penguasaan 

konsep yang istilah sekarang disebut ketuntasan belajar atau penguasaan 

                                                 
3
 W.J.S Poerwadarminta. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka : 

Jakarta, 2003), hal. 240 
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(hasil belajar) siswa secara penuh terhadap seluruh bahan yang dipelajari. 

Sementara ketuntasan belajar ini dapat di ukur melalui tes hasil belajar 

setelah siswa mengikuti pembelajaran.  

Melalui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang 

hingga ia dapat berbuat secara intelegen melalui peramalan kejadian. 

Dengan demikian seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika 

ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai 

tujuan. Dalam pembahasan di atas dijelaskan bahwa pemahaman terhadap 

suatu bidang ilmu tidak hanya berpatok pada kemampuan kognitifnya saja, 

tetapi juga pada aspek kognitif dan psikomotoriknya.  

Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi PAI atau materi yang langsung berhubungan dengan mata pelajaran 

keagamaan seperti Al-Qur‟an dan Hadist  hal dapat menggunakan klasifikasi 

B. S. Bloom. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar 

siswa sebagaimana yang terurai di atas adalah mengetahui garis-garis besar 

indikator (penunjuk adanya pemahaman siswa terhadap materi) Hal ini dapat 

dilihat dalam table sebegai berikut  ranah kognitif, apektif , psikomotorik4 

2. Menghafal  

Menurut David P.Ausubel dalam Slamto belajar dapat diklasifikasikan 

ke dalam dua dimensi yaitu: Dimensi menerima (reception learning) dan 

                                                 
4
  Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem SKS (Jakarta: BUmi Aksara, 

1991), hal. 59 
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menemukan (discovery learning) dan dimensi menghafal (rote learning) dan 

belajar bermakna (meaningful learning).5 

Menghafal (rote learning) adalah suatu aktivitas menanamkan suatu 

materi verbal didalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan 

(diingat) kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang asli.6 Menghafal 

adalah proses pengingatan fakta- fakta disebuah medan baru, baik secara 

terminologi, simbologi, dan detail detail lain dari medan baru yang harus 

dihafal diluar kepala bagi yang mempelajarinya.7 Sehingga pengertian 

hafalan adalah merupakan suatu teknik serta cara yang digunakan oleh 

seorang pendidik dengan menyerukan peserta didiknya untuk menghafalkan 

sejumlah katakata atau kalimat maupun kaidah- kaidah.8  

Di dalam proses menghafal ini, seseorang telah menghadapi materi 

(baik materi tersebut berupa suatu syair, definisi ataupun rumus, dapat pula 

yang tidak mengandung arti), yang biasanya disajikan dalam bentuk verbal 

(bentuk bahasa), entah materi itu dibaca, atau hanya didengarkan.9  

Adapun ciri khas dari hasil belajar atau kemampuan yang diperoleh 

ialah reproduksi secara harfiah, dan adanya skema kognitif, yang berarti 

                                                 
5
 Slameto, Belajar dan Factor- Faktor yang mempengaruhinya, hal. 23 

6
 Syaiful Bahri Djamaroh, Psikologi Belajar,( Jakarta: PT. Rinake Cipta, 2002),hal. 29 

7
 George Boeree, Metode Pembelajaran Dan Pengajaran ( Jogjakarta : Ar–Ruzz 

2008), hal.65 
8
 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal. 

209 
9
 Ws. Winkel. SJ. Psicologi Pengajaran, Cet.VI, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 

hal. 88 
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bahwa dalam ingatan orang tersimpan semacam program informasi yang 

diputar kembali pada waktu dibutuhkan. 

 

3. Model Pembelajaran Index Card Match 

 Startegi index card match adalah mencari pasangan dengan cara 

mencocokkan kartu index yang telah diberikan oleh guru. Dalam suatu kelas 

membuat potongan kertas yang berisi soal dan jawaban, kemudian soal dan 

jawaban tersebut disebarkan keseluruh siswa dan tiap siswa disuruh untuk 

mencari pasangannya masing-masing yang sesuai.  

Startegi index card match merupakan salah satu model yang cukup 

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan 

model ini dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang 

akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah 

memiliki bekal pengetahuan.10 Tujuan dari penerapan model index card 

match adalah untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat 

pemahamannya terhadap suatu materi pokok.11.  

Index Card Match adalah salah satu teknik instruksional dari belajar 

aktif yang termasuk dalam berbagai reviewing models (model 

                                                 
10

 Hisyam Zaini, dkk. Strategi Pembelajarn Aktif, Yogyakarta: Insan Madani,2008, 
hal. 67 

11
 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, Semarang: 

Rasail, 2008, cet pertama, hal. 82 
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pengulangan)”12. Tipe Index Card Match ini berhubungan dengan cara-cara 

untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari dan menguji 

pengetahuan serta kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Biasanya guru 

dalam kegiatan belajar mengajar memberikan banyak informasi kepada siswa 

agar materi atau pun topik dalam program pembelajaran dapat terselesaikan 

tepat waktu, namun guru terkadang lupa bahwa tujuan pembelajaran bukan 

hanya materi yang selesai tepat waktu tetapi sejauh mana materi telah 

disampaikan dapat diingat oleh siswa. Karena itu dalam kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan peninjauan ulang atau review untuk mengetahui 

apakah materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa.  

Dalam menerapkan model index card match terdapat langkah-langkah 

penerapan model index card match:  

a. Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik yang ada 
dalam kelas.  

b. Bagi jumlah kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama.  
c. Tulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan sebelumnya pada 

setengah kertas yang telah disiapkan. Setiap kertas berisi satu 
pertanyaan.  

d. Pada potongan kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan yang 
telah dibuat.  

e. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara pertanyaan 
dan jawaban.  

                                                 
12

 Melvin, L. Silberman, Active Learning; 101 Strategies to Teach Any Subject 
diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Active Learning; 101 Cara Belajar Siswa Aktif),  
(Bandung: Nuansa, 2006), hal. 250 
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f. Bagikan kepada setiap peserta didik satu potong kertas. Jelaskan 
bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Sebagian 
peserta mendapatkan pertanyaan dan sebagian yang lain akan 
mendapatkan jawaban.  

g. Memberi waktu beberapa menit kepada peserta didik untuk mencari 
pasangannya. Jika sudah ada yang menemukan pasangannya, 
mintalah mereka untuk duduk berdekatan. Jelaskan juga agar mereka 
tidak memberikan materi yang mereka dapatkan kepada teman yang 
lain.  

h. Setelah peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 
minta setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan 
pertanyaan yang diperoleh dengan keras kepada teman yang lain. 
Selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab oleh pasangan yang lain. 
Bagi yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan 
mendapatkan tambahan nilai.  

i. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan.13 
 

Model pembelajaran index card match sebagai salah satu aternatif 

yang dapat dipakai dalam penyampaian materi pelajaran selama proses 

belajar mengajar juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. bahwa 

terdapat kelebihan dan kelemahan model pembelajaran index card match: 

a. Kelebihan dari model belajar aktif index card match yaitu : 
1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegitan belajar mengajar. 
2) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 
3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan.  
4) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf 

ketuntasan belajar.  
5) Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. 

b. Kekurangan dari Model belajar aktif index card match yaitu :  
1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan 

tugas  
2) Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 
3) Lama untuk membuat persiapan  
4) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan ketrampilan yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas  

                                                 
13

 Melvin L. Silberman, Op.Cit., hal. 250-251 
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5) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk 
bekerja sama dalam menyelesaikan masalah  

6) Suasana kelas menjadi “gaduh” sehingga dapat mengganggu kelas 
lain14.  

 
 

4. Materi Mengenal Tugas Malaikat  

Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat pada 

perintah serta ketentuan Allah SWT. Malaikat berasal dari kata malak bahasa 

arab yang artinya kekuatan. Dalam ajaran agama islam terdapat 10 malaikat 

yang wajib kita ketahui dari banyak malaikat yang ada di dunia dan akherat 

yang tidak kita ketahui yaitu antara lain 15: 

a. Jibril. Adalah malaikat yang diberikan amanat untuk menyampaikan 

wahyu, turun membawa petunjuk kepada Rasul agar disampaikan 

kepada umat. “Aku melihatnya (Jibril) turun dari langit, tubuhnya yang 

besar menutupi antara langit sampai bumi” (HR. Muslim). Nabi 

Muhammad Shallallahu „Alaihi wa Sallam melihat jibril memiliki enam 

ratus sayap (HR. al Bukhari) 

b. Mika-il. Bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan dimana 

semua rizki di dunia ini berkaitan erat dengannya.  

c. Israfil. Bertugas meniup sangkakala atas perintah Rabb-nya dengan 

tiga kali tiupan. Pertama adalah tiupan keterkejutan, tiupan kedua 

adalah tiupan kematian dan tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan. 

                                                 
14

 Ibid,. Lihat juga http://juntakmarganagmailcom.blogspot.com/2010/09/penerapan-
strategi-belajar-aktif-tipe.html, diakses tanggal 3 Oktober 2014 

15
 Tim Bina Karya Guru, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Dasar  

Kelas IV, (Jakarta; Erlangga, 2008), hal. 54 

http://juntakmarganagmailcom.blogspot.com/2010/09/penerapan-strategi-belajar-aktif-tipe.html
http://juntakmarganagmailcom.blogspot.com/2010/09/penerapan-strategi-belajar-aktif-tipe.html
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d. Malik. Penjaga neraka.  

e. Ridhwan. Penjaga Surga. 

f. Munkar dan Nakir.   

g. „Izra-il. Penamaannya dengan malaikat maut tidak disebutkan dengan 

jelas di dalam al Qur‟an maupun hadits-hadits yang shahih. Adapun 

penamaan dirinya dengan „Izrail terdapat di sebagian atsar. WallaHu 

a’lam.   

h. Raqib dan „Atid. Sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara 

malaikat ada yang benama Raqib dan „Atid.   

 

G. Metode Penelitian  

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu16 : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 

dalam sebuah penelitian. Atau sering disebut Populasi yakni keseluruan 

subjek penelitian.17 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

Negeri 11 Rantau Bayur yang berjumlah 32 orang siswa terdiri dari 21 siswa 

dan 11 siswi.  

 

                                                 
16

 James A. Black & Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, 
terjemahan oleh E. Koeswara, dkk, (Jakarta:PT Refika, 1992), cet. 2, hal. 0 

17
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 

108 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pihak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanankan selama tiga (3) bulan dan dilaksanakan 

pada semester I kelas IV pada tahun 2015.  

3. Mata Pelajaran   

Mata pelajaran dalam penelitian ini adalah Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dengan materi tugas-tugas Malaikat yang disajikan di kelas IV. 

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa yang di gali adalah 

aktivitas belajar dan kemampuan siswa, kemudian guru yang di gali tentang 

penerapan model index card match dan teman sejawat (kolaborator) yang di 

gali semua tindakan guru, perilaku siswa, aktivitas dan kemampuan siswa 

mereka secara keseluruhan.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

a. Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran  

a) Lembar observasi pengolahan pembelajaran, untuk mengamati 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran  

b) Lembar observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati 

aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran.  

b. Tes Formatif. Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang 

akan di capai. Tes formatif ini di berikan setiap ahir putaran. Bentuk 

soal yang di berikan adalah soal uraian. 
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6. Prosedur Penelitian  

Prosedur dalam penelitian ini akan dilalui melalui bebrapa tahap siklus 

dan setiap siklus dilalui dengan beberapa tindakan yaitu :  

a. Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan penelitian terlebih dahulu disiapkan materi atau 

bahan tentang tugas-tugas Malaikat.  

1)  Menyiapkan bahan ajar materi   

2) Menyiapkan silabus   

3) Menyiapkan RPP 

b. Pelaksanaan  

Pada siklus I dapat dilihat skenario tindakan sebagai berikut: 

1) Kegiatan pendahuluan (3 menit), siswa diajak berdo‟a, diteruskan 

guru menyampaikan  kegiatan belajar mengajar yang akan dilewati 

bersama selama 3 jam pelajaran  

2) Kegiatan inti (90 menit).  

a) Menyajikan secara singkat bahan pelajaran yang akan dipelajari 

siswa mendengar dan memperhatikan secara seksama  

(sebelumnya siswa sudah diberi tugas untuk membaca 

pelajaran ini di rumah) 

b) Selanjutnya guru menggunakan tahapan model Index Card 

Match yaitu ;  
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1. Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik 

yang ada dalam kelas. 

2. Bagi jumlah kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3. Tulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan 

sebelumnya pada setengah kertas yang telah disiapkan. 

Setiap kertas berisi satu pertanyaan.  

4. Pada potongan kertas yang lain, tulis jawaban dari 

pertanyaan yang telah dibuat.  

5. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara  

pertanyaan dan jawaban.  

6. Bagikan kepada setiap peserta didik satu potong kertas. 

Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan 

berpasangan. Sebagian peserta mendapatkan pertanyaan 

dan sebagian yang lain akan mendapatkan jawaban. 

7. Memberi waktu beberapa menit kepada peserta didik untuk 

mencari pasangannya. Jika sudah ada yang menemukan 

pasangannya, mintalah mereka untuk duduk berdekatan. 

Jelaskan juga agar mereka tidak memberikan materi yang 

mereka dapatkan kepada teman yang lain.  

8. Setelah peserta didik menemukan pasangan dan duduk 

berdekatan, minta setiap pasangan secara bergantian untuk 

membacakan pertanyaan yang diperoleh dengan keras 
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kepada teman yang lain. Selanjutnya pertanyaan tersebut 

dijawab oleh pasangan yang lain. Bagi yang bisa menjawab 

pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan 

tambahan nilai. 

9. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan 

kesimpulan. 

c) Guru mengamati hasil tindakan dari siswa serta memberi skor 

atau nilai pada setiap siswa setelah di adakanya tes formatif 

dan memasukkan dalam daftar nilai yang telah disiapkan.  

3)  Kegiatan penutup (7 menit)  guru menyimpulkan  pelajaran, 

mereview kemampuan siswa dan tindakan siswa dan pelajaran 

diakhiri dengan do‟a akhir belajar 

c.  Observasi  

Proses pengamatan/observasi dan pengumpulan data di lakukan oleh 

seorang teman sejawat dengan melakukan tugasnya mengamati pada aspek: 

 

1) Aktifitas belajar siswa   

2) Kesesuaian skenario pembelajaran dengan tindakan yang  

dilaksanakan guru peneliti utama 

d.   Refleksi. 

Tahap ini  yaitu refleksi siklus, guru bersama-sama teman sejawat 

berdiskusi untuk menganalisis data hasil evaluasi dan pemantauan selama 
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proses tindakan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam rangka 

merencanakan perbaikan kembali untuk diterapkan pada siklus selanjutnya. 

 

K Sistematika Pembahasan 

         Dalam penulisan Skripsi hasil penelitian tindakan kelas ini akan 

disajikan secara berurutan:  

Bab pertama Pendahuluan, yang terdiri dari  Latar Belakang Masalah,  

Perumusan Masalah,  Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan teori,  

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

Bab Kedua. Landasan Teori berisi tentang kemampuan siswa dalam 

menghafal yaitu pengertian, aspek penilaian kemampuan menghafal siswa 

dan indikator kemampuan siswa kemudian tinjauan umum mengenai 

pengertian model pembelajaran index card match serta materi Malaikat.  

Bab III. Metodologi Penelitian yang mencakup ; Setting Wilayah 

Penelitian, Subjek Penelitian, kondisi objektif sekolah, Langkah-langkah 

tindakan,  

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari uraian mengenai 

data yang di peroleh melalui Tes Formatif Pra-Tindakan, kemudian yang 

diperoleh melalui Perbaikan Siklus I, Siklus II dan Siklus III, serta 

Pembahasan terjadinya peningkatan dalam perbaikan melalui 3 siklus.  

Bab V. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.  
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