
BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kemampuan Menghafal  

1. Pengertian Kemampuan  

Pengertian kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan1.  Kemampuan berasal dari kata 

mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan2. Kemampuan 

(ability) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas 

dalam suatu pekerjaan3.  

Dengan demikian kemampuan berarti kapasitas seseorang individu 

unutk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. lebih lanjut Robbin 

menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian terkini atas 

apa yang dapat dilakukan seseorang. Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan (Ability) adalah kecakapan atau potensi 

seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau 

mengerrjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian 

atas tindakan seseorang. 
                                                 

1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

(Jakarta; Balai Pustaka, 1993), hal. 522 
2
 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; 1989), hal. 552-553 

3
 Robbins Stephen P. Perilaku Organisasi Indonesia: (Jakarta; Macanan Jaya 

Cemerlang, 2007). hal. 57  
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Dengan demikian Kemampuan adalah kapasitas seorang individu 

untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah 

sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.  

 

2. Wilayah Hasil Kemampuan Belajar 

Rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional, dalam system Pendidikan kita menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membagi menjadi tiga 

ranah antara lain: 

a. Ranah Kognitif. Pada ranah kognitif terdapat beberapa tipe hasil 

belajar diantaranya adalah: 

1) Tipe hasil belajar pengetahuan 

Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah 

yang paling rendah. Namun, tipe hasil belajar ini menjadi prasarat 

bagi tipe hasil balajar berikutnya. Hafal menjadi prasarat bagi 

pemahaman. Hal ini berlaku bagi semua bidang study4. 

Pengetahuan merupakan kemampuan untuk mengingat materi 

pelajaran yang sudah dipelajari dari fakta-fakta. 

 

 

                                                 
4
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1995) cet. ke-5,  hal. 22-24 
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2) Tipe hasil belajar pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan adalah 

pemahaman. Pemahaman dapat dibedakan menajadi tiga kategori 

yaitu: 

a) Pemahaman penterjemahan, yakni kemampuan 

menterjemahkan materi verbal dan memahami pernyataan-

pernyataan non-verbal  

b) Pemahaman penafsiran, yakni kemampuan untuk 

mengungkapkan pikiran suatu karya dan menafsirkan berbagai 

tipe data sosial.  

c) Pemahaman ekstrapolasi, yakni kemampuan untuk 

mengungkapkan di balik pesan tertulis dalam suatu keterangan 

atau lisan.5 

3) Tipe hasil belajar aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstrak pada situasi kongkret atau 

situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau 

petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru 

disebut aplikasi.6  

 

 

                                                 
5
 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputra 

Press, 2005), cet ke-3, hal.102-104  
6
 Nana Sudjana, Op.Cit., hal.25 
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b. Ranah Afektif  

Bidang afektif yang berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil 

belajar afektif tanpak pada siswa dalam berbagai tikah laku 

sepertiatensi/perhatian terhadap pelajarn, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan lain-lain. 

Sekalipun bahan pelajaran berisikan bidang kognitif, namun bidang afektif 

harus menjadi bagian integral dari bahan tersebut, dan harus nampak 

dalam proses belajar dan hail balajar yng dicapai siswa.  

Ada beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe hasil 

belajar. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan yang paling sederhana 

sampai tingkatan yang paling kompleks. 

1) Receiving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang pada siswa, baik 

dalam bentuk masalah situasi, gejala. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar. 

2) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seseeorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Dalam hal ini termasuk 

ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus 

dari luar yang datang pada dirinya. 

3) Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulasi tadi. Dalam evaluasi ini termasuk 
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didalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang atau 

pengalaman untuk menerima nilai, dan kesepakatan terhadap nilai 

tersebut  

4) Organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam suatu sistem 

organisasi, termasuk menentukan hubungan sutu nilai dengan nilai 

lain dan kemantapan, danprioitas nilai yang telah dimilikinya  

5) Karakteritik nilai atau internalisasi nilai yakni keterpaduan dari 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya7. 

c. Ranah Psikomotorik 

Tipe hasil belajar bidang psikomotorik tampak dalam bentuk 

keterampilan, kemampuan bertindak individu  

Ada 6 tingkatan keterampilan yakni:  

1) Gerakan repleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar) 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

3) Kemampuan perceptual termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain 

4) Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, 

ketepatan 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks 

                                                 
7
 Ibid., hal. 27 
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6) Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi 

seperti gerakan ekspresif, interpretative 

Tipe hasil belajar yang dikemukakan diatas sebenarnya tidak berdiri 

sendiri, tapi selalu berhubungan satu sama lain bahkan ada dalam 

kebersamaan8. 

Dengan demikian maka untuk mengetahui kemampuan apa yang akan 

dicapai oleh guru harus memperhatikan aspek-aspek yang melingkupinya 

sehingga dapat diwujudkan dengan pembelajaran melalui pendekatan dan 

cara belajar yang sesuai dengan ranah belajarnya demikian pula cara 

evaluasinya.  

3. Kemampuan Menghafal   

Menurut David P.Ausubel dalam Slamto belajar dapat diklasifikasikan 

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

menemukan (discovery learning) dan dimensi menghafal (rote learning) dan 

belajar bermakna (meaningful learning).9 

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.10 Menghafal 

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

                                                 
8
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung; Sinar Baru 

Algensindo,  1995),  hal. 53-54 
9
 Slameto, Belajar dan Factor- Faktor yang mempengaruhinya, hal. 23 

10
 Syaiful Bahri Djamaroh, Psikologi Belajar,( Jakarta: PT. Rinake Cipta, 2002),hal. 

29 
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terminologi, simbologi, dan detail detail lain dari medan baru yang harus 

dihafal diluar kepala bagi yang mempelajarinya.11 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.12  

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.13  

Adapun ciri khas dari hasil belajar atau kemampuan yang diperoleh 

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

bahwa dalam ingatan orang tersimpan semacam program informasi yang 

diputar kembali pada waktu dibutuhkan. 

 

4. Penilaian Terhadap Kemampuan Belajar Anak.  

 Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar 

tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan 

ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis 

penilaian sebagai berikut:  
                                                 

11
 George Boeree, Metode Pembelajaran Dan Pengajaran ( Jogjakarta : Ar–Ruzz 

2008), hal.65 
12

 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal. 
209 

13
 Ws. Winkel. SJ. Psicologi Pengajaran, Cet.VI, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 

hal. 88 



 30 

a) Tes Formatif 

Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk 

mencari umpan balik (feedback). Penilaian ini digunakan untuk mengukur 

satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil 

tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan 

tertentu pokok bahasan tertentu. Jadi sebenarnya penilaian tes formatif ini 

tidak hanya dilakukan pada tiap akhir pelajaran, tetapi bisa juga ketika 

pelajaran sedang berlangsung.  

dari uraian di atas, bahwa penilaian formatif tidak hanya berbentuk tes 

tertulis dan hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi dapat pula 

berbentuk pertanyaan-pertanyaan lisan atau tugas-tugas yang diberikan 

selama pelajaran berlangsung ataupun sesudah pelajaran selesai. Dalam 

hubungan ini maka pre tes dan post tes yang biasa dilakukan dalam sistem 

pengajaran.14 

b) Tes Subsumatif 

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 

diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil 

tes subsumatif ini dimafaatkan untuk memperbaiki proses belajar menngajar 

dan diperhitungkan dalam menentukan nilai raport. 

                                                 
14

 Ibid.,  hal. 26 
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c) Tes Sumatif 

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh 

data atau informasi sampai dimana penguasaan atau pencapaian belajar 

siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka 

waktu tertentu. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap 

bahan-bahan pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, 

satu atau dua tahun pelajarannya. Tujuannnya adalah untuk menetapkan 

tingkat atau keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode tertentu. Hasil 

dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat 

(rangking) atau sebagai ukuran mutu sekolah.15
  

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. 

Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana Prestasi (hasil) belajar 

yang dicapai. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan belajar 

siswa terhadap proses belajar yang dilakukannya dan juga untuk mengetahui 

keberhasilan mengajar guru, kita dapat menggunakan acuan tingkat 

keberhasilan tersebut sejalan dengan kurikulum yang berlaku saat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Istimewa/ maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang 
diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

2. Baik sekali/ optimal : Apabila sebagian besar (76 % s.d. 99 %) 
bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

3. Baik/ minimal : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60 % 
s.d. 75 % saja dikuasai oleh siswa. 

                                                 
15

 Syaiful Djamarah, Aswan Zain, Op.Cit.,. hal. 106-107 
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4. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60 % 
dikuasai oleh siswa.16 

 

B. Model Pembelajaran  

1. Pengertian Model Pembelajaran  

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 

model belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar mengajar yang 

sesuai dengan tujuan belajar yang telah dirumuskan, baik dalam arti efek 

intruksional, tujuan belajar yang dirumuskan secara eksplisit dalam proses 

belajar mengajar, maupun dalam arti efek pengiring misalnya kemampuan 

berfikir kritis, kreatif, sikap terbuka setelah siswa mengikuti diskusi kelompok 

kecil dalam proses belajarnya17.  

Model pembelajaran juga dpat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Ada dua hal yang patut kita cermati dari pengertian 

diatas: Pertama, model pembelajran merupakan rencana tindakan (rankaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Kedua, model disusun untuk 

                                                 
16

 Ibid., hal. 107 
17

 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Dan Micro Teaching, Ciputat : Ciputat 
Press, 2005) hal. 1  
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mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan 

model adalah pencapaian tujuan.  

Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan 

dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan 

model, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur 

keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu 

model.  

Kemp dalam Wina Sanjaya menjelaskan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa 

agar tujuan pembelajaran dapat dapat dicapai secara efektif dan efisien.18  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya model pembelajaran adalah tindakan nyata dari guru atau 

merupakan praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara-cara 

tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien, dengan kata lain, model 

pembelajaran adalah taktik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

dikelas.  

Politik atau taktik tersebut harus mencerminkan langkah-langkah yang 

sistemik, artinya bahwa setiap komponen pembelajaran harus saling 

berkaitan satu sama lain dan sistematik yang mengandung pengertian bahwa 

                                                 
18

 WR. Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran berorientasi standart proses 
pendidikan,  Jakarta:Kencana, 2008, cet ke-5, hal. 126 
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langkah-langkah yang dilakukan guru dalamproses pembelajaran itu tersusun 

secara rapi dan logis sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai.19  

Untuk mengajarkan model pembelajaran kepada siswa terdapat 

beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Memberitahu siswa bahwa mereka akan diajarkan suatu model 
pembelajaran, agar perhatian siswa terfokus;  

b. Menunjukkan hubungan positif model pembelajaran terhadap hasil 
belajar dan memberitahukan perlunya kerja pikiran ekstra untuk 
membuahkan hasil yang lebih tinggi;  

c. Menjelaskan dan memeragakan model yang diajarkan;  
d. Menjelaskan kapan dan mengapa suatu model belajar digunakan  
e. Memberikan penguatan terhadap siswa yang memakai model belajar;  
f. Memberikan praktek yang bergama dalam pemakaian model belajar;  
g. Memberikan umpan balik saat menguji materi dengan model belajar 

tertentu  
h. Mengevaluasi penggunaan model belajar dan mendorong siswa untuk 

melakukan evaluasi mandiri20.  
 

2. Pertimbangan pemilihan Model Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi 

dan kemampuan baru. Ketika kita berfikir informasi dan kemampuan apa 

yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga harus dimiliki oleh 

siswa, maka pada saat itu juga semestinya berfikir model apa yang harus 

dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini sangat 

penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan 

bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, sebelum menentukan model 

                                                 
19

 Ahmad Sabri, Op.Cit , hal.2 
20

 Wina Sanjaya, Op.Cit.,Hal 87-88 
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pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang 

harus diperhatikan:  

a. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi 

pembelajaran 

c. Pertimbangan dari sudut siswa  

d. Pertimbanagn-pertimbanagan lainnya21 

3. Prinsip-prinsip penggunaan model pembelajaran 

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam pembahasan ini adalah 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model pembelajaran. 

Prinsip umum penggunaan model pembelajaran cocok digunakan untuk 

mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Dalam pemilihan model guru 

harus mampu untuk memilih model yang dianggap cocok dengan keadaan. 

Oleh sebab itu guru memahami prinsip-prinsip umum dalam penggunaan 

model pembelajaran sebagai berikut:  

a. Berorientasi pada tujuan. 

Dalam system pembelajaran tujuan merupakan komponen yang 

utama, Segala aktifitas siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Ini sangat penting, sebab mengajar adalah proses 

yang bertujuan. Oleh karena itu keberhasilan suatu model pembelajaran 

dapat ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

                                                 
21

 WR. Wina Sanjaya, Op.Cit, hal. 127 
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b. Aktivitas. 

Model yang dipilih oleh seorang guru harus yang dapat mendorong 

aktifitas siswa. Aktifitas yang dimaksud tidak terbatas pada aktifitas fisik, 

akan tetapi juga yang meliputi aktifitas yang bersifat psikis atau mental. 

c. Individualitas. 

Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa, 

walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya 

yang ingin kita capai adalah perubahan prilaku setiap siswa. Oleh karena 

itu dalam penggunakan model sebaiknya guru memilih model yang dapat 

merubah prilaku setiap siswa. 

d. Integratif. 

Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh 

pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan seluruh pribadi 

siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, 

akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek 

psikomotor. Oleh karena itu, model pembelajaran harus dapat 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. 

e. Interaktif. 

Prinsip interaktif mengandung makna bahwa menajar bukan hanya 

sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetapi 

mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran 
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adalah proses interaksi baik antara guru dan siswa, antara siswa dan 

siswa, maupun antara siswa dan lingkungannya. 

f. Inspiratif. 

Proses pembelajaran adalah proses yang inspiratif, yang 

memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. oleh 

karena itu, guru mesti membuka berbagai kemungkinan yang dapat 

dikerjakan siswa. 

g. Menyenangkan. 

Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan 

seluruh potensi siswa. Potensi itu hanya mungkin dapat berkembang 

manakala siswa terbebas dari rasa takut, dan menegangkan. Oleh karena 

itu perlu diupayakan agar proses pembelajaran merupakan proses yang 

menyenangkan (enjoyful lerning). 

h. Menantang. 

Proses pembelajaran adalah proses yang menantang siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, yakni merangsang kerja otak 

secara maksimal. Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa melalui kegiatatn mencoba-coba, 

berfikir secara intuitif atau bereksplorasi. 

i. Motivasi. 

Motivasi adalah aspek yang penting untuk membelajarkan siswa. 

Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa mempunyai keinginan untuk 
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belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan salah satu 

tugas dan peran guru dalam setiap proses pembelajaran.22 

 

C. Model Pembelajaran Index Card Match 

1. Pengertian Model Index Card Match 

Model 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.  

Model 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.23  

                                                 
22

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet 5, hal. 131-133 

23
 Hisyam Zaini, dkk. Strategi Pembelajarn Aktif, (Yogyakarta: Insan Madani,2008), 

hal.67 
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Tujuan dari penerapan model index card match adalah untuk melatih 

peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap 

suatu materi pokok.24.  

Index Card Match adalah salah satu teknik instruksional dari belajar 

aktif yang termasuk dalam berbagai reviewing models (model 

pengulangan)”25. 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.  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Silberman (2002:249) :  

Salah satu cara yang pasti untuk membuat pembelajaran tetap melekat 

                                                 
24

 Ismail SM, , Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: 
Rasail, 2008), cet pertama, hal. 82 

25
 Siberman, Mel,  ACTIVE LEARNING: 101 Strategi Pembelajaran Aktif, 

(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2002), hal. 250 
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dalam pikiran adalah dengan mengalokasikan waktu untuk meninjau kembali 

apa yang telah dipelajari. Materi yang telah dibahas oleh siswa cenderung 

lima kali lebih melekat di dalam pikiran ketimbang materi yang tidak.   

Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran Index Card Match 

merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja sama 

dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang dipelajari 

dengan cara yang menyenangkan.  

Siswa saling bekerja sama dan saling membantu untuk menyelesaikan 

pertanyaan dan melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain. Kegiatan 

belajar bersama ini dapat membantu memacu belajar aktif dan kemampuan 

untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil yang 

memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi.   

Dengan demikian model belajar aktif tipe index card match adalah 

suatu cara pembelajaran aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan 

teknik mencari pasangan kartu indeks yang merupakan jawaban atau soal 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

menyenangkan. 

2. Kelebihan dan Kekurangan model Index Card Match  

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: 
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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  
5) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk 

bekerja sama dalam menyelesaikan masalah  
6) Suasana kelas menjadi “gaduh” sehingga dapat mengganggu kelas 

lain26.  
 

3. Langkah-langkah penerapan model index card match 

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.  

f. Bagikan kepada setiap peserta didik satu potong kertas. Jelaskan 
bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Sebagian 

                                                 
26

 http://juntakmarganagmailcom.blogspot.com/2010/09/penerapan-strategi-belajar-
aktif-tipe.html, diakses tanggal 3 Oktober 2015 

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


 42 

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 pasngan 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.27 
 

Dilihat dari aktivitas belajar siswa, siswa yang mendapat pelajaran 

dengan menggunakan index card match akan lebih aktif dan bergairah dalam 

belajar. Hal yang sama terjadi pada indikator bentuk pembelajaran, index 

card match dalam penggunaannya menunjukkan interaksi banyak arah 

antara guru dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan siswa 

dalam kadar yang intensif serta suasana kelas yang harmonis.  

Berdasarkan langkah-langkah di atas maka penulis dapat 

memodifikasinya sebagai berikut : pada kartu terpisah ditulis pertanyaan dan 

kunci jawaban. Masing-masing siswa diberikan satu kartu (siswa ada yang 

mendapat pertanyaan dan ada yang mendapat kunci jawaban).  

Siswa yang mendapatkan pertanyaan mencari pasangan kunci 

jawaban yang cocok, sedangkan siswa yang mendapat kunci jawaban tetap 

                                                 
27

 Melvin L. Silberman, Active Learning”101 cara belajar siswa aktif”, (Bandung: Nusa 
media, 2006), hal. 250-251 
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duduk di bangkunya dan memikirkan soal yang bagaimana yang sesuai 

dengan kunci jawaban yang dimilikinya.  

Setelah pasangan pertanyaan dan kunci jawaban yang cocok 

bertemu, diminta kepada mereka untuk meyakinkan bahwa apa itu benar-

benar cocok. Bagi siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas 

waktu yang ditentukan akan diberi poin. Setelah semua pasangan duduk 

maka diminta kepada masing-masing pasangan secara bergiliran untuk 

memaparkan pertanyaan yang ada pada kartu mereka kepada pasangan 

yang lain, dimana penyelesaiannya langsung dikerjakan di papan tulis. 

Semua siswa harus siap untuk tampil karena dipilih secara acak oleh 

guru. Secara tidak langsung mereka akan berusaha untuk mengingat dengan 

baik materi yang telah diajarkan oleh guru. Hal ini akan mengakibatkan siswa 

akan belajar dengan aktif dan efektif.  

Apabila siswa yang menyelesaikan pertanyaan tidak dapat 

menyelesaikannya, maka pasangan yang melempar pertanyaan bertanggung 

jawab untuk menyelesaikannya. Karena keterbatasan waktu maka ada 

kemungkinan tidak semua pertanyaan ditampilkan. Pertanyaan yang tidak 

ditampilkan dijadikan tugas rumah dan dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. Kemudian kegiatan akhir dari pertemuan ini adalah guru dan 

siswa membuat kesimpulan dari materi yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa langkah 

pertama yang paling penting dalam menerapkan model belajar aktif tipe index 
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card match yaitu menyiapkan beberapa kartu yang sesuai dengan konsep 

materi yang akan dipelajari. Model pembelajaran ini juga bisa divariasikan 

seperti langkah-langkah yang telah diuraikan sebelumnya sehingga 

diharapkan hasil belajar akan meningkat. 

 

D. Materi Pembelajaran Mengenal Tugas-Tugas Malaikat  

1. Pengertian dan Tugas-Tugas Malaikat   

Menurut bahasa, kata “Malaikat” merupakan kata jamak yang berasal 

dari Arab malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata mashdar “al-

alukah” yang berarti risalah atau misi, kemudian sang pembawa misi 

biasanya disebut dengan Ar-Rasul. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat  

dari cahaya (nur), berdasarkan salah satu hadist Muhammad, “Malaikat telah 

diciptakan dari cahaya.28”  

Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada 

malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak 

dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan 

Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan 

selalu taat kepada-Nya, mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun 

mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui 

jumlahnya. 

                                                 
28

 Tim Bina Karya Guru, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Dasar  
Kelas IV, (Jakarta; Erlangga, 2008, lihat juga secara lengkap dalam http://id. 
wikipedia.org/wiki/Malaikat., diakses tanggal 3 Oktober 2015 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Rasul
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Iman
http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
http://id/
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Dalam ajaran agama islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita 

ketahui yaitu antara lain29 : 

a. Jibril. Adalah malaikat yang diberikan amanat untuk menyampaikan 

wahyu, turun membawa petunjuk kepada Rasul agar disampaikan 

kepada umat.  

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

semua rizki di dunia ini berkaitan erat dengannya.  

                      

          

Artinya : “Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mika-il, maka sesungguhnya Allah musuh 
bagi orang-orang kafir” (QS. Al-Baqarah : 98)30 

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. 

d. Malik. Penjaga neraka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat :  

                                                 
29

 Tim Bina Karya Guru, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Dasar  
Kelas IV, (Jakarta; Erlangga, 2008 

30
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, Sinergi Pustaka Indonesia, 

Jakarta, 2012 (QS. Al-Baqarah : 98) 
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Artinya: “Mereka berseru, „Hai Malik, biarlah Rabb-mu membunuh 
kami saja‟. Dia menjawab, „Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini)‟. 
(77) Sesungguhnya Kami telah membawa kebenaran kepada kamu 
tetapi kebanyakan diantara kamu benci kepada kebenaran itu” (78).31 
 

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. Sebagaimana disebutkan 

dalam ayat al-Qur‟an berikut :  

                  

Artinya : “Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di 

dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir” 32  

                                                 
31

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, Op.Cit ..(QS. 43: 77-78) 
32

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, Op.Cit ..(QS. 50 : 18) 
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Namun demikian pendapat ini tidak benar, wallaHu a‟lam. Keduanya 

hanya sifat bagi dua malaikat yang mencatat perbuatan hamba. 

Makna Raqib dan „Atid ialah dua malaikat yang hadir, menyaksikan di 

dekat hamba, bukan dua nama dari dua malaikat (al Bidaayah wan 

Nihaayah I/35-49)33 

2. Sifat Dasar Malaikat dan Fungsi Beriman Kepada Malaikat.  

Sifat-Sifat Dasar Malaikat Allah SWT adalah : 

a. Pasti selalu patuh pada segala perintah Allah dan selalu tidak 
melaksanakan apa   

b. yang dilarang Allah SWT. 
c. Tidak sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih. 
d. Dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang dia kehendaki. 
e. Memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. 
f. Ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar34. 
 

Iman kepada Malaikat adalah yakin dan membenarkan bahwa 

Malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya / nur. Fungsi iman 

kepada Malaikat Allah : 

1. Selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis serta anti melakukan 

perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. 

2. Berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan 

dengan bertakwa dan beriman kepada Allah SWT serta berlomba-lomba 

mendapatkan Lailatul Qodar.  

                                                 
33

 http://blog.unnes.ac.id/indramu/2010/11/20/mengenal-malaikat-tugasnya-agama-
islam-sd-kelas-4, diakses tanggal 3 Oktober 2015 

34
 http://organisasi.org/definisi-pengertian-malaikat-sifat-dan-fungsi-iman-kepada-

malaikat-allah-swt-pendidikan-agama-islam, diakses tanggal 3 Oktober 2015 

http://blog.unnes.ac.id/indramu/2010/11/20/mengenal-malaikat-tugasnya-agama-islam-sd-kelas-4
http://blog.unnes.ac.id/indramu/2010/11/20/mengenal-malaikat-tugasnya-agama-islam-sd-kelas-4
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3. Meningkatkan keikhlasan, keimanan dan kedisiplinan kita untuk mengikuti 

atau meniru sifat dan perbuatan malaikat.  

4. Selalu berfikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan 

karena tiap perbuatan baik yang baik maupun yang buruk akan 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

 


