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ABSTRAK 

 

 

Tujuan  untuk meningkatkan hasil belajar Al Qur’an tentang prilaku optimis, 

ikhtiar, dan tawakkal pada semester gasal 2015-2016, serta meminimalkan  

jumlah peserta didik yang belum mencapai KKM, dilaksanakan bulan Agustus  

sampai  Desember 2015, Tempat SMP 6 Salatiga, subjek kelas IX H  berjumlah 

26 orang, teknik pengambilan data kondisi awal pada daftar nilai semester yang 

lalu, kemudian melaksanakan 2 kali siklus, masing–masing siklus terdiri empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi, diakhiri dengan 

tes tertulis, nilai hasil tes dianalisa dan direfleksi untuk mengetahui keberhasilan 

tujuan penelitian. Kondisi awal nilai rata-rata 46.80, setelah dilaksanakan tindakan 

siklus pertama 73.27. mengalami peningkatan 56.56%, pada siklus kedua 95.73, 

mengalami peningkatan 30.65%.   
 

Kata Kunci : Hasil belajar, Index Card Match, Materi Al Qur’an. 

 
*Siti Rochmatin, Guru SMP Negeri 6 Salatiga 

 

PENDAHULUAN 

Al Qur'an tentang prilaku optimis, ikhtiar, dan tawakkal merupakan salah 

satu materi Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, data nilai hasil belajarnya 

sangatlah rendah.   terendah 33 dan tertinggi 78,  rata-rata 46.80.  serta kegiatan 

peserta didik dikategorikan sangat kurang baik, data pemahaman konsep 1.75, 

keaktifan belajar 1.90, minat membaca 1.66, dan kerjasama kelompok 1.77, rata-

rata 1.77, Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI no. 32 tahun 2013 pasal 1 

no. 21 berbunyi : Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peneliti memanfaatkan alat peraga 

berupa Index Card Match. Diharapkan hasil belajar dapat meningkat minimal 

mencapai KKM 78.  
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Apakah Melalui pemanfaatan alat peraga  Index Card Match dapat  

meningkatkan hasil belajar PAI dan Budi Pekerti materi Al Qur'an tentang prilaku 

optimis, ikhtiar, dan tawakkal, serta dapat meminimalkan jumlah peserta didik 

yang belum dapat mencapai KKM ? 

Untuk meningkatkan hasil belajar PAI dan Budi Pekerti materi Al Qur'an 

tentang prilaku optimis, ikhtiar, dan tawakkal bagi peserta didik kelas IX H SMP 

6 Salatiga pada semester gasal tahun 2015-2016, dan untuk meminimalkan jumlah 

peserta didik  yang belum dapat mencapai KKM.  

KAJIAN TEORI  DAN  HIPOTESIS TINDAKAN 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Pendidikan Agama menurut PP. RI no. 32 tahun 2013 pasal 771 ayat 1 huruf 

a berbunyi : "Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia termasuk budi pekerti". Ahmad Tafsir mendefenisikan 

pendidikan islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Tafsir, 2005 : 45). 

Selanjutnya menurut Zakiah Daradjat (2006:86) Pendidikan Agama Islam atau At-

Tarbiyah Al Islamiyah adalah usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan 

ajaran Agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua 

jenjang pendidikan, yang pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai 

kegiatan baik yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. (www.jamaris 

melayu. com/ 2014/09/pa.Islam dan Budi Pekerti dalam html)  

Hakekat Belajar 

 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2008:11) belajar merupakan proses 

manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, ketrampilan, dan sikap. 

Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Selain itu belajar 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam baik itu 

laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, muda ataupun tua, tanpa kecuali. Ini 

tercantum dalam hadits Nabi didalam buku (MGMP PAI  2005:22 )  berbunyi : 

http://www.jamaris/
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 Yang artinya belajar (mencari      طلب العلم فر يضة على كل مسلم 

ilmu) itu wajib bagi seorang muslim.  

Proses Pembelajaran  

Peraturan Pemerintah RI no. 32 tahun 2013 pasal 19 (1) berbunyi : "Proses 

Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta 

Didik".  

Hasil Belajar 

Menurut Hilgrat dan Bower (dalam Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 

2008:13) belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai 

pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan 

mendapatkan informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti 

dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu. Sedangkan 

hakikad belajar menurut Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2008:11) belajar 

merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 

ketrampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat.  

Membaca Al Qur’an 

Membaca adalah merupakan ajaran yang harus kita tanamkan sejak dini, 

sebab mengetahui segala sesuatu (ilmu) harus melalui membaca, ini sesuai dengan 

ajara Agama Islam yang tercantum di dalam Al Qur’an Surat Al ‘Alaq ayat 1 yang 

yang ditulis oleh Departemen Agama RI Al Qur'an terjemah per-kata ( 2007.597 ) 

berbunyi :      ق  ل  خ   ي  ذ  ل  ا   ك  ب  ر   م  س  با   أقر  ا  

Yang artinya : bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Maka kata    

أقر  ا         mengandung makna yang sangat luas bahkan kita diperintahkan untuk 

selalu belajar lewat membaca ( termasuk membaca Al Qur’an ) sedangkan Al 

Qur’an mengandung arti bacaan, adapun yang dimaksud  bahwa bacaan yang 

paling utama bagi umat Islam adalah Al Qur’an yang merupakan kitab suci serta 

pedoman dan petunjuk hidup baik di dunia maupun di akherat kelak. Menurut 

Howard M. Federspiel (Mizan:113) Mengartikan Al Qur’an adalah ”merupakan 
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ajaran yang harus kita tanamkan sejak dini, sebab mengetahui segala sesuatu 

(ilmu) yang tercantum didalam Al Qur’an harus mengetahui artinya, sebab Al 

Qur’an mengandung petunjuk atau teladan bagi umat Islam untuk mencapai 

kehidupan yang bahagia di dunia kini dan di akherat nanti”. (Howard M. 

Federspiel. Mizan).  

Alat peraga Index Card Match 

 Alat peraga  adalah media pembelajaran yang mengandung atau 

membawakan ciri-ciri konsep yang dipelajari. Yang fungsi utama alat peraga 

adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar siswa mampu menangkap 

arti dari konsep (Budiyono, 2012:32). Sedangkan  Index Card Match Menurut  

Mel Sliberman dalam bukunya Jihan Nabila (2015.76) mengemukakan Index 

Card Match atau mencocokkan kartu indeks adalah strategi pembelajaran yang 

bertujuan sebagai cara untuk meriview serta mengetahui kedalaman pemahaman 

peserta didik terhadap materi pelajaran. bahwa kegiatan ini adalah menyenangkan 

lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran.Metode pembelajaran Index Card 

Match dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan 

mencocokkan kartu indeks yang ada di tangan mereka. Proses pembelajaran ini 

lebih menarik karena siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Metode pembelajaran 

Index Card Match membuat siswa terbiasa aktif mengikuti pembelajaran sehingga 

aktivitas siswa meningkat. Metode ini dapat melatih pola pikir siswa karena 

dengan metode ini siswa dilatih kecepatan berpikirnya dalam mempelajari suatu 

konsep atau topik melalui pencarian kartu jawaban atau kartu soal. 

(http://www.sekolahdasar.net/2013/10/metodepembelajaran-index-card-match 

.html) 

 

KERANGKA PEMIKIRAN  

Siklus pertama adalah : memanfaatkan alat peraga Index Card Match 

dengan kelompok  4-5 orang peserta didik.  materi Al Qur'an pada siklus pertama 

adalah membaca dan menghafal materi Al Qur'an tentang prilaku optimis, ikhtiar, 

dan tawakkal, peserta didik berdiskusi untuk memasangkan kartu-kartu tersebut, 

setelah selesai hasilnya diserahkan kepada peneliti untuk dinilai dan dibahas pada 

http://www.sekolahdasar.net/2013/10/metodepembelajaran-index-card-match%20.html
http://www.sekolahdasar.net/2013/10/metodepembelajaran-index-card-match%20.html
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pertemuan berikutnya.  setelah itu melaksanakan tes tertulis, hasilnya akan 

dibandingkan dengan hasil belajar kondisi awal.  

Siklus kedua materinya membaca dan mengartikan Al Qur’an dengan 

memanfaatkan alat peraga Index Card Match serta  memanfaatkan kelompok yang 

telah terbentuk pada siklus  pertama dan diberi tugas tambahan PR (Pekerjaan 

Rumah) untuk mengartikannya dirumah.  setelah selesai diskusi hasilnya 

diserahkan kepada peneliti untuk dinilai dan dibahas pada pertemuan berikutnya.  

setelah itu peneliti akan memberikan tes tertulis kembali untuk membandingkan 

hasil belajar siklus pertama dengan siklus kedua.  

Melalui pemanfaatan alat peraga Index Card Match dapat meningkatkan 

hasil belajar PAI dan Budi Pekerti materi Al Qur'an tentang prilaku optimis, 

ikhtiar, dan tawakkal bagi peserta didik kelas IX H SMP Negeri 6 Salatiga pada 

semester gasal tahun  2015/2016, dan meminimalkan jumlah peserta didik  yang 

belum dapat mencapai KKM. 

METODE  DAN SUBJEK PENELITIAN 

Tempat Penelitian SMP 6 Salatiga, waktunya bulan Agustus  sampai 

Desember 2015,  dengan membagi dua siklus siklus pertama  peneliti  membagi 

kelompok terdiri dari 4-5 orang. Pada siklus kedua memanfaatkan kelompok yang 

telah terbentuk pada siklus pertama dan diberi pekerjaan rumah (PR),  mengolah 

dan menganalisa nilai,  setelah diadakan tes pada siklus pertama maupun siklus 

kedua, menyusun laporan hasil penelitian, dan penyerahan laporan penelitian. 

Subjek penelitian kelas IX H SMP tahun  2015-2016 dengan jumlah 26 orang. 

Adapun alat pengumpulan data dan analisis data dalam penelian ini adalah : 

1. Butir Soal Tes diolah dan dianalisis dengan Diskriptif  Komperatif  dengan 

membandingkan nilai  kondisi awal dengan siklus pertama, dan siklus kedua.  

2. Lembar pengamatan dianalisa untuk mengetahui sejauh mana hasil diskusi 

peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar.  

3. Kamera dianalisis untuk mengambil gambar pada proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

4. Index Card Match dianalisis kelompok mana yang memasangkan kartu–kartu 

tersebut dengan benar dan mencapai nilai yang tertinggi. 

Dalam penelitian ini terdapat proses triangulasi data adalah : 
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1. Tes tertulis untuk mengetahui hasil nilai yang diperoleh, dari kondisi   awal, 

siklus pertama dan siklus kedua. 

2. Pengamatan, untuk mengetahui keaktifan siswa dalam kerja kelompok    

maupun sendiri. 

3. Kamera untuk mengambil gambar pada proses pembelajaran yang 

dilaksanakan baik  kegiatan bagi siswa maupun peneliti. 

Adapun prosedur penelitian sebagai berikut : 

1. Persiapan (Planning ) yang terdiri atas : a. Pembuatan jadwal penelitian b. 

mempersiapkan perangkat pembelajaran. c. Soal tes untuk mengukur 

pemahaman siswa d. Lembar pengamatan, g. Daftar kelompok siswa. h. 

Lembar penugasan, i.  Alat dan bahan   untuk membuat kartu.  

2. Tindakan (Acting) meliputi : a. Peserta didik diperintahkan untuk membaca 

materi. b. diberi kesempatan untuk bertanya tentang apa yang ia baca dan 

kurang difahami. c. Membentuk kelompok terdiri dari 4-5 orang. d. Dibri tugas 

untuk memasangkan kartu-kartu yang sudah disediakan d. Mempresentasikan 

hasil diskusinya kedepan kelas. e. Peneliti menilai dan membahasnya. f. 

mengerjakan soal tes. g. Hasil tes dikoreksi, diolah, dan dianalisis oleh peneliti, 

adapun hasilnya disampaikan kepada peserta didik untuk dibahas. 

3. Pengamatan  (Observasi)  terhadap kegiatan pembelajaran baik kepada peneliti, 

maupun peserta didik dengan pemanfaatan alat peraga Index Card Match.  

4. Analisis dan refleksi terhadap nilai yang telah diperoleh, dan hasilnya 

digunakan sebagai dasar untuk melakukkan langkah-langkah yang akan datang.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Diskripsi Kondisi Awal 

 Skor Kegiatan  Peserta Didik Kondisi Awal meliputi pemahaman konsep 

1.75, keaktifan belajar 1.90, minat membaca 1.66, kerjasama kelompok 

mencapai nilai 1.77, kegiatan ini dirata-rata 1.77. menurut peneliti ini 

dikategorikan sangat kurang baik, peneliti sajikan tabel sebagai berikut :   

No Aspek Pengamatan Rata-rata 

1 Pemahaman konsep 1.75 

2 Keaktifan belajar 1.90 

3 Minat membaca dan hafalan 1.66 

4 Kerjasama kelompok 1.77 

 Jumlah 7.08 
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 Rata-rata 1.77 

 
Kategori 

Sangat Kurang 

Baik 

 

Adapun nilai yang diperoleh para peserta didik  adalah nilai terendah 

mencapai 33, dan nilai tertinggi mencapai 78, sedangkan nilai rata – rata kelas 

hanya mencapai 46,80. akan peneliti sajikan berupa tabel Nilai Kondisi Awal 

sebagai berikut :  

 

   

 

 

 

  Data nilai  hasil belajar para peserta didik  kondisi awal sudah mencapai 

nilai 78 atau lebih hanya 3 orang peserta didik, sedang yang  23 orang peserta 

didik belum mencapai KKM. Kemudian untuk lebih jelasnya akan peneliti 

sajikan berupa tabel  sebagai berikut :    

NO NILAI JML. PESERTA DIDIK 
CAPAIAN KKM 

BELUM SUDAH 

1 = / <  78 3  V 

2 >      78 23 V  

JUMLAH 26   
 

B. Diskripsi Tindakan Siklus Pertama 

Pertemuan Pertama siklus pertama diinformasikan dilaksanakan 

pembelajaran Index Card Match, materi yang yang akan dibahas serta tujuan yang 

akan dicapai. Membuka pembelajaran dengan salam dan sholat dhuha, serta 

berdo’a sesudah sholat  bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik,  

Membaca Al Qur'an secara bergantian,  Membentuk kelompok dipersilahkan 

berdiri dan berhitung 1 sampai 5, kemudian peserta didik mengelompok sesuai 

dengan nomor yang ia dapatkan dan setiap lelompok terdiri dari 4-5 orang.  

Pada Kegiatan Inti para peserta didik : Mengamati  dengan membaca 

materi Al Qur'an tentang  prilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal, cara membaca dan 

menghafal yang benar,  Selanjutnya mengajukan  pertanyaan tentang  bacaan dan 

hafalan yang kurang dimengerti dan Mengumpulkan informasi Secara 

berkelompok menjodohkan tulisan Al Qur'an dengan tulisan latin, mengurutkan 

NO URAIAN NILAI 
1. Nilai terendah 33 

2. Nilai tertinggi 78 

3. Nilai rata – rata kelas 46,80 
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bacaannya agar menjadi ayat yang sempurna untuk dihafalkan pada pertemuan 

yang akan datang.  Tindakan berikutnya mengasosiasi yaitu  melakukan koreksi 

secara berkelompok terhadap hasil menjodohkan bacaan Al Qur'an dengan tulisan 

latinnya. Selanjutnya mengkomuni kasikan yaitu  Mendemonstrasikan bacaan Al 

Qur'an yang telah disusun dengan tulisan latin dan urutan ayatnya ke depan kelas  

beserta kelompoknya masing-masing  untuk dihafalkan.   

Pertemuan kedua pada siklus pertama melaksanakan tes, pengaturan 

tempat duduk agar peserta didik benar-benar murni mengerjakan soal tes sendiri-

sendiri tanpa kerjasama dan menyontek. Setelah selesai mengerjakannya, maka 

menyerahkan hasil pekerjaannya kepada peneliti untuk dikoreksi hasilnya.  

Adapun rata-rata skor aspek pengamatan yang diperoleh pada akhir siklus pertama 

disajikan pada tabel  berikut :    

No Aspek Pengamatan 
Pertemuan 

Rata-rata 
1 2 

1 Pemahaman konsep 2,58 2,76 2.38 

2 Keaktifan belajar 2.15 2,38 2.00 

3 Minat membaca dan hafalan 2.19 2,38 1.96 

4 Kerjasama kelompok 2,38 2,57 1.87 

 Jumlah 9.30 10.09 19.39 

 Rata-rata 2.33 2,52 2,43 

 Kategori Kurang baik 

Berikut akan peneliti sajikan data nilai hasil belajar pada siklus pertama 

menurut frequensi nilai yang diperoleh para peserta didik 

NO INTERVAL NILAI FREQUENSI 

1. 90 – 100 8 

2. 80 – 89 2   

3. 70 – 79 6   

4. 60 – 69 6  

5. 50 – 59 1   

6. 40 – 49 2   

7. 30 – 39 1   

 Jumlah 26  
 

Adapun nilai hasil belajar yang diperoleh adalah terendah mencapai 

30, dan tertinggi mencapai 100, sedangkan nilai rata–rata kelas hanya 

mencapai 73,27. Kemudian untuk lebih jelasnya akan peneliti sajikan tabel 

sebagai berikut :  

NO URAIAN NILAI 
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 Dan peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 78 ada 16 orang, 

sama dengan atau lebih dari 78, ada 10 orang. Berikut akan peneliti sajikan 

tabel capaian KKM nilai hasil belajar sebagai berikut: 

NO NILAI 
JML. PESERTA 

DIDIK 

CAPAIAN KKM 

BELUM SUDAH 

1 = / <  78 10  V 

2 >      78 16 V  

JUMLAH 26   
 

Untuk lebih jelasnya akan peneliti sajikan  dalam tabel sebagai berikut: 

NO URAIAN 
KONDISI 

AWAL 

SIKLUS 

PERTAMA 

TERPAUT 

POIN / % 
KET. 

1. N. Terendah 33 30 3 / 9.09 Menurun 

2. N. Tetinggi 78 100 22 / 28.21 Meningkat 

3. N. Rata-rata 46.80 73.27 
26.47 / 

56.56 
Meningkat 

 

Analisis dan Refleksi 

1) Peserta didik belum semuanya serius melaksanakan pembelajaran Index Card 

Match.  

2) Pemahaman konsep masih kurang baik, sehingga setiap diadakan tes maka ia 

merasa kesulitan untuk menjawabnya.   

3) Keaktifan belajar masih mencapai kurang baik, Kerja kelompokpun juga masih 

kurang baik, sehingga hasil yang diperolehnya belum maksimal. 

Berdasarkan  permasalahan tersebut diatas, perlu dilakukan perbaikan  untuk 

tindakan pada siklus kedua yaitu: 

1) Informasi tugas yang harus disampaikan sebelum tatap muka berlangsung, 

sehingga peserta didik bisa mempersiapkan secara lengkap. 

2) Peneliti memberikan bimbingan secara merata dan maksimal sehingga tidak 

ada peserta didik yang bermain-main atau kurang serius 

3) KKM harus disampaikan sebelum kegiatan dimulai sehingga peserta didik 

akan berusaha memenuhi KKM. 

1. Nilai terendah 30 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai rata–rata kelas 73.27 
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4) Refleksi tugas langsung diinformasikan kepada seluruh peserta didik sehingga 

dapat menambah semangat belajar. 

C. Diskripsi Siklus Kedua 

Pendahuluan  meliputi : 1). Membuka pembelajaran dengan dengan salam,  

sholat dhuha dan berdo’a sesudah sholat  2). Membaca Al Qur'an secara 

bergantian. 3). Memberikan motivasi tentang pentingnya membaca al Qur’an 

dengan benar. 4). appersepsi dengan menanyakan pembelajaran minggu yang lalu. 

5). Memberi Informasi materi Pembelajaran.  

Kegiatan Inti mengamati meliputi : 1). Mengamati tayangan yang terkait 

dengan semangat membaca dan mengkaji Al Qur’an. 2). Menyimak dan membaca 

arti materi Al Qur’an. 3). Menyimak penjelasan tentang cara membaca dan 

mengartikan yang yang benar.  

Menanya meliputi: 1). Mengajukan pertanyaan tentang  apa yang belum 

jelas dari pembelajaran sebelumnya. 2). Mengajukan pertanyaan mengenai bacaan 

dan arti yang kurang jelas. 

Mengumpulkan informasi/mencoba meliputi: 1). Secara berkelompok 

menjodohkan tulisan Al Qur'an dengan tulisan artinya. 2). Diskusi menyusun  

urutan bacaanya dan sesuai dengan artinya.  

Menalar/mengasosiasi meliputi: 1). Melakukan koreksi secara berkelompok 

terhadap hasil menjodohkan kartu bacaan Al Qur'an dengan artinya. 2). 

Menganalisis, mengoreksi, dan memperbaiki arti dari potongan materi Al Qur'an. 

Mengomunikasikan  dengan mendemonstrasikan dalam menjodohkan bacaan Al 

Qur'an dengan tulisan arti dari materi Al Qur'an  

Penutup meliputi : 1). Refleksi sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya. 2). Melakukan penguatan materi pembelajaran  hari ini. 3). 

Memberikan tugas mandiri untuk PR dirumah sebagai bahan tes minggu yang 

akan datang. 4). Menyampaikan pertemuan berikutnya  akan diadakan tes tentang 

bacaan dan arti materi Al Qur'an 5). Membaca do'a akhir majlis secara bersama-

sama dan mengucapkan salam. 

Pertemuan Kedua Mengatur tempat duduk untuk melaksanakan tes siklus 

kedua. Peserta didik mengerjakan soal tes, Setelah selesai mengerjakan 

menyerahkan hasil pekerjaannya. Bersama peneliti membahas hasil pekerjaan.  
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Berdasarkan  hasil pengamatan (observasi)  skor yang diperoleh peserta didik 

pada akhir siklus kedua disajikan pada tabel sebagai berikut:     

No Aspek Pengamatan 
Pertemuan 

Rata-rata 
1 2 

1 Pemahaman konsep 3.23 4.42 3.83 

2 Keaktifan belajar 3.08 4.04 3.56 

3 Minat membaca dan mengartikan 3.12 4.00 3.56 

4 Kerjasama kelompok 3.08 4.00 3.54 

 Jumlah 12.51 16.46 28.97 

 Rata-rata 3.13 4.12 3.63 

 
Kategori 

Cukup 

Baik 
  

Setelah dikoreksi hasil tes siklus kedua diperoleh nilai terendah 77, 

tertinggi 100 dan rata–rata kelas 95,73. Untuk lebih jelasnya akan peneliti sajikan 

tabel frequensi nilai hasil belajar  pada siklus kedua sebagai berikut : 

O INTERVAL NILAI FREQUENSI 

1. 90 – 100 23 

2. 80 – 89 2   

3. 70 – 79 1   

 Jumlah 26  

 

Adapun nilai yang diperoleh para peserta didik  terendah 77, tertinggi 100, 

sedangkan rata – rata kelas  95.73. Kemudian untuk lebih jelasnya akan peneliti 

sajikan berupa tabel sebagai berikut : 

 

 

   

 

Berikut akan peneliti sajikan tabel  tentang nilai hasil belajar yang 

sudah mencapai KKM maupun yang belum mencapai KKM sebagai berikut: 

NO NILAI 
JML. PESERTA 

DIDIK 

CAPAIAN KKM 

BELUM SUDAH 

1 = / <  78 25  V 

2 >      78 1 V  

JUMLAH 26   
 

  Selanjutnya disajikan perbandingan nilai siklus pertama  terendah 30, 

sedang siklus kedua 77, mengalami kenaikan 47 poin atau 142.42 %, 

NO URAIAN NILAI 
1. Nilai terendah 77 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai rata – rata kelas 95.73 
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adapun nilai tertinggi siklus pertama  100, sedang siklus kedua juga  100, 

ini tidak mengalami perubahan, rata-rata kelas siklus pertama  73.27 

sedang siklus kedua  95.73 , mengalami kenaikan sebesar 22.46 poin atau 

30.65%. Akan peneliti sajikan  dalam tabel sebagai berikut: 

NO URAIAN 
SIKLUS 

PERTAMA 

SIKLUS 

KEDUA 

TERPAUT 

POIN  /  % 
KET. 

1. N. Terendah 30 77 47 / 142.42 Meningkat 

2. N. Tetinggi 100 100 0 / 0 Tetap 

3. N. Rata-rata 73.27 95.73 22.46 / 

30.65 
Meningkat 

    

Analisis dan Refleksi 

1) Peserta didik  semuanya sudah serius melaksanakan pembelajaran 

Index Card Match.  

2) Pemahaman konsep sudah sangat baik, walaupun masih ada 1 orang 

peserta didik yang mencapai KKM.  

3) Keaktifan belajar sudah cukup baik, terlihat dari keseriusan peserta 

didik  

4)  Kerja kelompokpun juga sudah cukup baik. 

 Pembahasan Tindakan 

 Untuk lebih mudah memahami tindakan dalam penelitian ini akan 

disajikan data tabel sebagai berikut: 

 Kondisi awal Siklus pertama Siklus kedua 

 

 

Tindakan 

Belum 

memanfaatkan 

alat peraga 

Index Card 

Match 

Sudah 

memanfaatkan alat 

peraga Index Card 

Match dengan 

kelompok kecil 

Sudah 

memanfaatkan alat 

peraga  Index Card 

Match dengan 

kelompok kecil dan 

diberi tambahan PR 

  

 Adapun nilai yang peneliti peroleh dari hasil tes kondisi awal rata-

rata 46.80, siklus pertama rata–rata 73.27, mengalami peningkatan 2.47 

poin atau 5.56 %, siklus kedua nilai rata–rata 95.73, mengalami 

peningkatan 22.46 poin atau 30.65 % . Untuk lebih jelasnya mari kita lihat 

tabel dibawah ini : 

                                Nilai rata–rata 

    Materi  

Kondisi 

Awal 

Siklus 

pertama 

Siklus 

kedua 
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membaca, menghafal, dan 

mengartikan Al Qur’an 
46.80 73.27 95.73 

  

    Selanjutnya peneliti sertakan jumlah peserta didik yang sudah 

mencapai KKM, maupun yang belum, baik dari kondisi awal, siklus pertama, 

dan siklus kedua sebagai berikut:  

NILAI 

KONDISI 

AWAL 

SIKLUS 

PERTAMA 

SIKLUS 

KEDUA 
KET. 

SDH 

KKM 

BLM 

KKM 

SDH 

KKM 

BLM 

KKM 

SDH 

KKM 

BLM 

KKM 

=/< 78 3  10  25  Bertambah  

> 78  23  16  1 Berkurang 

JMLH. 26 26 26  

 

Kemudian untuk nilai hasil belajar dapat kita bandingkan kondisi 

awal, siklus pertama dan siklus kedua.  Termasuk peningkatannya sebagai 

berikut: 

KONDISI AWAL SIKLUS PERTAMA SIKLUS KEDUA 

Nilai rata-rata 
Nilai 

Rata - rata 

Peningkatan 

Poin / % 
 

Nilai 

Rata - rata 

Peningkatan 

Poin / % 

46.80 73.27 
26.47 / 

56.56 
95.73 

22.46 / 

30.65 
 

Hasil penelitian tersebut diatas jika dibandingkan dengan penelitian Gatut 

Saputro, (Universitas Negeri Malang, Program Studi S1 PGSD. 2011 ) dalam 

skripsinya mengatakan : ” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran index card match untuk pembelajaran IPA siswa kelas III 

SDN Begendeng 3 dengan kompetensi dasar �Mendeskripsikan kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan sekitar� dapat dilaksanakan dengan efektif dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran index card match dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas III SDN Begendeng 3 

KabupatenNganjuk.(http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=49139) 

 Selanjutnya peneliti sampaikan pula hasil penelitian yang relefan oleh 

Muhammad Rizki Risdianto 105060204 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini di 

laksanakan di SD Negeri Melong Asih 7 Cimahi dengan objek penelitian adalah 

kelas VA. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran IPA dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=49139
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dengan model pembelajaran koperatif  tipa  Index Card Match pada pembelajaran 

IPA dalam materi Daur Air dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kata 

kunci : model pembelajaran koperatif tipa Index Card Match dalam penbelajaran 

IPA pada materi Daur Air. ( Geogle Cendikia )  

Hasil penelitian dengan uji F menunjukkan bahwa motivasi belajar 

intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini berdasarkan pada taraf signifikansi = 

0,000 < 0,05 dan Fhitung = 25,383 > Ftabel = 3,20. (4) Selanjutnya, berdasarkan 

hasil pengujian, variabel motivasi belajar intrinsik memiliki nilai koefisien beta 

sebesar 1,065. Sehingga motivasi belajar intrinsik adalah variabel yang 

berpengaruh paling dominan Maulidyah, P. A. (2017).  

Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits MIN 

Pucung Ngantru Tulungagung. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI) di kelas V SD Negeri 03 Jerukwangi Bangsri Jepara dengan langkah: 

memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri, menghargai setiap 

jawaban siswa, menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kreativitas belajar yaitu metode resitasi (tugas), tanya jawab, diskusi atau problem 

solving Kata Kunci: Pengembangan Kreativitas Belajar barruwasik, nurnafik. 

studi deskriptif pengembangan kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam (pai) di kelas v sd negeri 03 jerukwangi bangsri jepara 

tahun pelajaran 2014/2015. 2015.(Geogle Cendikia) 

Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmawati, Diana. Peningkatan 

prestasi belajar siswa pada pelajaran Al-Qur’an Hadits pokok bahasan mad wajib 

muttasil dan mad jaiz munfasil pada surat al-Bayyinah dan al-Kafirun 

menggunakan metode reading aloud dan indeks card match pada siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah (studi tindakan kelas pada siswa kelas III MI Kalisidi 02 kec. 

Ungaran Barat kab. Semarang tahun pelajaran 2010/2011). Diss. IAIN Walisongo, 

2011.(Geogle Cendikia) 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Salam, Miftachus. Peningkatan hasil 

belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadis materi tanda baca waqaf dan wasal 

melalui penerapan strategi index card match pada siswa kelas II MI Miftahul 
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Ulum Duren Tengaran Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2015/2016. Diss. 

UIN Walisongo, 2016. (Geogle Cendikia) 

Penelitian yang telah berhasil dilaksananak oleh Masrokah, M. 

(2012). Peningkatan Hasil Belajar Baca Tulis Al-Qur’an Materi Pokok Idghom 

Bighunnah Melalui Penerapan Metode Index Card Match Pada Siswa Kelas III MI 

Roudlotus Syubban Batursari Mranggen Demak Tahun Pelajaran 

2010/2011 (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo). (Geogle Cendikia) 

 Berdasarkan hasil penelitian yang relevan diatas maka penelitian yang 

peneliti laksanakan yakni model pembelajaran index card match  dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar sebagaimana kesimpulan yang akan 

peneliti sampaikan sebagai berikut: 

 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan  hasil penelitian kondisi awal kegiatan peserta didik  mencapai 

nilai 1.77 atau sangat kurang baik dan pada siklus pertama mencapai nilai  2.43 

atau kurang baik, pada siklus kedua mencapai 3.63 atau cukup baik. 

2. Berdasarkan  hasil penelitian nilai kondisi awal rata-rata 4.80, siklus pertama 

rata-rata 73.27. mengalami kenaikan  26.47 poin atau 56.56 %, pada siklus 

kedua rata–rata 95.73 , mengalami kenaikan sebesar 22.46 poin atau 30.65 % . 

untuk pencapaian  KKM juga meningkat  yaitu kondisi awal yang sudah 

mencapai KKM 3 orang berarti 23 orang peserta didik belum mencapai KKM, 

siklus pertama yang sudah mencapai KKM ada 10 orang dan yang belum 

mencapai  KKM masih 16 orang, sedangkan pada siklus kedua yang sudah 

mencapai KKM ada 25 orang, sedang belum mencapai KKM tinggal  1 orang.  

3. Berdasarkan kesimpulan secara teoritik dan empirik pada poin no 1 dan 2 

diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : 

a. Melalui pemanfaatan alat peraga Index Card Match dapat meningkatkan 

hasil belajar PAI dan Budi Pekerti materi Al Qur'an tentang prilaku optimis, 

ikhtiar, dan tawakkal bagi peserta didik kelas IX H SMP Negeri 6 Salatiga 

pada semester gasal tahun  2015/2016. 

b. Melalui pemanfaatan alat peraga Index Card Match dapat meminimalkan 

jumlah peserta didik  yang belum dapat mencapai KKM  materi Al Qur'an 
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tentang prilaku optimis, ikhtiar, dan tawakkal bagi peserta didik kelas IX H 

SMP Negeri 6 Salatiga pada semester gasal tahun 2015/2016. 

 

Saran 

1. Kepada para peserta didik  muslim hendaknya selalu menyadari bahwa yang 

menjadi dasar dan pedoman hidup adalah  Al Qur’an , jangan segan dan 

bosan untuk belajar membaca, menghafal, dan mengrtikan Al Qur’an.  

2. Kepada para guru PAI dan Budi Pekerti hendaknya memahami hasil 

penelitian ini sehingga setiap melaksanakan pembelajaran materi Al Qur’an 

dapat memanfaatkan alat peraga Index Card Match. 

 

      Peneliti menyadari bahwa artikel penelitian ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan yang peneliti miliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dari para pembaca yang budiman sangatlah peneliti harapkan demi 

kesempurnaan langkah berikut. Dan peneliti berharap semoga artikel  ini dapat 

memberi manfaat bagi pendidikan pada umumnya dan khususnya bagi PAI dan 

Budi Pekerti.  
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