BAB I
PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Berkaitanidenganhjudul skripsiwyanggpenelitivambilfyaituj“Pembelajaran
FiqihjDalamjMenggunakanjmediaiIndexpCardkMatchkDikSDITfAL-Mawaddah”
di kelas IV pada tanggal 1 Agustus 2019 denganealasanfsebagaihberikut :
1. MediaqpembelajaransIndexsCardsMatchdsebagaidmediacpembelajaran
dapatdmengaktifkancpesertapdidikldenganlsistempmeninjaupulangjkkmateri
pembelajaran. Mediadpembelajarandiniddapatddigunakansuntuk mengetahui
sejauhkmanajkemampuanpdayapingat, pemahaman, ataupunphafalan peserta
didikdterhadapkmateri pelajarandyangdtelahddiberikandguru.dPesertaddidik
yangdbelumdbegitudmenguasaidmateridyangdtelah diajarkanhtentunya akan
mengalamidkesulitanddalamdmencaridpasangannya.
2. Sebagiandgurudmasihdmenggunakandmetodedyangdmonotonddandtidak
berfariatif.dMateri yangfdisampaikanftidakdbisa diterimaDpesertaDdidik
denganDbaik, SehinggaDpendidikDdituntutDuntukDmenggunakanDmetode
yangDberfairasi,Dagar materiDyangDdisampaikan bisa ditangkap dengan
baik oleh peserta didik.
3. Dipilihnya

SDITDAL-Mawaddah

sebagai

pendidikDmataDpelajaranDFiqihDdisana

objekDpenelitianDkarena
menggukanDmatodeDyang

berfariasi, salahDsatunya yaitu dengan mediaDIndex cardDmacthDdi dalam
pembelajarannya.
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4. FiqihDmerupakanDmataDpelajaranDyangDdidalamDpendidikanDagama
IslamDyangDperluDdipelajariDbagiDkaumDmuslim.DSehinggaDtau dasar
maupunDhukumnyaDketika memahamDpelajaranDFiqih.
B. Penegasan Istilah
UntukDmemberikanAdeskripsiAyangAlebihAjelasAagarAterhindarAdari
kesalahApahamanAtentangAartiAdanAmaksudAjudulAdeskripsiAini,Amaka
diperlukan adanya penegasan istilah dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut :
1. PembelajaranDadalah suatuDupayaDyangDdilakukan oleh seorang pendidik
untukDmemahamkanDsiswaDyangDsedang belajar.
2. FiqihDmenurutDbahasaDberasalDdari “faqiha yafqahu-fiqhan” yang berarti
mengertiDatauDfaham.DFahamDyangDdimaksudDadalahDupayaDdalam
memahamiDajaranDislamDyangDbersumber dari Al-Qur’an dan As-sunnah.
(Januri, 2008, p. 13)
3. MediaDIndexDCardDMatchDmerupakanDmediaDpembelajaranDyang
digunakanDuntukDmeninjauDulangDmateriDdalamDprosesDpembelajaran
yangDberlangsung (Hamruni, Strategi Pembelajaran, 2012, p. 162).
SecaraDteknis,DmediaDpembelajaranDiniDdapatDmenghidupkanDsuasana
kelasDmenjadiDaktif.ADanAdapatAmembantuApendidikAdalamAmengeta
hui

pemahamanDsejauhmanaapesertaAdidikAmemahamiAmateriAyang

sudahAdisampaikanAdiAkelasAIV.
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C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana perencanaan model pembelajaran Index Card Match dalam mata
pelajaran Fiqih di SDIT AL-Mawaddah.
2. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Index Card Match dalam mata
pelajaran Fiqih di SDIT AL-Mawaddah.
3. Bagaimana evaluasi model pembelajaran Index Card Match dalam mata
pelajaran Fiqih di SDIT AL-Mawaddah.

D. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui perencanaan model pembelajaran Index Card Match
dalam mata pelajaran Fiqih di SDIT AL-Mawaddah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran Index Card Match
dalam mata pelajaran Fiqih di SDIT AL-Mawaddah.
3. Untuk mengetahui evaluasi model pembelajaran Index Card Match dalam
mata pelajaran Fiqih di SDIT AL-Mawaddah.
E. Metode Penulisan Skripsi
1. Jenis Penelitian
PenelitianWini

merupakanSpenelitianWlapangan

yaituHpenelitian

yang bersifat deskriptif, kualitatif,Qpenelitian dalam pengumpulanDdata
informasi yang bersumber dari lapangan dengan tujuan untuk memahami
fenomenaTyang dialammi oleh subyekSpenelitian (Moleong, 2011, p. 6)
Disini peneliti menelusuri obyek penelitian untuk mendapatkan data
tentang Pembelajaran Fiqh dalam menggunakanQmedia Index Card Match
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dalam meningkatkanRprestasi belajarEpeserta didikRdalam mata pelajaran
FiqihYdi SDIT AL-Mawaddah tahun pelajaran 2018/2019.
2. Metode Pengumpulan Data
a. Aspek Penelitian
Aspek penelitianUmerupakanIsegala sesuatuUyang akan menjadi
obyekWdariRpengamatan.WAdapunRaspek-aspekRpenelitianCdalam
Pembelajaran Fiqih dalamKmenggunakan media Index Card Match adalah
sebagai berikut :
1) Perencanaan
PerencanaanEialah suatu strategiTuntuk mencapai sasaran yang
diinginkan. Tipe Index Card Match ini pendidikYmenyiapkan atau
merencanakanYterlebih dahuluHbahan dan materi apaEyang akan
diajarkan,

untukKmemperolehRhasil

belajar

yang

diinginkan.

Perencaan ini mencakup rencanaYpelaksanaan pembelajaran (RPP)

2) Pelaksanaan
Proses pembelajaranYmerupakan kegiatanObelajar mengajar
yang dilaksanakan denganUrasa penuh tanggung jawab untuk
memberikan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilanUkepada
peserta didik (Munthe, 2009, p. 28).
PesertaIdidik dipersiapkan untukYmelaksanakan pembelajaran
Fiqih dengan media Index Card Match agar kegiatanYbelajar mengajar
berjalan dengan lancar danRkondusif.
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Langkah-langkahRpelaksanaan

media

iniTadalah

sebagai

berikut:
a) Mengamati
(1) PendidikUmenyampaikan teknik dalamRpelaksanaan Index
Card Match kepada peserta didik.
(2) Pendidik memberikan waktu 10 menit kepada peserta didik,
untuk membacaYmateri dari LKS
(3) Peserta didik mengamati materi dari LKS
(4) Peserta didikUmengamati yang di jelaskan oleh pendidik
b) Menanya
(1) Pendidik memberiUkesempatan dan menyuruh peserta didik
untuk bertanya tentang teknik yangYsudah diUsampaikan
ataupunYmateri Fiqih tentangUbab sholat.
(2) PesertaHdidikTbertanya

kepada

pendidikItentangGmateri

ataupun teknikIyang belum jelasUtentang pelaksanaan Index
Card Match.
c) Mengeksplorasi
(1) PendidikTmempersilahkanRpesertaUdidikKuntukGmencari
pasangan satuJkelompoknya sesuai denganKperaturan yang
sudah di jelaskan sebelumnya.
(2) Peserta didik mengumpulkanHanggota kelompoknyaKsesuai
dengan namaJregu per kelompoknyaKmasing-masing.
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d) Mengasosiasi
(1) PesertaAdidikAberkumpulAdenganAkelompoknya.
(2) PesertaAdidikAmencocokkanApotonganAkertasAyangAberisi
bacaanAsoalatAbesertaAartinyaAdanAdimintaiAmenyusunnya
sampaiAselesaiAbacaanAsholatAmaupunAartinyaAtersebut.
e) Mengkomunikasi
(1) SetiapAkelompokAmempresentasikanAmateriAyangAdidapat
kelompoknyaAkepadaAtemanAlain.
(2) KelompokAlainAmengkritikiApresentasiAkelompokAyang
sedangApresentasi.
3) Evaluasi
EvaluasiAadalahAkegiatanAmengumpulkanAdataAuntuk
mengetahuiAdanAmengukurAsejauhAmanaAtujuanApembelajaran
sudahAtercapaiA(Arikunto, 2013). EvaluasiAmerupakanAsuatu proses
analisisAdariAkegiatanAbelajarApeserta didikASDIT AL-Mawaddah.
UntukAmengetahuiAtingkatAkeberhasilanAmetodeAiniAdalam
menyukseskanAtujuanApembelajaranAmataApelajaranAFiqih
sekaligusAmengukurAkemampuanApesertaAdidik.
Evaluasi tersebut sebagai berikut :
a) PartisipasiApesertaAdidikAdalamAmengikutiApembelajaranAdengan
modelAini.
b) KecekatanAdalamAmencariAtemanAsatuAkelompok.
c) DanAkekompakanAkelompokAdalamAmempresentasikanAmateriAyang
didapat.
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3. SumberAPenelitian
SumberApenelitianAiniAmerupakanAsubjekAdariAmanaudata
tersebutAdiperoleh.ASumberAdiAsiniAterdiriAdariAduaAkategori,yaitu
sumberAprimerAdan sumber sekunder.
a. SumberAdataAPrimer
SumberAdataAprimerAialahAdataAyangAdiperolehAsecara
langsungAdariAsumberAaslinya (Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2016, p. 308).APerolehanAdataAini
peneliti peroleh melalui Kepala Sekolah, Guru Mapel Fiqih dan peserta
didik.
b. SumberAdataAsekunder
DataAsekunderainiApenelitiAperolehAdariAdokumen,Aarsip,
buku-bukuAliteraturAdanAmediaAalternatifAlainnyaAyang berhubungan
denganAmasalahAyangAakanAdibahasAdalamApenelitianAini. Data-data
iniAdiperolehAdariAdokumentasiAarsipAsekolahAtentangAprofilAdan
buku-bukuAyangAberhubunganAdenganAmodelApembelajaranAIndex
CardAMatchAdalamAmeningkatkanAprestasiAbelajarApesertaAdidik
dalamAmataApelajaranAFiqihAdi SDITAAL-Mawaddah.
4. TeknikAPengumpulanAData
TeknikApengumpulanAdataAyaituAlangkah-langkahAyangAakan
dilakukanApenelitiAdalamAmemperolehAdata.AUntukAmemperolehAdata,
penelitiAmembutuhkanAmetodeAsebagaiAberikut :
a. MetodeAInterviewAatauAwawancara
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WawancaraYadalah suatu percakapan yangIdilakukan oleh dua
belah pihakKsecara langsungJserta bertatap muka antaraKpewawancara
(interviewe) dengan (interviewer) (Basrowi, 2008, p. 127).
WawancaraMyang

digunakanKadalah

wawancaraMmendalam,

yaituYdilakukanMdenganKmengadakanYpertanyaanMterbukaKyang
memungkinkanMterwawancara

menjawab dengan luas (Sukmadinata,

2009, p. 112). Sehingga akan mendapatkanKdata-data yang berhubungan
dengan pembelajaran fiqih dalam menggunakan media Index Card Match
di SDIT AL-Mawaddah.
Pihak-pihakJyang diwawancaraiUmeliputi pendidik pengampu
mata

pelajaran

Fiqih

yang

bertanggungjawab

sekaligus

sebagai

pembimbing dalam proses pembelajaran mata pelajaran Fiqih. Wawancara
dilakukan unttuk pencarian data yang meliputiKperencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasiUdalam penerapanBmdia pembelajaran Index Card Match
dalam mata pelajaran Fiqih di SDIT AL-Mawaddah.
Teknik pertamaYyaitu peneliti bertanya kepada pendidik Fiqih
terlebih

dahulu,

apakah

benar

dalamRmata

pelajaran

Fiqih

itu

menggunakan media pembelajaran Index Card Match, jika memang
menggunakan media pembelajaran Index Card Match maka ijinkan
peneliti melanjutkanYpenelitian dengan judul Pembelajaran fiqih dalam
meggunakanKmedia Index Card Match di SDIT AL-Mawaddah.
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b. Metode Observasi
Observasi berarti suatu proses yang sangatOkomplek, suatu proses
yang disusun dari berbagai proses biologis da psikologis. Diantara dua
tersebut yang paling pentingYialah pengamatan dan ingatan (Hadi, 2015,
p. 188).
Jenis observasiOyang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
berperan serta (Participant Observation) di mana penelitiUterlibat dalam
kegiatan secaraKlangsung terhadap proses yang terjadi dalam situasi yang
sebenarnya, sehingga peneliti mengetahuiLkondisi perasaan dan keaktifan
peserta didik yangHsebenarnya di dalam kelas.
Teknik selanjutnya yakniKobservasi yang akan peneliti laksanakan
melalui runtutan yaitu peneliti akan mengamatiHsuasana pengelolaan
kelas yang dilangsungkan, mempelajari materi yangTdigunakan sebagai
bahan ajar oleh guru, dan model pembelajaran yang digunakan dalam
proses

belajar-mengajar

di

kelas.

Metode

ini

digunakan

untuk

mendadapatkan gambaran dan persepsi maksimal tentang obyek penelitian
secara langsung yang terjadi. UntukKmemperoleh data-data secara
maksimal tentang pembelajaran fiqih dalam menggunakanYmedia Index
Card Match.
c. Metode Dokumentasi
DekumentasiHmerupakan teknik pengumpulanYdata atau berkas
yangKmenyangkut informasiKsebagai buktiKpendukung dalam sebuah
penelitian, yang didapatkan denganJcara penelusuran.
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Teknik metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen
yang sudah ada, sehingga dengan metode ini peneliti dapat memperoleh
catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : sejarah
berdirinya SDIT AL-Mawaddah, struktur Organisasi, dan juga kondisi
khusus SDIT AL-Mawaddah.
5. Metode Analisis Data
Analisis data ialah suatu proses mencari dan serta menyusun secara
sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan
serta dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain
(Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
2016, p. 244).Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa narasi
diskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisisnya bersifat naratif
kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi
(Sukmadinata, 2009, p. 338).
Setelah data-data terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis dan
dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai
berikut :
a. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, yaitu suatu proses yang
dilakukan dalam analisis data dengan cara memilah-milah data yang
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pokok dan memfokuskanKpada hal-hal yang penting (Sugiono, Metode
Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 2017, p. 135).
Artinya penelitiPsetelah memperoleh data yang bermacam-macam
mengenai pembelajaran fiqih dalam menggunakan media Index Card
Match. Peneliti memiliki tugas untuk mengelompokkan ke dalam bahasan
atau data yang sama. Setelah dikelompokkan, maka data yang ada hanya
berhubungan dengan pembelajaran fiqih dalam menggunakan media
Index Card Match.
b. Penyajian Data (Data Display)
Menyajikan data berarti cara analisis data dengan berbentuk data
tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya sehingga data terorganisasi,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dimengerti dan difahami
(Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 2017, p.
249). Dari data yang diperoleh dari penelitian, peneliti membuat pola yang
berhubungan dengan rumusan masalah yaitu pembelajaran fiqih dalam
menggunakan media Index Card Match dalam meningkatan prestasi
belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih.
c. Verifikasi atau Menyimpulkan Data (Conclusion Drawing)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian ini sifatnya
masih sementara dan bisa saja berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika
didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsistensi maka kesimpulan
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yang disimpulkan merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel (Sugiono,
Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 2017, p. 141)
Artinya

setelah

memperoleh

semua

data

tentang

model

pembelajaran Index Card Match dalam mata pelajaran fiqih maka
dikelompokkan ke dalam bahasan yang sama yaitu mengambil data yang
berhubungan dengan rumusan masalah. Kemudian disimpulkan ke dalam
rumusan masalah yang berhubungan dengan pembelajaran fiqih dalam
menggunakan media Index Card Match.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini,
maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :
1. Bagian Pertama
Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing,
halaman pengesahan, halaman motto, halaman deklarasi, kata pengantar,
daftar isi dan data table.
2. Bagian kedua
Bagian kedua ini meliputi berbagai bab, yaitu sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini membahas tentang alasan pemilihan judul, penegasan
istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan skripsi, dan
sistematika penulisan
Bab II Pendidikan Agama Islam dan Media Pembelajaran Index Card Match
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Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Pendidikan Agama Islam, yaitu :
Pengertian Pendidikan Agama Islam, Dasar-Dasar Pendidikan Agama
Islam, Tujuan Pendidikan Agama Islam, Ruang Lingkup Pendidian Agama
Islam, Fungsi Pendidikan Agama Islam, Metode Pendidikan Agama Islam,
Karakteristik Pendidikan Agama Islam, Materi Pendidikan Agama Islam,
Media Pendidikan Agama Islam, Evaluasi Pendidikan Agama Islam.
Untuk selanjutnya akan dibahas tentang Mata Pelajaran fiqih, yaitu
meliputi Pengertian fiqih, Dasar-dasar fiqih, Tujuan dan manfaat fiqih,
Ruang lingkup fiqih, Fungsi fiqih. Yang terakhir yaitu Index Card Match,
meliputi Pengertian Index Card Match, Tujuan dan manfaat Index Card
Match, Langkah-Langkah Dalam Menggunakan Index Card Match
Bab III pembelajaran fiqih dalam menggunakan media Index Card Match di
SDIT AL-Mawaddah.
Pada bab ini yang berisi tentang gambaran umum sekolah yang meliputi
Sejarah dan Letak Geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Keadaan
Guru dan Peserta Didik, Sarana dan Prasarana. Selanjutnya akan dibahas
tentang pembelajaran fiqih menggunakan media Index Card Match di
SDIT AL-Mawaddah. Meliputi Data Perencanaan Penggunaan Media
Pembelajaran Index Card Match Dalam Mata Pelajaran fiqih, Data
Pelaksanaan Penggunaan Media Pembelajaran Index Card Match Dalam
Mata Pelajaran fiqih, Data Evaluasi Penggunaan Model Pembelajaran
Index Card Match Dalam Mata Pelajaran fiqih.
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Bab IV analisis penggunaan media pembelajaran Index Card Match dalam
mata pelajaran fiqih di SDIT AL-Mawadda.
Pada bab ini akan akan membahas tentang analisis penggunaan media
pembelajaran Index Card Match dalam mata pelajaran fiqih di SDIT ALMawadda, yang meliputi Analisis Perencanaan Penggunaan Media
Pembelajaran Index Card Match Dalam Mata Pelajaran Fiqih, Analisis
Pelaksanaan Penggunaan Media Pembelajaran Index Card Match Dalam
Mata Pelajaran Fiqih, dan Analisis Evaluasi Penggunaan Model
Pembelajaran Index Card Match Dalam Mata Pelajaran Fiqih.
Bab V Penutup
Pada bab ini, berisi Kesimpulan dan Saran-Saran
3. Bagian ketiga
Pada bagian ketiga, berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar
riwayat hidup

