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ABSTRAK 

Judul  : “Penerapan  Strategi  Pembelajaran Kooperatif  Make a Match    

                Dalam Menghafal  Surat-Surat Pendek di Kelas III Madrasah   

                Ibtidaiyah Al - Muhajirin Kota  Bitung “    

Penulis : Siti  Hindun  Ishak 

NIM   :  13.2.3.274 

 

Latar  belakang  penelitian  ini dilakukan  dikarenakan  rendahnya  kualitas    

dalam  program  pembelajaran di Madrasah. Hal ini berdampak  pada  rendahnya 

hasil  belajar siswa terutama  dalam  materi  menghafal surat-surat pendek dalam 

Al- quran.Oleh karena itu,dalam meningkatkan hasil belajar peneliti menerapkan  

Metode  Pembelajaran Kooperatif  tipe make a match terutama dalam menghafal 

surat-surat pendek. 

Adapun  tujuan penelitian ini, 1). Mengetahui bagaimana penerapan model 

pembelajaran Kooperatif  Make A Match dalam menghafal surat-surat pendek di 

Madrasah  Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung. 2). Mengkaji dan  mengungkap 

faktor-faktor pendukung dan penghambat  dalam penerapan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Make a Match dalam menghafal surat-surat pendek di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung.   

Penelitian ini  mengunakan pendekatan  kualitatif  Deskriptif  perencanaan 

dan  pelaksanaan, pengamatan, wawancara  dan  dokumentasi. Sasaranya   siswa 

kelas III Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin dalam materi menghafal surat - surat 

pendekTeknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan pelaksanaan, 

pengamatan,wawancara dan dokumentasi. 

Data tentang  hasil penerapan pembelajaran di dapat  dengan  mengunakan 

pengamatan dan  untuk  menggali data tentang  proses pembelajaran mengunakan 

wawancara  dan  dokumentasi, analisis data  yang digunakan  mencakup  reduksi 

data,  penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan. Indikator  keberhasilan  dalam 

penelitian.apabila peserta didik menguasai materi dari tujuan yang mesti  dicapai. 

  Langkah - langkah penerapannya meliputi : 1).Guru menyiapkan beberapa 

kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk  sesi review, satu 

bagian kartu  soal dan  bagian lainnya kartu jawaban. 2).Beberapa siswa dari tiap 

kelompok  mendapatkan  sebuah  kartu yang  bertuliskan soal / jawaban. 3). Tiap 

siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

 Hasil penelitian yang digunakan dengan menerapkan model make a match, 

menunjukan adanya  peningkatan  hasil  belajar  peserta didik  dengan  demikian, 

membuktikan  bahwa penerapan model make a match meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dikelas III Madrasah Ibtidaiyah  Al-Muhajirin Kota Bitung. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan, yang berlangsung di sekolah 

dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa 

yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram 

dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar 

sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi. 

Pertimbangan kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat 

memainkan peranan hidup yang tepat. 1 

Berhasilnya pendidikan di Indonesia ditentukan manusia sebagai 

pelaksana. Dalam hal ini guru memegang peranan yang sangat penting karena 

usaha untuk meningkatkan kualitas output sekolah peranan guru sangat 

menentukan. Rendahnya kualitas hasil pendidikan lebih banyak dilontarkan 

kepada  pihak guru dan bukan pada instansi  atau  pihak  lain yang  ada sangkut 

pautnya dengan pendidikan. 

Berbicara tentang pendidikan berarti bertujuan menciptakan manusia yang 

berkualitas yang tidak terlepas dari berbagai faktor yang turut berpengaruh. 

Faktor-faktor dimaksud meliputi: Guru sebagai pengajar yang berusaha untuk 

 
 1 Binti Ma’unah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 5 
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memberdayakan siswa belajar secara efisien dan efektif, melalui media atau 

penelitian belajar kurikulum, metode dan sebagainya.  

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 66 : 2 

ا ُعل ِْمَت ُرْشدًا  قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَتَّبِعَُك َعلَى أَْن تُعَل َِمِن ِممَّ

Artinya : Musa berkata kepada Khidhr " Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 

kepadamu" (QS. 18: 66)”.  

Dalam kaitannya ayat ini dengan aspek pendidikan bahwa seorang 

pendidik hendaknya menuntun, menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

dan mengarahkan anak didiknya untuk mempelajari sesuatu yang sesuai dengan 

bidang ilmu yang dipelajarinya. 

Guru sebagai pengajar dalam hal ini memegang peranan yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar, baik dalam merencanakan maupun 

melaksanakan pembelajaran. Kualitas guru menjadi salah satu faktor keberhasilan 

siswa. Keberhasilan belajar mengajar dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. 3 

  Guru  harus  dapat  menunjukkan  keseriusan  ketika  mengajar  sehingga 

dapat membangkitkan minat serta motivasi siswa untuk belajar. Guru dengan 

sadar   merencanakan   kegiatan   pengajaran   secara   sistematis   dengan  

memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran. Sedangkan dalam 

meningkatkan   kualitas   dalam   mengajar   hendaknya   guru mampu  

merencanakan  program  pengajaran  dan  sekaligus  mampu pula  melakukan 

 
2 Depag RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta Th. 1989. 
3 Saiful Bahri Djamara dan Aswan Zain , strategi belajar mengajar. ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010 

) hlm. 107 
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dalam bentuk interaksi belajar mengajar. Selain itu guru sebagai inovator yang 

mempunyai   tanggung   jawab   untuk   melaksanakan   inovasi dalam 

penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  dan  pembelajaran,  akan  lebih  

bermakna  jika  siswa  mengalami  apa  yang  dipelajarinya  dan  bukan 

mengetahuinya saja. Semakin banyak siswa yang terlibat aktif dalam belajar,maka 

semakin tinggi kemungkinan hasil belajar yang  dicapainya.  

Dengan  demikian,  cara  mengajar  dan  model  pembelajaran  yang 

menarik sangat dibutuhkan oleh guru supaya siswa dapat menerima informasi 

dengan  baik,  karena  melalui  hal  tersebut  guru  dapat membantu  siswa 

mendapatkan informasi,ide,ketrampilan,cara berfikir, dan mengekspresikan ide. 4 

Pada lembaga Madrasah sebagai penyelenggara pendidikan agama 

bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan 

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni. 

Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran 

agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan 

etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk 

bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya 

diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Pendidikan agama 

menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong 

 
4Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), cet. VI, hal 46 
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peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, 

tekhnologi, seni, dan  olahraga. 

Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, mendorong kreatifitas dan kemandirian, serta 

menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. 

  Pendidikan  Agama  Islam  pada  Madrasah  Ibtidaiyah  yang  dimaksud  

untuk memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan dan 

penghayatan terhadap  isi  yang  terkandung  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits  

sehingga  dapat diwujudkan  dalam  perilaku  sehari-hari  sebagai  manifestasi  

iman  dan  taqwa  kepada Allah SWT. Ruang lingkup pengajaran Al-Qur’an 

Hadits di Madrasah  Ibtidaiyah meliputi: 

 1. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Qur’an  

 2. Hafalan surat-surat pendek  

 3. Pemahaman kandungan surat-surat pendek  

 4. Hadits-hadits   tentang   kebersihan,   niat,   menghormati orang   tua,   

     persaudaraan,  silaturrahim,  taqwa,  menyayangi  anak yatim,  shalat  

     berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan beramal shaleh.  

  Setelah ditelusuri bidang studi pendidikan agama Islam menghadapi 

beberapa kendala yaitu waktu yang disediakan kurang seimbang dengan materi 

yang begitu padat dan begitu penting yakni menuntut pemantapan pengetahuan 

hingga terbentuknya watak dan kepribadian yang berbeda jauh dengan tuntutan 

bidang studi lainnya. Pendidikan agama yang cenderung menitik beratkan pada 

aspek kognitif telah menghenyakkan semua pihak akan perlunya cara baru dan 
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standar isi yang lebih mengutamakan penerapan dari pada sekedar hapalan belaka. 

dengan berbagai pendekatan pembelajaran. 

Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi dianggap gagal 

menghasilkan peserta didik yang aktif, kreatif dan inovatif. Peserta didik berhasil 

”mengingat” jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali peserta didik 

memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu 

ada perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna  sehingga dapat 

membekali peserta didik dalam menghadapi permasalahan hidup yang dihadapi 

sekarang maupun yang akan datang.  

Pembelajaran terpusat pada guru sampai saat ini masih menemukan 

beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada saat berlangsungnya 

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

dengan siswa jarang terjadi. Siswa kurang terampil menjawab pertanyaan atau 

bertanya tentang konsep yang diajarkan. Siswa kurang bisa bekerja dalam 

kelompok diskusi dan pemecahan masalah yang diberikan.Mereka cenderung 

belajar sendiri-sendiri. Pengetahuan yang didapat bukan dibangun sendiri secara 

bertahap oleh siswa atas dasar pemahaman sendiri.Karena siswa jarang 

menemukan jawaban atas permasalahan atau konsep yang dipelajari.. 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang lebih komprehensip dan dapat mengaitkan materi teori dengan 

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

mengadakan penelitian tentang pendekatan kooperatif dalam pembelajaran 

pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung dalam 
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bentuk skripsi dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Make 

a Match dalam menghafal surah - surah pendek di Madrasah Ibtidaiyah Al 

Muhajirin  Kota Bitung”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memaparkan 

rumusan pokok penelitian “Bagaimana Penerapan model pembelajaran Kooperatif 

dalam menghafal surat-surat pendek di Madrasah Ibtidaiyah Al Muhajirin Kota” 

Bitung dengan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam ? 

dalam menghafal surat-surat pendek  di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin 

Kota Bitung ? 

2. Bagaimana hasil penerapan model pembelajaran Kooperatif  dalam 

menghafal surat-surat pendek  di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota 

Bitung ? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan siswa setelah diterapkannya model 

pembelajaran Kooperatif tipe make a Match ? 

b. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah penelitian agar menjadi lebih jelas dan tepat sasaran  

maka penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahannya sebagai berikut : 

1. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang materi 

pembelajaran kooperatif dalam menghafal surah-surah pendek dalam 

bidang studi Pendidikan Agama Islam. 
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2. Penelitian ini dilaksanakan siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Al-

Muhajirin Kota Bitung. 

3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match. 

C. Pengertian Judul  

Untuk menghindari penafsiran lain tentang definisi judul maka di bawah 

ini akan di uraikan definisi judul sebagai berikut : 

1. Penerapan adalah pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.5 

Yakni menerapkan sesuatu dalam kegiatan pembelajaran yang diambil 

dari sebuah teori atau gagasan. 

2. Model diartikan sebagai pola (contoh,acuan, ragam, dsb) dari sesuatu 

yang akan dibuat atau dihasilkan. 6 

3. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. 7 

4. Kooperatif adalah kelompok atau suatu kerja sama dalam bentuk 

kegiatan yang mengarah pada suatu kerja sama dalam meyelesaikan 

permasalahan dalam rangka mencapai suatu tujuan. 8 

5. Menghafal adalah berusaha meresapkan kedalam fikiran agar selalu 

ingat. 9 

 
 5 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Gita Media Press ).h. 752. 

 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:751). 

 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 

 8 Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem.      

                 Yoogyakarta: Pustaka Pelajar  

 9 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media Press,tt), 307 
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6. Surat – surat pendek yaitu surat yang disebut Al muufashal karena 

banyaknya pemisah diantara surat-surat itu dengan basmalah. 10 

Jadi yang dimkasud dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

dalam menghafal surat-surat pendek adalah mempraktekan sebuah teori atau 

gagasan melalui suatu contoh sebagai acuan untuk peserta didik berinteraksi 

dengan pendidik dan sumber belajar dalam bentuk kerja sama atau kelompok 

untuk mencapai suatu tujuan untuk terus dapat mengingat surat-surat dana ayat-

ayat dalam Al-quran. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match  dalam 

menghafal surat-surat pendek di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung. 

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif Make A Match 

dalam menghafal surat-surat pendek di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Muhajirin Kota Bitung. 

2.  Mengkaji dan mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat  

dalam penerapan model pembelajaran kooperatif Make A Match dalam 

menghafal surat-surat pendek di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin 

Kota Bitung. 

 
 10  (al-Zarqani, 1988 : I, 352) 
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3. Menganalisis dan merumuskan solusi alternatif penerapan model 

pembelajaran kooperatif Match dalam menghafal surat-surat pendek di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung. 

 2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Berbagai pemikiran, konsep  dan gagasan teoritis yang dikemukakan serta 

hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pendidikan pada umumnya dan lebih spesifik bagi pengembangan penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. 

b. Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan masukan kepada institusi pendidikan 

sekolah/madrasah tentang pentingnya pengelolaan pendidikan yang 

bermutu dengan menggunakan berbagai model pembelajaran kekinian 

dalam proses pembelajaran.  

2. Memungkinkan adanya penelitian lebih lanjut oleh peneliti lainnya 

untuk lebih menggali dan mengembangkan permasalahan yang diteliti. 

Belajar tidak sekedar berhubungan dengan buku-buku yang merupakan salah 

satu sarana belajar, melainkan berkaitan pula dengan interaksi anak dengan 

lingkungannya. Hal yang penting dalam belajar adalah perubahan perilaku itu 

menjadi target dari belajar dan dengan belajar juga, seseorang yang tadinya tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kita perlu memperluas 

pemahaman tentang belajar tidak hanya pada pengetahuan yang bersifat 
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konseptual, melainkan juga hal-hal yang menyangkut keterampilan serta sikap 

pribadi yang mempengaruhi perilaku seseorang. 

Maka dari itu para pelaku pendidikan terutama para guru dituntut untuk 

menguasai dan berinovasi baik dalam penggunaan mode pembelajaran, serta 

sarana dan prasarana yang tersedia demi tercapainya peningkatan kualitas 

pendidikan. 11 Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar kunci utama dalam 

peningkatan kualitas pendidikan terletak pada mutu gurunya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Soetjipto, dkk, Profesi Keguruan, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009 ), hal. 184 
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BAB  II 

KAJIAN  TEORITIS 

 

A. PENDAHULUAN 

  Sejarah Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dikembangkan 

dari teori belajar konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget dan 

Vygotsky.  Berdasarkan penelitian Piaget yang pertama, dikemukakan bahwa 

pengetahuan itu dibangun dalam pikiran anak. Piaget dan Vigotsky 

mengemukakan adanya hakikat sosial pada sebuah proses belajar, juga 

mengemukakan tentang penggunaan kelompok-kelompok belajar dengan 

kemampuan anggota-anggotanya yang beragam sehingga terjadi perubahan 

konseptual. Piaget menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses aktif dan 

pengetahuan di susun dalam pemikiran siswa. Oleh karena itu, belajar adalah 

tindakan kreatif di mana konsep dan kesan dibentuk dengan memikirkan 

objek dan peristiwa, serta bereaksi dengan objek dan peristiwa tersebut. 

Model pembelajaran kooperatif dapat disajikan dengan menggunakan 

berbagai metode, seperti Teaching Game Team (TGT), Number Head 

Together (NHT), Studen Teams Achievement Division(STAD), Team 

Accelerated Instruction (TAI), Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC), investigasi kelompok ( Group Investigation) , model 

Make A Match (Membuat pasangan) dan Jigsaw. 
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b.  Pengertian Belajar 

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan 

cara perbaikan proses belajar mengajar. Guru berperan strategis dalam proses 

pembelajaran dituntut untuk terus menerus mengikuti perkembangan baru dalam 

dunia pendidikan. Sebagai guru harus mampu menggunakan media pembelajaran 

yang digunakan dalam mengajar, guru harus mampu mengelola kelas dengan 

berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Seperti 

yang kita ketahui juga belajar dan pembelajaran adalah dua kata yang saling 

berkaitan tetapi mengandung maksud dan pengertian yang berbeda.  

Pengertian belajar dapat diartikan sebagai aktifitas mental atau ( psikhis ) 

yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara ndividu dengan lingkungannya 

yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relativ tetap dalam aspek-

aspek : kognitif, psikomotor dan afektif. Perubahan tersebut dapat berubah sesuatu 

yang sama sekali baru atau penyempurnaan / penigkatan dari hasil belajar yang 

telah di peroleh sebelumnya. 

Menurut Slavin pengertian belajar merupakan proses perolehan 

kemampuan yang berasal dari pengalaman. Sedangkan menurut Gagne pengertian 

belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang 

saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. (Catharina Tri Anni 

(2004). 

Sedangkan Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang 

menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar, yang umumnya 

meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan 
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tercapai oleh siswa. tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku 

yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. 

 b.  Pengertian Pembelajaran 

Secara umum pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk 

membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud 

supaya di samping tercipta proses belajar juga sekaligus supaya proses belajar 

menjadi lebih efesien dan efektif.  

Adapun pengertian dari pembelajaran tersebut diantaranya ialah : 

Pembelajaran adalah Kegiatan guru secara  terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. 12 Proses pendidikan dapat dilakukan dengan cara 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 13 

Seorang guru harus mampu memilih metode atau strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif dan efesien dalam mencapaitujuan pembelajaran.  

Sedangkan tujuan dari pembelajaran pada hakekatnya adalah rumusan 

tentang perilaku hasil belajar ( kognitif, psikomotor, dan afektif ) yang diharapkan 

untuk dimiliki (dikuasai) oleh si pelajar setelah si pelajar mengalami proses 

belajar dalam jangka waktu tertentu. 

Ada beberapa macam strategi pembelajaran, diantaranya strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Dengan strategi pembelajaran 

 
12 Sagala Syaiful (2010). Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta 

 13 Binti Ma’unah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 5 
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kooperatif Make A Match guru bukan lagi berperan sebagai satu-satunya nara 

sumber dalam proses belajar mengajar, tapi berperan sebagai mediator, stabilisator 

dan manajer pembelajaran. Iklim belajar yang berlangsung dalam suasana 

keterbukaan dan demokratis akan memberikan kesempatan yang optimal bagi 

siswa untuk memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai materi yang 

dibelajarkan dan sekaligus melatih sikap dan ketrampilan sosialnya sebagai bekal 

dalam kehidupan di masyarakat sehingga perolehan dari hasil belajar siswa akan 

semakin meningkat14. 

Strategi pengajaran adalah keseluruhan metode dan prosedur yang menitik 

beratkan pada kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam konteks strategi pengajaran tersusun hambatan-hambatan 

yang dihadapi, tujuan yang hendak dicapai, materi yang hendak dipelajari, 

pengalaman-pengalaman belajar, dan prosedur eveluasi. Peran guru lebih bersifat 

fasilitator dan pembimbing. 15 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan 

kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 16 

Ada banyak cara yang ditempuh guru untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, diantaranya dengan penerapan strategi pembelajaran kooperatif Make A 

Match. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

 
14 .Masitoh & Laksmi Dewi. : Strategi Pembelajaran, hlm. 233 
15

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, Th 2001hlm. 203 
16  Kokom Komulasari, Pembelajaran Kontekstual…, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 

2011), hal. 57 
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menuntut adanya kerja sama, disini penulis akan menerapkan strategi 

pembelajaran kooperatif dengan tipe make a match ( mencari pasangan ) pada 

materi pembelajaran menghafal surat – surat pendek, sehingga dengan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe make a match ini peserta didik dapat bekerja sama 

dengan teman-teman dalam kolompok untuk mencari pasangan, sehingga dapat 

tercipta suasana kelas yang menyenangkan sehingga secara tidak langsung peserta 

didik dapat mengingat pengetahuan dalam menghafal surat-surat pendek. 

Dalam pembelajaran ini peserta didik aktif bekerja sama mencari pasangan 

materi yang telah tersaji, sementara guru bertugas sebagai pembimbing dan 

pengawas agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan target 

waktu yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal.  

 

B. PENGERTIAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Moedjiono juga mengatakan sebagaimana dikutip Masitoh & 

Laksmi Dewi, bahwa ” Strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk 

memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek – aspek dari 

komponen pembentuk system pembelajaran, dimana untuk itu guru menggunakan 

siasat tertentu. 17 

 
17  Masitoh, & Laksmi Dewi , Strategi Pembelajaran , hlm. 37 



25 

 

  

 

Make a match artinya mencari pasangan merupakan salah satu jenis 

strategi pembelajaran kooperatif. Tekhnik make a match ( mencari pasangan ) 

dikembangkan oleh Lorna Curran sebagaimana dikutip oleh Sofan amri & Iif 

Khoiru Ahmadi bahwa dalam metode ini sangat disenangi siswa karena tidak 

menjemukan,karena guru memancing kreatifitas siswa dengan menggunakan 

media. 18 

Adapun menurut pendapat lain menyatakan bahwa model pembelajaran 

tipe Make A Match atau bertukar pasangan merupakan teknik belajar yang 

memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik. 19 

Model Make A Match (membuat pasangan) merupakan salah satu jenis 

dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini dikembangkan oleh Lorna 

Curran (1994). Salah satu cara keunggulan teknik ini adalah peserta didik mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik, dalam suasana yang 

menyenangkan. 20  

Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 

didalamnya mengkondisikan para siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajar.    

Menurut Nasution yang dikutip Isjoni mengatakan bahwa: Belajar 

kelompok itu efektif bila setiap individu merasa bertanggungjawab terhadap 

 
18  Sofan amri, Iif Khoiru Ahmadi, Konstruksi Pengembangan Pembelajaran. (Surabaya 

        Prestasi Pustaka,2010) hlm.182 

19 Anita Lie. 2008. Cooperative Learning. Jakarta: PT Grasindo. 

20  Rusman.  2011.  Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru.   

      Jakarta:   Rajawali Pers. 
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kelompok, anak turut berpartisipasi dan bekerjasama dengan individu lain secara 

efektif menimbulkan perubahan yang konstruktif pada kelakuan seseorang dan 

setiap anggota aman dan puas di kelas. 21 

Dari pendapat diatas strategi pembelajaran dapat dimaknai secara sempit 

dan luas. Secara sempit strategi mempunyai kesamaan dengan metode yang 

berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kalau secara 

luas strategi diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang 

berkaitan dengan pencapaikan tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian. 

Selanjutnya dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan strategi pembelajaran kooperatif "Make a match" adalah suatu 

pembelajaran yang menuntut adanya kerja sama dalam mencari pasangan suatu 

materi yang sudah disiapkan sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal 

sesuai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Atau dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran kooperatif "make a match" adalah keseluruhan komponen 

pembelajaran yang menuntut kerja sama antar peserta didik dengan cara mencari 

pasangan dari materi yang disajikan untuk mencapai tujuan. 

C. METODE PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi 

guru. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam 

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

 
21

 Isjoni, Pembelajaran Koperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta 

          Didik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 hlm. 26 
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rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku 

yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran 

kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Dari sekian banyak metode pembelajaran yang telah ada, salah satunya 

adalah metode pembelajaran kooperatif  tipe make a match. Sebagaimana dikutip 

dalam Hasan Fauzi Maufur, Metode make a match (mencari pasangan) pertama 

kali dikembangkan oleh Lorna Curran (1995) dalam mencari variasi mode 

berpasangan. 22 

Adapun Soekamto dalam Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri, 

mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktifitas belajar mengajar. 23 

Dalam penelitian ini langkah-langkah metode atau cara yang dilakukan 

ialah: Guru menyiapkan beberapa konsep/topik yang cocok untuk sesi review 

(satu sisi kartu soal dan satu sisi berupa kartu jawaban beserta gambar). Setiap 

peserta didik mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu 

yang dipegang. Peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

 
22

Maufur, Sejuta, hlm. 102 
Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri, Paikem Gembrot, (Jakarta: PT Prestasi 

Pustakaraya, 2011), hal. 8 
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cocok dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban), peserta didik yang dapat 

mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi point) Setelah itu babak 

dicocokkan lagi agar tiap peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya.        

Model pembelajaran  Make A Match tersebut digunakan untuk dapat melatih 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran secara merata serta menuntut 

siswa bekerjasama  dengan  anggota  kelompoknya  agar tanggung  jawab dapat  

tercapai,  sehingga  semua siswa aktif dalam proses pembelajaran.  

Upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam ( 

PAI ) dengan berbagai cara dan strategi agar dapat tercapai secara maksimal. 

Sudah dijelaskan di atas esensi Pendidikan Agama Islam (PAI ) terletak pada 

kemampuan guru untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa dan dapat tampil menjadi pemimpin di muka bumi. 

Esensi ini menjadi acuan terhadap metode / strategi pembelajaran untuk mencapai 

tujuan.( paikem hal 3 ) 

Jika metode / strategi pembelajaran dalam bidang studi Pendidikan Agama 

Islam menggunakan cara-cara lama seperti ceramah, menghafal dan praktek 

ibadah yang tampak kering / membosankan dan kurang bersemangat. Seorang 

guru harus tanggap untuk membuat variasi pembelajaran dengan strategi yang 

lain. Penerapan metode / strategi yang tepat dapat mempengaruhi perolehan hasil 

belajar meningkat dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, kesalahan dalam 

penerapan metode / strategi akan berakibat fatal. 
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Ayat Al-Quran yang berkaitan langsung tentang dorongan untuk 

menggunakan metode / strategi pembelajaran diantaranya adalah : Q.S. An Nahl : 

125 

ْم  هُ لْ ادِ  َج ةِ ۖ َو نَ سَ َح ِة الْ ظَ ِع ْو َم الْ ةِ َو َم كْ ِح الْ َك بِ ِ ب  يِل َر بِ ٰى سَ َ ل ِ عُ إ ادْ

مُ  َ ل َعْ َو أ هُ هِ ۖ َو يلِ ِ ب ْن سَ ْن َضلَّ عَ َم مُ بِ لَ َعْ َو أ َك هُ بَّ ُن ۚ إِنَّ َر سَ َْح َي أ تِي ِه َّ ال بِ

ينَ  َِد ت ْه ُم الْ  بِ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 24 

Ayat ini berbicara tentang beberapa metode pembelajaran. Di sini ada tiga 

contoh metode , yaitu hikmah ( kebijaksanaan ), mauidhah khasanah ( nasehat 

yang baik ) dan mujadalah ( dialog dan debat ). 25 

Pada  hakekatnya kedudukan peneliti pada Penelitian proses pembelajaran 

merupakan bagian dari situasi dan kondisi dimana Peneliti tidak hanya sebagai 

pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses, situasi dan kondisi ). 26 

Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru 

menerapkan metode pembelajaran make a match. Metode make a match atau 

mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada 

 
24

 Depag RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta Th. 1989. hlm :421 
25

 Ismail SM., Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, hlm.  
26

 Departemen Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Penelitian Tindakan Kelas, (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), hlm.13. 
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siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa 

yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

Teknik metode pembelajaran make a match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan tehnik ini adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah penerapan metode make a match 

sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya 

kartu jawaban. 

2. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

3. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

4. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 

5. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan mendapatkan 

hukuman, yang telah disepakati bersama. 

6. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

7. Siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang memegang 

kartu yang cocok. 
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8. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran. 

Pada penerapan metode make a match, diperoleh beberapa temuan bahwa 

metode make a match  dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang yang ada di tangan mereka, proses 

pembelajaran lebih menarik dan nampak sebagian besar siswa lebih antusias 

mengikuti proses pembelajaran, dan keaktifan siswa tampak sekali pada saat siswa 

mencari pasangan kartunya masing-masing. Hal ini merupakan suatu ciri dari 

pembelajaran kooperatif seperti yang dikemukan oleh Anita Lie (2003:30) bahwa, 

“Pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran yang menitikberatkan pada gotong 

royong dan kerja sama kelompok.” 

Seperti perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5 : 2 

  ۖ  َ ْثِم َواْلعُ  ْدَواِن ۚ َواتَّقُوا ّللاَّ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِر  َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ                                                                          

َ َشِديدُ اْلِعقَابِ إِ                                                                    نَّ ّللاَّ  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 27 [al-

Mâidah/5:2] 

Kegiatan yang dilakukan guru ini merupakan upaya guru untuk menarik 

perhatian sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keaktifan dan motivasi siswa 

dalam diskusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamalik (1994:116), “Motivasi 

 
27 Depag RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta Th. 1989.  
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yang kuat erat hubungannya dengan peningkatan keaktifan siswa yang dapat 

dilakukan dengan strategi pembelajaran tertentu, dan motivasi belajar dapat 

ditujukan ke arah kegiatan-kegiatan kreatif. Apabila motivasi yang dimiliki oleh 

siswa diberi berbagai tantangan, akan tumbuh kegiatan kreatif.” 28  Selanjutnya, 

penerapan metode make a match dapat membangkitkan keingintahuan dan kerja 

sama di antara siswa serta mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan. Hal 

ini sesuai dengan tuntutan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

bahwa pelaksanaan proses pembelajaran mengikuti standar kompetensi, yaitu: 

berpusat pada siswa; mengembangkan keingintahuan dan imajinasi; memiliki 

semangat mandiri, bekerja sama, dan kompetensi; menciptakan kondisi yang 

menyenangkan; mengembangkan beragam kemampuan dan pengalaman belajar; 

karakteristik mata pelajaran. 29   

D. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN 

1. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif  

Seperti yang sudah diketahui bahwa tidak ada satu strategi pembelajaran 

pun yang paling baik diantara strategi pembelajaran yang lain. Demikian halnya 

dengan strategi pembelajaran kooperatif yang didalamnya termasuk Make A 

Match, ini tentu memiliki keungulan dan kelemahan.  

      Kelebihan model pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match antara lain: 30 

 
28 hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. Cet. ke-3. Jakarta: PT Bumi Aksara 2004.  
29 Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2007. 
30 Mihtahul Huda. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: . 
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(1) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. 

(2) Karena ada unsur permainan, metode ini menyengkan 

(3) Mmeningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan   dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa;  

(4) Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil  presentasi; dan 

(5) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

Di samping kelebihan yang dirasakan oleh siswa, pembelajaran kooperatif tipe 

 make a match  juga mempunyai kelemahannya.  

b. Kelemahan strategi pembelajaran kooperatif make a match 

     kelemahan pembelajaran make a match antara lain : 31 

   1). Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu              

yang terbuang. 

(2). Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu                 

berpasangan dengan lawan jenisnya. 

(3).  Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa  yang 

kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. 

(4).  guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa   

yang tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu. 

 
31 Mihtahul Huda. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 
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(5). menggunakan metode ini secara terus menerus akan menimbulkan    

kebosanan. 

Jadi, selain memiliki kelebihan  pembelajaran kooperatif Make A Match 

ini juga memiliki kelemahan  yaitu dalam pembentukan kelompok, terdapat siswa 

yang berbeda kemampuan.  Siswa yang memiliki kemampuan lebih akan merasa 

terhambat oleh siswa yang kurang memiliki kemampuan. Akibatnya keadaan 

semacam ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Untuk 

mengatasi hal demikian, maka peran guru sangatlah penting untuk 

menyeimbangkan potensi antar kelompok sehingga siswa yang berkemampuan 

tinggi dapat membantu siswa yang berkebutuhan rendah. 
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BAB  III 

       METODE  PENELITIAN 

A. JENIS  PENELITIAN 

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian dengan mengunakan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 32  

Adapun  pendapat  lain menurut  Danzin  dan  Lincoln  (1987), penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi  dan  dilakukan dengan  jalan  melibatkan 

berbagai metode yang ada.33 Sedangkan pendapat  lain menurut  Bogdan dan 

Biklen Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya 

dengan penelitian jenis lainnya diantaranya yaitu: 34 

1. Penelitian kualitatif  lebih bersifat deskriptif  yaitu  Data  yang terkumpul      

berbentuk kata  atau gambar sehinggaa tidak menekankan pada angka.     

2. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) 

Sedangkan  jenis  penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail 

 
32Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 

     2002) hlm. 9 
33Lexy J. Maleong, ”Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya 

     Offset, 2008) h: 4-5 
34Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”..... h:9-10 
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mengenai suatu gejala atau fenomena. 35  Dalam  penelitian ini,Peneliti sendiri 

memiliki fungsi penuh atau terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan dari 

pengumpulan data,analisis data dan sampai diskusi hasil hingga mengevaluasi 

jalannya  penelitian yang dilakukan agar semua  tetap  pada jalur tujuan yang 

ingin dicapai.  

Dengan dilakukannya  penelitian  mengunakan pendekatan  Kualitatif  ini, 

peneliti berpendapat  penelitian ini dapat mampu mengatasi masalah terhadap 

hal yang diteliti yang muncul dalam proses pembelajaran sehingga bisa untuk 

mendapatkan gambaran jelas tentang deskripsi Penerapan mode Pembelajaran 

Kooperatif tipe Make a Match di kelas III Madrasah Ibtidaiyah Al - Muhajirin 

Kota Bitung dalam materi menghafal surat-surat pendek Sehingga,berhasilnya 

tindakan dapat dilihat dari adanya peningkatan hasil belajar siswa. 

   B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN  

1. Lokasi Penelitian 

     Lokasi  Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah AL- Muhajirin 

Kota Bitung, dengan peserta didik  Kelas  III  dengan  jumlah  keseluruhan siswa 

sebanyak 29 orang.                                                              

Dipilihnya Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin sebagi tempat penelitian dengan 

pertimbangan yaitu sebagai berikut : 

 
35Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah. “Metode Penelitian Kuantitatif” (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada.2005) h: 42 
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a. Kepala sekolah dan Guru selalu terbuka untuk menerima 

pembaharuan dalam bidang pendidikan khususnya proses belajar 

mengajar didalam kelas. 

b. Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin sebelumnya belum pernah 

melakukan proses belajar mengajar dengan metode-metode seperti ini 

khususnya metode pembelajaran Kooperatif Make A Match  dan 

peserta didik pada umunya menganggap pelajaran PAI khususnya 

menghafal surat-surat pendek tidak menarik dan cenderung 

membosankan  sehingga rata-rata nilai hasil belajar tergolong rendah. 

2.    Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni s/d Juli  2017 dalam 

rentan waktu tersebut peneliti merasa cukup untuk melaksanakan penelitian dan 

pengumpulan data. 

C.  Pembelajaran Materi 

 Sesuai dengan uraian judul skripsi dari penulis diatas Penerapan model 

pembelajaran Kooperatif dengan ini peneliti mengunakan metode 

pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match dengan materi menghafal surat-

surat pendek  untuk kelas III Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung.  

 Sebagaimana diketahui Al-Quran bagi umat Islam sebagai sumber ajaran 

yang utama. Penyikapan terhadap sumber tersebut   tentu saja tidak hanya 

pada tingkat membaca, menerjemahkan dan menulis saja. Pada kondisi 

selanjutnya seorang muslim sebaiknya juga mampu untuk menghafal Al-quran 

khususnya surat-surat pendek dan keseluruhan Al-Quran pada umumnya. 
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Kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an menjadi awal untuk memahami 

kandungan Al-Qur’an. Terampil dalam menghafal  Al-Qur’an menjadi  salah 

satu bagian dari penguasaan yang harus dimiliki peserta didik. 

  Mata pelajaran PAI yang menekankan pada kemampuan membaca, 

menulis dan menghafal Al-Qur'an dengan benar, serta hafalan terhadap surat-

surat pendek dalam Al-Qur'an. Pengenalan,  arti atau makna secara sederhana 

dari surat-surat pendek tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui keteladanan dan pembiasaan. 36 

 Tujuan Pembelajaran PAI dengan materi menghafal surat-surat pendek di   

      Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk : 

a. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, 

    menulis, menghafal, membiasakan, dan menggemari membaca al-Qur'an. 

b. Memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayatayat 

    Al-Qur’an melalui keteladanan dan pembiasaan;  

c. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman 

    pada isi kandungan ayat al-Qur'an. 37 

 Peranan dan efektifitas pendidikan agama di Madrasah Ibtidaiyah sebagai 

landasan  spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat mutlak harus 

ditingkatkan, karena asumsinya adalah jika Pendidikan Agama Islam yang 

dijadikan landasan pengembangan nilai spiritual dilakukan dengan baik, maka 

kehidupan masyarakat akan lebih baik. Pendidikan Agama di Madrasah 

 
36Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 
37Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 
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Ibtidaiyah Al-Muhajirin sebagai bagian yang integral dari Pendidikan Agama 

Islam, bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan 

watak dan kepribadian peserta didik. Tetapi secara substansial  memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mempraktekkan nilai-nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlaqul 

karimah dalam kehidupan sehari-hari. 38 

D.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin 

Kota Bitung yang berjumlah 29 peserta didik. Dengan peserta didik 18 laki-laki 

dan 11 perempuan. Dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative  tipe 

make a match untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI dengan materi  

kompetensi dasar menghafal surat-surat pendek.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan Pendekatan secara kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran,observasi,wawancara dan dokumentasi. 

1. Perencanaan  

Dalam tahap perencanaan meliputi: 

a. Mengkaji materi pembelajaran PAI kelas III  yang akan dilakukan tindakan         

     penelitian beserta indikator-indikatornya. 

 
38Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan agama Islam, Rekonstruksi, 

hlm. 6. 
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b. Konsultasi dengan guru dan kepala sekolah dalam rangka mempersiapkan 

penelitian. 

c.  Menyiapkan media pembelajaran berupa kartu, soal dan jawaban sebagai 

media atau sumber belajar bagi siswa. 

d.  Menyiapkan lembar observasi, catatan lapangan untuk mengamati aktivitas 

siswa dan keterampilan. 

2. Pelaksanaan 

              Pelaksanaan pembelajaran yang  akan dilaksanakan dalam  penelitian ini  

melalui penerapan metode  pembelajaran Kooperatif  tipe  Make a Match dengan 

cara yaitu :  

a.  Peneliti membagi siswa  menjadi  3 kelompok, 1 kelompok mendapat kartu  

berisi salah satu potongan ayat dari surat pendek, kelompok dua  mendapat 

kartu berisi nama dari surat pendek sebagai jawaban, kelompok 3 berperan 

sebagai penilai. 

b.  Beberapa  anggota di dalam kelompoknya  masing - masing  mendapatkan  

satu kartu yang berisi pertanyaan atau jawaban.  

c.  Setiap peserta didik  yang  memegang kartu mencari pasangan yang cocok  

dengan kartunya (isi potongan ayat dari surat-surat pendek  dan nama surat 

pendek tersebut). 
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d.  Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin oleh penilai. 

e.  Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya Setelah  semua  siswa  mendapatkan  pasangannya 

kemudian  yang  berperan sebagai penilai berganti peran menjadi  pemegang 

kartu pertanyaan dan  sebagian memegang kartu jawaban. Sedangkan  siswa 

pada kelompok 1 dan 2 sebelumnya berganti peran sebagai penilai kemudian 

lakukan kegiatan seperti langkah pada nomor 3 dan 5.       

3.  Pengamatan (Observation) 

               Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. 39  Observasi  ini dilakukan  secara kolaboratif dengan  wali  kelas III 

Madrasah  Ibtidaiyah Al - Muhajirin Kota Bitung untuk mengadakan pengamatan 

langsung pada kegiatan pembelajaran PAI guna menyesuaikan data dan informasi 

yang diperoleh. 

4. Wawancara ( Interview )                                                           

   Wawancara adalah  percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mewawancara atau  interviewer 

yang  mengajukan pertanyaan dan  yang diwawancarai  atau  interviewee yang 

 
P. Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1997), hlm. 63. 
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memberikan jawaban  atas pertanyaan itu. 40  Oleh  karena itu, dalam melakukan 

wawancara, peneliti meminta kepada yang diwawancara mengenai pendapat dan 

ide - idenya selama melakukan kegiatan.  

5. Dokumentasi                                                                                                        

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 41  

E. Tekhnik Pengumpulan Data                                                                  

      Teknik pengumpulan data  dilakukan  pada  penelitian ini meliputi  teknik 

perencanaan dan  pelaksanaan kegiatan belajar dengan  menerapakan  metode 

pembelajaran kooperatif tipe make a match, test  (pre test dan post test ), 

observasi,wawancara dokumentasi kegiatan.Sedangkan tes dilakukan untuk 

melihat peningkatan, pemahaman dan pencapaian hasil belajar peserta didik 

dalam penelitian ini.tes dibagi dalam dua dua jenis yaitu pre test dan post test. 

a. Pre Test (tes awal)  

Tes diberikan sebelum dilakukannya suatu tindakan.Tes ini bertujuan untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi  yang akan diajarkan. 

Pre Test  ini mempunyai banyak kegunaan dalam proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, oleh karena itu Pre Test memegang peranan yang penting 

dalam proses pembelajaran.  

 
40  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung : Remaja 

        Rosdakarya, 2009), hlm. 186. 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D),(Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, hlm. 329. 
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b. Post Test (tes akhir)  

Tes ini diberikan setiap akhir tindakan untuk mengetahui  pemahaman peserta 

didik yang ketuntasan belajar peserta pada masing-masing pokok bahasan.Tes 

yang dalam penelitian ini adalah tes tulis, dengan  bentuk  pilihan ganda, isian 

dan uraian. Pengambilan data hasil post test dilaksanakan setiap siklus.   

Kriteria penilaian dari hasil tes ini adalah sebagai berikut : 

Huruf Angka 0 – 4 Angka 0 – 100 Angka 0 – 10 predikat 

A 4 85 – 100 8,5 – 10 Sangat baik 

B 3 70 – 84 7, 0 – 8, 4 Baik  

C 2 55 – 69 5, 5 – 6 ,9 Cukup 

D 1 40 – 54 4,0 – 5, 4 Kurang 

E 0 0 - 39 0, 0 – 3, 9 Kurang sekali 

        Untuk  menghitung hasil pre test maupun post test  pada proses pembelajaran   

dengan model Make a match digunakan rumus percentages correction (hasil yang 

dicapai setiap siswa dihitung dari presentase jawaban yang benar).  

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

S =       x 100 

S : Nilai yang di cari atau yang diharapkan 

R : Jumlah skor dari soal yang dijawab benar 

N : Skor maksimum dari tes yang dilakukan 

R 
N 
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100 : Konstanta ( bilangan tetap )  

1.  Teknik Pelaksanaan                                                                                

        Dalam pelaksanaan para siswa  terlihat begitu antusias dan lebih senang 

dalam  pelaksanaan kegiatan belajar yang diterapkan  mulai dari pembagian 

kelompok sampai dengan pembagian kartu dan mencari pasangannya. 

  2.  Teknik Observasi  

  Metode observasi yang dilakukan dengan mengadakan  pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena – fenomena yang sedang terjadi 

disaat  dilakukannya kegiatan belajar di dalam kelas untuk  memperoleh informasi 

mengenai: (1). keterampilan peserta didik saat  menerapkan model Make a Match. 

(2). keaktifan  peserta didik  dalam  pembelajaran (3).  pemahaman siswa  tentang 

materi yang disampaikan dan (4) memantau cara peserta didik dalam bekerja sama 

di dalam kelompoknya. Teknik pelaksanaan observasi dilakukan  secara  langsung 

yaitu pengamat berada langsung bersama dengan pesertadidik dan wali kelas yang 

menjadi obyek penelitian. 

1. Teknik Wawancara                                                                        

  Wawancara adalah  pertemuan dua  orang untuk  bertukar  informasi dan  ide 

melalui tanya  jawab, sehingga dapat  dikonstruksikan  makna dalam suatu  topik 

tertentu.  Dalam penelitian ini, Wawancara yang dilakukan oleh  peneliti  adalah 

melakukan wawancara dengan cara  bertatap muka dengan  atau tanpa pedoman. 
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Beberapa  informan yang  dapat memberikan data,  yaitu  Kepala Sekolah, Guru 

Wali Kelas dan beberapa  peserta didik  atau siswa. Peneliti  mencatat dan  men-

dokumentasikan semua percakapan dengan sumber data. 

2. Teknik Dokumentasi                                                                              

 Dokumen  merupakan catatan  peristiwa  yang sudah  berlalu. Dokumen  bisa 

berbentuk suatu tulisan,gambar atau karya - karya monumental dari  seseorang. 42 

Dokumentasi  juga  merupakan  suatu  cara  mengumpulkan data dengan melihat 

atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. 43 Metode ini dilakukan dengan 

melihat dokumen-dokumen resmi seperti laporan kegiatan, catatan-catatan yang 

ada.  

E. Teknik Analisis Data                                                                                     

     Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari  hasil Observasi, wawancara  dan dibuat dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data – data  ke dalam  kategori,  menjabarkan ke dalam  unit -

unit,  melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,  memilih mana  yang  penting 

dan yang  akan  dipelajari, dan membuat kesimpulan  sehingga mudah  dipahami 

oleh diri sendiri dan orang lain. 44                                                                                

 Dalam konsep lain analis data  yang diungkapkan oleh  Miles and  Hubermen 

bahwa aktifitas  di dalam analisis data  kualitatif  dilakukan secara interaktif dan 

 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D),(Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, hlm. 329. 
43 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian..., hal. 92 
44 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”….h:90 
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berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas. 45 

Ada pun tahapan dalam analisis data yaitu : 

1. Reduksi data                                                                                               

 Dalam tahap  ini data  hasil dari  perencanaan dan pelaksanaan, observasi dan 

wawancara yang di dokumentasikan  untuk di tempatkan dan disesuaikan dengan 

permasalahan yang  akan  dibahas. Mereduksi data  berarti  merangkum, memilih 

hal - hal pokok, memfokuskan pada hal - hal  yang  penting dan kemudian dicari 

tema  yang layak untuk dijadikan sebagai sumber data yang berhubungan dengan 

penelitian. 

2. Penyajian Data                                                                                       

 Penyajian data  adalah  proses  penyusunan informasi yang  kompleks dalam 

bentuk sistematis, sehingga  menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami 

maknanya. Sedangkan  penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dapat 

dilakukan peneliti dalam menganalisis data  secara  terus  menerus baik pada saat 

pengumpulan data  atau  setelah  pengumpulan data. Dalam  penelitian  kualitatif 

penarikan kesimpulan tersebut dapatb dilakukan dengan cara induktif, yang mana 

peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman 

nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau 

definisi yang bersifat umum atau dengan  kata lain, penarikan  kesimpulan secara 

induktif  adalah proses penelitian yang di awali dengan  mengumpulkan data dan 

 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , hlm. 246-252. 
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kemudian mengembangkan suatu teori dari  data-data tersebut. 46  Penyajian data 

penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,bagan, hubungan 

antar peneliti dan obyek penelitian dan sejenisnya.  

3. Verifikasi atau penyimpulan Data                                                            

 Langkah berikutnya dalam proses  analisis data  kualitatif  adalah  menarik 

kesimpulan berdasarkan temuan selama penelitian dan melakukan verifikasi data. 

Kesimpulan  yang  masih bersifat  sementara dan  akan  berubah  bila  ditemukan 

bukti - bukti  kuat yang  mendukung  tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam 

proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. 

Tetapi apabila kesimpulan yang akan di kemukakan  pada tahap  awal, didukung 

oleh bukti - bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  adalah   merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

4. Pengecekan Keabsahan data                                                                       

 Analisis dalam penelitian  ini dilakukan selama dan  sesudah pengumpulan 

data. Agar data yang akan diperoleh  lebih  jelas dan  memiliki kekuatan validitas 

dan reliabilitas,maka penulis juga bisa melakukan wawancara terhadap  guru wali 

kelas III Madrasah Ibtidiyah  Al-Muhajirin dan beberapa siswa sebagai subyek  

penelitian.                                                                          

 
46 Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif,  175. 
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 Sedangkan  untuk teknik yang  penulis lakukan untuk keabsahan data pada 

penelitian  ini  adalah teknik triangulasi.  Teknik  triangulasi  sendiri  ialah  suatu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang  memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data 

tersebut dan juga untuk memperkaya data. 

 Teknik triangulasi sendiri  dibedakan  dalam empat  bentuk  yang  meliputi 

Triangulasi sumber data, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, hanya 

digunakan jenis triangulasi sumber. Yaitu,  pengujian yang  membandingkan dan 

mengecek  balik  kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu  dan 

alat yang berbeda dalam penelitian pendekatan kualitatif.Adapun untuk mencapai 

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut : 47 1). Membandingkan 

data  hasil  pengamatan dengan  data  hasil wawancara. 2). Membandingkan yang 

dikatakan orang - orang  tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang  waktu  penelitian. 3).  Membandingkan  hasil wawancara  dengan  isi 

suatu dokumen yang berkaitan.  

  Jadi,  setelah  penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi  kemudian  data  hasil dari penelitian itu 

digabungkan sehingga saling melengkapi. Dalam  hal ini  seorang  peneliti  perlu 

memahami teknik analisis data  yang  tepat  agar menfaat penelitiannya memiliki 

nilai keabsahan yang tinggi.  

 

 
47 Triangulasi dan Kabsahan Data Dalam Penelitian 
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BAB  IV 

    HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum MI Al-Muhajirin Kota Bitung 

    1. Sejarah Berdirinya  MI Al-Muhajirin 

Sekilas Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin kelurahan Bitung Barat 

II Kec. Maesa Kota. Bitung   Madrasah Ibtidaiyah Al-muhajirin Kota Bitung 

merupakan lembaga pendidikan dasar, dalam naungan Kementerian Agama 

Kota Bitung dan tepatnya berada di Kelurahan Bitung Barat II, Kecamatan 

Maesa  Kota Bitung sejak didirikannya pada tahun 2009. Madrasah 

Ibtidaiyah al-Muhajirin Kota Bitung telah mendapatkan Nomor Statistik 

Sekolah ( NSS ) 111271720005 dan juga telah mendapat Nomor Pokok 

Sekolah Nasional ( NPSN ) 69728451. 

Pada awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung 

pelaksanaan pembelajarannya sudah menempati gedung tersebut sampai 

sekarang yang terdiri dari enam ruang kelas, satu ruang kantor. Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung menempati tanah milik sendiri yang 

luasnya 500 M² dengan luas bangunan 200 M² dan luas halaman 300 M² 

Jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah Al-muhajirin kota Bitung  sebanyak 18 

orang tenaga pendidik dan ditambah dengan 1 kepala sekolah Kepala Sekolah 

yaitu bapak Sufriadi palakua, S.Pd 
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Peserta didik yang menimba ilmu di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin 

rata – rata berasal dari kelurahan  setempat dan ditambah dengan kelurahan – 

kelurahan sekitarnya. Madrasah Ibtidiyah Al-Muhajirin Kota Bitung sudah 

beberapa kali  direhab termasuk rehab ringan dan berat. Rehab yang terakhir 

yaitu tahun 2015 dengan mendapat Dana Alokasi Khusus dari pemerintah 

pusat sebanyak dua lokal ruang kelas yang ditempaati kelas satu dan kelas 

enam..Sampai saat ini kondisi ruang kelas maupun ruang kantor kondisinya 

sudah bagus. Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung saat ini telah 

memiliki  sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran dan 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler.  Sarana dan prasarana untuk kegiatan 

ekstrakurikuler yang sangat menonjol adalah kegiatan Drum Band yang sudah 

tersedia sarana dan prasarananya berupa seperangkat Drum Band berikut alat-

alat musik pendukungnya lainnya.  

2.  Letak Geografis 

  Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung Madrasah 

ibtidaiyah Al - Muhajirin Kota Bitung berada di Jl.S.H Sarundajang Kelurahan 

Bitung Barat  II  Kecamatan  Maesa Kota Bitung berada ditengah permukiman 

warga yang berdekatan dengan kantor kecamatan Maesa,kurang lebih berjarak 

1 Km. 

1. Visi Dan Misi MI Al-Muhajirin 

a.) Visi Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung adalah    
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“Terwujudnya peserta didik yang memiliki aqidah imaniah serta  

berakhlak mulia”. 

b.) Misi Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung yaitu: 

1). Meningkatkan  kemampuan  keimanan dan  keislaman bagi  peserta 

didik. 

2).Menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca 

dan  menulis Al-quran 

3). Menambah  pengertian, pemahaman, penghayatan dan  pengamalan 

kandungan Al-quran. 

4). Memberikan bekal pengetahuan untuk  mengikuti  pendidikan  pada 

jenjang setingkat lebih tinggi. 

5). Meningkatkan pelayanan pendidikan pada anak. 

6). Menerapkan pelajaran yang bervariasi. 

7). Meningkatkan harmonisasi seluruh warga  

8). Mampu bersaing dalam bidang akademik dan non akademik. 

9) Memiliki lingkungan yang asri. 

            ( Sumber: papan visi misi Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin )  

2. Sarana 

Tabel . 1 

Sarana Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung 

 

No Jenis Sarana Jumlah Luas M Keadaan 

Panjang Lebar 

1 Ruang  kelas 6 12 M 5 M Baik 

2 Ruang  Kantor 1 6 M 6 M Baik 
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3 Kamar Kecil/WC guru 1 2 M 1 M Baik 

4 Kamar Kecil/WC siswa 1 2 M 1 M Baik 

5 Kantin 1 3 M 4 M  

       (Sumber : Profil Madrasah tahun 2016) 

3. Rombongan Belajar  

      

Table. 2 

Rombongan Belajar 

 

 

No Kelas Putra Putri Rombongan Belajar 

1 I 19 11 1 

2 II 13 15 1 

3 III 17 12 1 

4 IV 15 14 1 

5 V 16 12 1 

6 VI 12 15 1 

Jumlah 92 79 6 

(sumber : laporan bulan juli 2017) 

 

4. Data Guru dan Staf Pegawai 

 

 

Tabel. 3 

Guru dan Pegawai Madrasah Ibtidaiyah Al-muhajirin 

  
 

N

o 

Nam/NIP L 

/ 

P 

Tempat 

Tanggal 

Lahir 

Pe

ndi

dik

an 

TMT 

Di MI 

 

KET 

1 Sufriadi Palakua,S.Pd L Sanger,25-7-1965 S 1 07-07-09 Kamad  

2 Hj.S. Mantali, S.Pd.I P Bitung,11-10-1969 S 1 01-03-17 Waka  

3 Hj. M. Usman, S.Pd.I P  Gtlo, 06-03-1968 S 1  04-08-14 Wakakur  

4 Rima Iman, S.Pd.I P Manado,21-0-1976 S 1 17-07-09 Guru  
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5 Fitri Tampilang,S.Pd P  Bitung,17-07-1982 S 1 17-07-09 Guru  

6 Ros Maudu,S.Pd.I P  Mksar,10-07-1966  S 1 17-07-09 Guru  

7 Sulastri Olii,Spd P  Gtlo,20-05-1989 S 1  20-07-09 Guru  

8 Abdul Rajab,S.Pd.I L  Bitung,08-03-1989 S 1 20-07-09 Guru  

9 Nur I. Hardiyanti,S.Pd.I P  Bitung,11-01-1982 S 1 20-07-10 Guru  

10 Nurhayati Hasan,S.pd  P  Bitung,05-07-1990 S 1 20-07-10 Guru  

11 Nela Susilowati P  Brebes,02-12-1991  20-07-10 Guru  

12 Syahria Haris P  Bitung,10-07-1990  20-07-10 Guru  

13 Jainal Juli L  Tdano,25-11-1990  27-07-15 Guru  

14 Fitria Endarti,S.Pd P  Jatim,09-06-1986  11-01-16 Guru  

15 Novi A.Kantau,S.sos P  Bitung,27-11-1990 S 1  27-07-15 Guru  

16 Yuli N.A Siswoyo P  Bitung,20-07-1997  27-07-15 Guru  

17 Astian  Puneli p Pangio,16-08-1986  18-07-16 Guru  

18 Alvira A. Kantau,SE P  Bitung,27-03-1994 S 1 18-07-16 T U 

19 Fakhria. Kaluku, Ss P  Bitung,14-03-1971 S 1 17-07-09 Bend  

(sumber : papan Monografi 2016) 

 

5. Daftar Siswa Kelas III MI Al-Muhajirin  

Tabel 4 

      Daftar Nama Siswa Kelas III MI Al-Muhajirin Kota Bitung 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Keterangan 

L P 

1 Arya Fatur Hikman Kadir L -  

2 Aliyansyah L -  

3 Ahmad Rafi Haris L -  

4 Athayal Bilal Muhammad L -  

5 Deden Ngadi L -  

6 Fardan Ismail L -  

7 Faiz Gobel L -  

8 Fauzan  Anuli L -  
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9 Muh. Edwin putra Hasan L -  

10 Muh. Farhat Zubedi L -  

11 Irfan  Wijaksono L -  

12 Moh. Zafran Yandji L -  

13 Ramadan Lamusu L -  

14 Rava A. Ristama L -  

15 Izki  A. Somba L -  

16 Ramadan  Bilalang L -  

17 Moh. Fahri Matarang L -  

18 Qodri  Al Hafiz L -  

19 Auliya  Fajarina - P  

20 Khumaira N. Rahim - P  

21 Naziha  Khan - P  

22 Firsya  Pratiwi - P  

23 Shava  Fauziyah Azizah - P  

24 Sulistiawati  Sandala - P  

25 Meylan  Pasune - P  

26 Yasmin  Aira Patirane - P  

27 Yuliana  Ahmad - P  

28 Silfana  Katili - P  

29 Vania  Azalia  panurat - P  

 

A. Hasil  Penelitian dan Pembahasan 

Setelah peneliti  mendapatkan izin penelitian dari IAIN Manado,kemudian  

Peneliti menemui kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-  Muhajirin Kota Bitung 

beliau menyambut dengan baik justru sangat senang jika  Madrasah tersebut 

dijadikan tempat penelitian. Atas persetujuan kepala sekolah  peneliti diberi 
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kesempatan untuk meneliti proses pembelajaran kelas III Madrasah   Al-Muhajirin 

Kota Bitung diperoleh informasi bahwa seluruh siswa kelas III berjumlah 29 

dengan rincian 18 siswa laki - laki dan 11 siswa perempuan. Kepala sekolah 

menyarankan untuk menemui wali kelas III untuk bisa konsultasi dan 

mempertayakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.Langkah selanjutnya 

sebelumnya peneliti  membawa format observasi dan materi yang akan 

dikonsultasikan dengan wali kelas III dan wali kelas mengizinkan penelitian 

sesuai dengan yang diajukan  tersebut. Peneliti meminta kepada guru kelas untuk 

menjadi pengamat  (observer) bagi peneliti dan tugas seorang pengamat 

mengamati semua  tindakan yang dilakukan oleh peneliti dan siswa ketika 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Dari hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan wali kelas III, peneliti memperoleh keterangan bahwa minat 

siswa pada pembelajaran  khusunya materi menghafal surat – surat  pendek  

banyak siswa yang cenderung merasa bosan dan tidak serius dalam belajar. 

Kutipan wawancara peneliti dan guru wali kelas III adalah sebagai berikut: 

Peneliti : ”Bagaimana keadaan kelas III saat pembelajaran berlangsung? 

Guru :     “Secara umum siswa kelas III ini termasuk siswa yang sebagian 

    siswannya pendiam dan ada juga yang aktif, sehingga disini 

                 guru harus bisa mengelola kelas dengan baik supaya semua 

                 siswa aktif semua dalam semua mata pelajaran, khususnya   

                 dalam menghafal surat -  surat pendek”. 

Peneliti : ”Metode apa yang sering digunakan guru ketika pembelajaran? 

 Guru : Saya sering mengunakan metode ceramah,diskusi dan penugasan 

Peneliti:  ”apakah ibu pernah mencoba menerapkan metode pembelajaran  

      kooperatif  ”? 

 Guru : belum pernah” ! 
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 Peniliti : “bagaiman prestasi siswa dengan metode pembelajaran yang  

   digunakan 

Guru :   ”Prestasi belajar siswa belum terlihat adanya peningkatan yang  

diatas rata-rata bahkan justru ada yang mengalami penurunan,   

sebenarnya materi sudah tersampaikan namun, peserta didik    

belum bisa menghafal dengan baik”. 48 

 

Berdasarkan wawancara singkat diatas saya mengetahui bahwa wali kelas  

masih menggunakan metode yang konvensional, yaitu guru menyampaikan materi 

lebih dominan menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan. 

1. Deskriptif Hasil Penelitian  

   Setelah mendengarkan wawancara singkat dengan wali kelas pada hari itu 

juga setelah masuk jam kedua peneliti menyampaikan rencana penelitian yang 

akan dilaksanakan pada besok harinya kamis 20 Juli 2017. Pada besok Harinya 

kamis 20 Juli 2017 peneliti melaksanakan tes awal (pre test) untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik khusunya kelas III madrasah Ibtidaiyah Al-muhajirin 

dalam menghafal surat-surat pendek. 

 Pada tahap ini dipaparkan hasil penelitian tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siswa kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Bitung, dengan mengacu pada tujuan penelitian 

yaitu untuk menjelaskan proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match dalam meningkatkan hasil materi menghafal surat – surat pendek  

 

.Kutipan wawancara dengan Ibu. Salma Mantali wali kelas III MI Al-Muhajirin Kota 

Bitung 
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dan juga mendeskripsikan peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa dengan 

menerapkan model pembelajara kooperatif tipe make a match dengan 

mengunakan pendekatan kualitatif. 

a. Hasil Observasi 

1). Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan proses  

pembelajaran adalah bertujuan untuk memperlancar jalannya 

pembelajaran yang mana perencanaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Guru mempersiapkan sumber media belajar dan alat-alat peraga 

berupa kartuyang akan  digunakan  dalam  pembelajaran  dengan  

menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

dalam materi pembelajaran yang akan disajikan.  

b. Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai      

dengan model pembelajaran akan diterapkan.   

3. Guru  menyusun  instrumen  pengumpulan  data,  baik  itu berupa  

observasi,  wawancara dan catatan dokumentasi.  

1). Pelaksanaan  

Pelaksanaan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dilaksanakan 

pada  hari  rabu yang  terletak  di ruang  kelas  III di MI Al – Muhajirin   

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok.  

b. Beberapa  siswa  dalam  kelompok  diberikan  potongan-potongan  

ayat dalam surat-surat pendek. 
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c. Setelah semua kartu selesai dibagikan siswa yang  mendapatkan soal 

maju ke depan kelas secara bergantian  mencari pasangan kartunya 

pada siswa dikelompok yang lain sesuai dengan jawabannya masing-

masing.   

d. Peneliti kemudian  menanyakan  kepada  siswa-siswa  lain  apakah  

jawaban  temannya yang telah berpasangan tersebut sudah benar.  

e. Apabila jawaban siswa benar maka peneliti dan wali kelas sebagai 

pengamat memberikan apresiasi.  

rutin sehari-hari  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan model kooperatif tipe make a match  peneliti mengamati 

bahwa para siswa sudah baik dalam menggunakan model  pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. mulai dari siswa bekerja sama  ke dalam kelompok 

kooperatif, hingga sampai pada pelaksanaan kegiatan belajar. Meskipun dalam 

kegiatan membimbing kelompok bekerja dan belajar masih dalam penilaian 

cukup, namun penerapan model pembelajaran kooperatif ini sudah dapat 

terlaksana dengan baik, karena sebagian besar langkah-langkah dari model 

kooperatif tipe make a match, sudah bisa dilaksanakan oleh peserta didik. 

 Dalam kegiatan pembelajaran siswa tentang penerapan model  

pembelajaran kooperatif, peneliti mengamati bahwa model  pembelajaran 

kooperatif tipe make a match membawa dampak positif bagi siswa. Berdasarkan 

pengamatan, siswa sangat baik dalam mendengarkan materi yang dijelaskan guru, 

siswa merespon baik model pembelajaran kooperatif ini. Interaksi siswa, 
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kerjasama siswa dan kegiatan siswa dalam hasil kegiatan kelompok sudah terlihat 

baik. Namun keaktifan siswa dalam kelompok masih terlihat cukup, karena masih 

terdapat sebagian siswa yang cenderung lebih hanyut dalam permainan dan 

sebagian lagi tidak terlibat aktif dalam kelompoknya. 

 

b. Hasil Wawancara 

Secara umum, wawancara memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan interaksi sosial yang akrab, percakapan, diskusi ataupun presentasi, namun 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Benney & Hughes (dalam 

Denzin, 2009, halaman 501), wawancara adalah seni bersosialisasi, pertemuan 

“dua manusia yang saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 

kesetaraan status, terlepas apakah hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau 

tidak”. Dengan demikian, wawancara dapat menjadi alat/perangkat dan juga dapat 

sekaligus menjadi objek.49  

Selanjutnya Esterberg (2002, dalam Sugiyono, 2009, halaman 73–75) 

membagi wawancara menjadi wawancara terstruktur, wawancara tak terstruktur, 

dan wawancara semiterstruktur.50  

Dalam pengertiannya wawancara Di  dalam wawancara juga terdapat 

pembagian peran dan tanggung jawab. sehingga proses wawancara berjalan lancar 

dalam suasana perbincangan yang hangat antara ke dua belah pihak. Dengan 

begitu, wawancara adalah sesuatu yang berproses sebagai hasil interaksi 

 
49 Denzin, N.K. and Yvonna S.L., 2009. Handbook of Qualitative Research. 
50 Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Penrbit: CV. Alfabeta. Bandung. 
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komunikasi antara dua pihak yang saling berbagi peran, perasaan dan pikiran 

tentang sesuatu yang dibicarakan atau ingin diketahui. 

Data hasil wawancara dalam penelitian Penerapan pembelajaran model 

make a match di kelas III Madrasah Ibtidaiyah didapatkan dari hasil wawancara 

dengan wali kelas III MI Al-Muhajirin dan dari beberapa siswa kelas III yang 

menjadi obyek penelitian yang dilkukan oleh peneliti dengan mengunakan tipe 

wawancara tak terstruktur. Berdasarkan sifatnya dasarnya, wawancara tak 

terstruktur (unstructured interviewe) memberikan ruang yang lebih luas 

dibandingkan dengan tipe-tipe wawancara yang lain. Menurut Sugiyono (2009, 

halaman 74), wawancara tak struktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.51 pedoman yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Ada pun hasil wawancara peneliti dengan wali kelas III madrasah 

ibtidaiyah Al-Muhajirin dengan pertanyaan 1). Bagaimana pendapat ibu dengan 

minat siswa setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif ? 

Ibu Salma Mantali selaku Wali kelas menyatakan bahwa, metode 

penerapan pembelajaran kooperatif  berdampak sangat baik dalam 

kegiatan belajar mengajar. Siswa mulai lebih antusias lagi terlebih 

dalam materi menghafal surat-surat pendek. 

2). Bagaimana hasil belajar siswa dan apa kesulitan dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif ? 

 
51

 Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Penrbit: CV. Alfabeta. Bandung. 
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Hasil belajar siswa kelas III meski belum dapat dikatakan sangat baik  

tetapi rata-rata siswa sudah baik dalam materi menghafal surat-surat 

pendek dan bisa memberikan dampak hasil yang baik juga dalam 

perilaku siswa  berinteraksi dan bekerja sama sebagai satu kelompok 

dengan siswa lainnya. 52 

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas diperoleh beberapa informasi 

bahwa dalam pembelajaran menghafal surat-surat pendek siswa mulai bertindak  

secara aktif untuk mencari dan berdiskusi bersama   teman temannya.   Hal   ini   

dapat   menghilangkan kejenuhan   siswa   di dalam kelas  untuk menerima  

pelajaran,  sehingga  berdampak  kepada  naiknya  prestasi  belajar siswa. 

  

Adapun hasil wawancara peneliti dengan siswa kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Muhajirin Bitung tentang bagaimana pendapat mereka sebagai 

peserta didik dalam pelaksanaan penelitian tentang penerapan pembelajaran yang 

dilaksanakan ? 

Arya F.H Kadir siswa kelas III MI Al-Muhajirin menyatakan bahwa 

sangat senang dengan model pembelajaran seperti itu karena disamping 

belajar mereka juga bisa bermain dan prose  belajar menjadi sedikit lebih 

santai. 53 

Sedangkan menurut pernyataan yang disampaikan oleh Auliya 

Fajarina yang juga siswa kelas III MI Al-Muhajirin dengan 

 
52 Hasil wawancara dengan ibu salma mantali selaku wali kelas III MI Al-Muhajirin 

Bitung  21 juli 2017 

Hasil wawancara dengan Fauzan Gobel siswa kelas III MI Al-Muhajirin Bitung  21 

juli 2017 
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pertanyaan  Apa perbedaan yag kalian rasakan dengan metode 

yang selama ini dilaksanakan oleh ibu wali kelas ?  

Sangat berbeda model pembelajaran seperti itu, membuat mereka merasa 

materi menghafal sangat mudah dan tidak membosankan karena suasana 

terasa nyaman  dan siswa bisa bekerja sama di dalam kelompok juga 

merasa termotivasi dengan teman-teman kelompok lainnya. 54   

Ada pun pendapat lain dari siswa Fauzan Anuli dengan pertanyaan yang 

dilontarkan peneliti tentang  Apakah sebelumnya kesulitan dalam menghafal 

surat-surat pendek ? 

Ya !, sebelumnya saya mengalami kesulitan dalam menghafal surat-surat 

pendek karena disamping membosankan, saya juga merasa bacaanya 

terlalu panjang dan hafalannya cepat hilang dari ingatan saya. 55 

Bagaimana setelah diterapkannya model pembelajaran Kooperatif tipe 

make a match dalam menghafal surat-surat pendek ? 

Setelah diterapkannya  pembelajaran kooperatif  saya merasa materi 

menghafal menjadi lebih mudah dan menyenangkan untuk dilakukan  

karena bacaannya tidak harus dihafalkan sekaligus  meski hanya dengan 

potongan-potongan ayatnya saja tapi masih bisa diingat lagi tentang surat-

surat pendek tersebut karena setiap siswa akan terus bergiliran dalam  

proses menghafal. 56 

 
54

Hasil wawancara dengan Auliya  Fajarina  siswa kelas III MI Al-Muhajirin Bitung  21 

juli 2017 

Hasil wawancara dengan Fauzan Gobel siswa kelas III MI Al-Muhajirin Bitung  21 

juli  2017 

Hasil wawancara dengan  Fauzan Gobel  siswa kelas III MI Al-Muhajirin Bitung  21 

juli 2017 
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Jadi berdasarkan uraian wawancara di atas peneliti merasa bahwa 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif yang dilaksanakan tersebut bisa 

dikatakan berhasil. Karena bisa kembali memotivasi dan menjadi hal yang baru 

untuk proses belajar mengajar bagi siswa dan membantu siswa untuk belajar 

berinteraksi, berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok belajar.   

  

2.  Pembahasan  Hasil  Penelitian 

 Dalam  kegiatan  belajar  mengajar  siswa  dituntut  untuk  aktif,  agar  

siswa  mempunyai  pemahaman  yang  lebih  tentang  materi  yang  diajarkan serta  

hasil  belajar  siswa  diharapkan  meningkat.  Penelitian  ini  dilakukan  sebagai  

upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menghafal 

surat-surat pendek melalui  penerapan   model   pembelajaran   kooperatif   tipe  

Make a match. Dengan  menerapkan  model  tersebut  dalam  pembelajaran  siswa  

akan lebih aktif dan dapat lebih memahami materi secara mendalam. 

 Dengan pembelajaran kooperatif ini, siswa belajar melalui keaktifan untuk 

membangun pengetahuannya  sendiri,  dengan  saling bekerjasama  dalam  suatu  

kelompok belajar. Pembelajaran   ini   muncul   dari   konsep   bahwa   siswa   

akan   lebih   mudah menemukan  dan  memahami  konsep  yang  sulit  jika  

mereka  saling  berdiskusi dengan  temannya.  Jadi,  hakikat  sosial  dan  

penggunaan  kelompok  sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran 

kooperatif. 57 

 
 
57 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif..., hal. 121 
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 Penelitian ini dilaksanakan pada kelas III Madrasah Ibtidaiyah Al-

Muhajirin dengan menggunakan penerapan model pembelajaran Make A Match  

dimana siswa dituntut tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru atau 

ceramah saja, melainkan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. model 

Kooperatif Make A Match adalah pembelajaran yang mengutamakan adanya 

kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para 

siswa dibagi dalam kelompok – kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari 

materi pembelajaran yang telah ditentukan. 

 Sebab, jika hanya dituntut untuk mendengar saja, siswa tidak akan terlibat 

dalam pembelajaran. Hal ini berbeda jika siswa terlibat langsung dan berinteraksi 

langsung dengan kelompok-kelompok lain. Untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa dalam memahami materi  yang nantinya akan dijadikan acuan 

pembagian kelompok belajar.  

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas III Madrasah Ibtidaiyah  Al-Muhajirin 

Kota Bitung. Selain itu, peneliti melakukan penelitian sesuai dengan jadwal 

pelajaran yang sudah disepakati oleh pihak sekolah. Pada penelitian ini terdiri dari 

tiga kegiatan, yakni: 1). kegiatan awal,2) kegiatan inti, 3) kegiatan akhir.  

 Kegiatan awal meliputi: mengucapkan salam, do’a, absensi, dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta apersepsi. Peneliti memberikan 

apersepsi kepada siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi 

agar siswa mampu mengaitkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki 

dengan materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan agar siswa lebih tertarik 

mengikuti pembelajaran. 
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 Kegiatan inti meliputi: peneliti menyampaikan materi, peneliti membagi 

siswa dalam beberapa kelompok, peneliti membagikan kartu-kartu yang berisikan 

potongan-potongan ayat dalam surat-surat pendek sebagai alat peraga untuk setiap 

beberapa siswa dalam kelompok 1, kemudian membagi kartu-kartu yang berisi 

jawaban kepada beberapa siswa di kelompok 2 dan kelompok 3 berfungsi sebagai 

penilai sampai selesai tahap pertam hingga kartu di kocok lagi dan peran 

kelompok berubah giliran seperti pada awal di mulai tahapan pertama. 

 Kegiatan akhir meliputi: peneliti beserta siswa melakukan penyimpulan 

terhadap materi, hal ini dilakukan supaya siswa benar-benar paham dengan materi 

yang sudah disampaikan, peneliti juga melakukan tes akhir atau sebagai tindakan 

alat evaluasi pemahaman siswa terhadap materi, tujuanya yaitu untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa mulia dari diadakan pre test sampai post test atau 

tahapan akhir. 

 Pada pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan dan telah 

memberikan perbaikan yang positif dalam diri siswa.Hal tersebut dibuktikan 

dengan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran khusunya dalam materi 

menghafal surat-surat pendek. misalnya siswa yang semula pasif dalam belajar 

kelompok sudah mulai aktif. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa siswa 

bahwa siswa merasa senang dengan model Make A Match  yang sudah diterapkan 

karena bisa bekerja sama dan bisa bertukar fikiran dengan teman-teman lain 

dalam kelompoknya.  
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 Setelah melakukan penelitian terhadap siswa yang menjadi subyek 

penelitian pada Penelitian Tindakan dengan menggunakan Metode Pembelajaran 

Kooperatif  tipe Make a Match, penulis dapat menyimpulkan bahwa motivasi 

belajar siswa meningkat dibandingkan dengan pengalaman belajar sebelumnya. 

            Penerapan    model    pembelajaran    kooperatif    tipe make a atch telah  

memberikan  perbaikan  yang positif   dalam   diri   siswa.   Siswa   menjadi   aktif   

dalam   bekerjasama   dalam kelompok  untuk  menyelesaikan  masalah  dan  juga  

mereka  merasa  senang  dengan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe make a 

atch, karena  siswa  tidak  merasa  malu  bertanya  kepada  teman,  melatih  

berpikir dengan  cepat dan dapat  menumbuhkan   sikap   saling   menghormati  

dan menghargai  pendapat  orang  lain  sehingga  dapat  termotivasi  untuk  

menguasai materi pelajaran secara detail. 

 Indikasi meningkatnya motivasi belajar siswa adalah adanya peningkatan 

dari beberapa aspek, yaitu hidupnya suasana kelas, partisipasi aktif siswa, 

kemampuan menyelesaikan materi yang diberikan, dan penurunan aktivitas 

negative selama proses pembelajaran berlangsung.  

 Metode belajar yang terasa sambil bermain ini menjadikan siswa 

menikmati kelas pembelajaran. Dampak positif lain yang dihasilkan dari metode 

ini adalah meningkatnya rasa percaya diri siswa dalam berinteraksi dan tampil di 

depan kelas. Hal tersebut tidak terlepas dari interaksi mendalam dengan siswa 

lainnya dan penguasaan mereka terhadap materi. 
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            BAB  V 

         PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah uraian- uraian dari bab awal hingga bab akhir, berikut ini adalah 

kesimpulan dari seluruh pembahasan- pembahasan yang terdahulu sekaligus 

menjawab masalah- masalah yang diuraikan di rumusan masalah, yaitu: 

1. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran menghafal surat-surat pendek 

meningkat dengan sangat baik dengan menerapkan Metode Pembelajaran 

Kooperatif  tipe Make a Match.  

2.  Metode Pembelajaran Kooperatif  tipe  Make a Match memiliki dampak yang 

sangat terlihat pada peningkatan prestasi belajar siswa. Hal tersebut ditandai 

dengan  dengan meningkatnya nilai rata- rata kelas siswa, meningkatnya kategori 

prestasi belajar siswa dan tercapainya dengan baik secara individual maupun 

secara kelompok. 

3. Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif  tipe Make a Match memiliki 

dampak positif lainnya selain pada peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

siswa. Dampak tersebut di antaranya adalah  meningkatnya rasa percaya diri 

siswa, interaksi antar siswa menjadi lebih harmonis dan menyenangkan, dan 

kebiasaan- kebiasaan negatif di kelas menjadi berkurang. 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penerapan model 

pembelajaran tipe Make A Match, telah membuktikan bahwa keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan dalam hasil belajar dalam 

materi menghafal surat – surat pendek di kelas III Madrasah Ibtidaiyah Al-
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Muhajirin Kota Bitung. Hal ini dapat diketahui dari hasil observasi dan hasil 

wawancara terhadap siswa yang menyebutkan adanya peningkatan keaktifan 

siswa menjadi sangat baik. Serta dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar 

siswa yang semula pasif kini menjadi lebih aktif dalam proses belajar. 

  Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan Pembelajaran tipe  

Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Muhajirin Kota Bitung. 

B. Saran 

Sebagaimana penulis berlapang dada menerima saran atau masukan dari 

berbagai pihak, Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Muhajirin Bitung, penulis pun ingin menyampaikan beberapa saran terkait 

dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match dengan  . 

Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:  

 

1.  Bagi kepala sekolah MI Al-Muhajirin Kota Bitung 

a.  Disarankan  hendaknya  memberikan rekomendasi bagi  para  guru agar    

 dapat mengembangkan pelaksanaan sistem pembelajaran melalui        

penerapan model Make A Match sebagai model  pembelajaran 

alternative dalam upaya meningkatkan  mutu Madrasah yang lebih 

berkualitas sesuai dengan visi dan misi Madrasah yang telah  ada.   

b.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu  sumber masukan   

     untuk  kepentingan  dan  pengembangan  kurikulum dalam hasil belajar      

     sekaligus dapat meningkatkan mutu pendidikan.  
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2.  Bagi Guru MI Al-Muhajirin Kota Bitung 

 

a. Dengan diterapkannya model Pembelajaran tipe Make A Match 

dalam proses  belajar mengajar diharapkan dapat  menghantarkan 

pada kualitas pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan 

dan siswa dapat memperoleh hasil belajar yang selalu mengalami 

peningkatan.  

b. Hendaknya guru lebih terampil dalam mencermati karakteristik 

siswa dan  mampu mengenali kriteria pokok bahasan pada setiap 

materi pokok bahasan pada setiap mata pelajaran yang sesuai untuk  

            diterapkan  dengan   model  Pembelajaran Kooperatif tipe  Make A   

            Match. S ehingga  proses  pembelajaran  bisa  lebih  efektif, kreatif,   

inovatif serta menyenangkan pada  mata pelajaran lainnya. 

c. Pelaksanaan Metode Pembelajaran Kooperatif  tipe  Make a Match 

memerlukan pengaturan yang baik, karena jika tidak, kelas hanya 

akan menjadi gaduh tanpa didapatkan hasil yang diinginkan.Dalam 

penerapannya, terdapat beberapa langkah yang mempunyai durasi 

waktu masing- masing. Seorang guru harus mampu 

mengalokasikan waktu yang tepat sesuai dengan langkah- langkah 

yang ada agar proses pembelajaran berjalan efektif.  

c. Bagi siswa MI Al-Muhajirin Kota Bitung 

  a.   Untuk siswa dan siswi diharapkan tidak ramai ketika mengikuti    

        kegiatan  belajar mengajar dan bisa lebih aktif serta kritis dalam   
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        bertanya, berdiskusi dalam kelompoknya dengan atau tanpa   

        penerapan pembelajaran tipe  Make a Match. 

   b.  Setelah diadakan  penelitian  dalam belajar kelompok, diharapkan 

        siswa sering melakukan diskusi  atau kelompok dengan temannya 

        dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Selain itu  memotivasi 

                     siswa untuk lebih meningkatkan hasil belajar. 

d. Bagi penulis atau peneliti  

   a. Bagi  Penulis atau  peneliti selajutnya disarankan untuk memperkaya   

       referensi dan  pengamatan  pada  penelitian  sebelumnya  agar dapat   

       melakukan  penelitian yang lebih baik sehingga  khasanah  keilmuan    

       kita  mengenai Metode Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match   

       ini lebih luas ke depannya. 

  b.  Kepada peneliti yang akan datang diharapkan agar dapat  

       mengembangkan    pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan  

       siswa. Hal ini dimaksud  agar siswa mudah memahami dan mengerti   

       materi yang baik. 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur  kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan ridho dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi Ini, Penulis menyadari adanya kekurangan dan 

ketidaksempurnaan dalam penulisan serta pembahasan skripsi ini, saran 

dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan 

guna perbaikan dalam penulisan – penulisan mendatang. semoga skripsi 
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yang sederhana ini bermanfaat bagi lembaga yang bersangkutan 

khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Akhir kata hanya kepada 

Allah SWT kami memohon pertolongan dan perlindungan serta ampunan 

dari semua kesalahan. 

 

                       

           

                 Bitung, 11 Agustus  2017 

         Penyusun 

 

 

 

               Siti Hindun Ishak 

                 NIM. 13.2.3.274 
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DAFTAR  LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

        

      Tabel 1.  Sarana MI Al-Muhajirin 

Sarana Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Bitung 

No Jenis Sarana Jumlah Luas M Keadaan 

Panjang Lebar 

1 Ruang  kelas 6 12 M 5 M Baik 

2 Ruang  Kantor 1 6 M 6 M Baik 

3 Kamar Kecil/WC guru 1 2 M 1 M Baik 

4 Kamar Kecil/WC siswa 1 2 M 1 M Baik 

5 Kantin 1 3 M 4 M  
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Lampiran 2 

  

       Tabel 2. Strukutur MI Al-Muhajirin 

Kepala madrasah dan Staf dewan Guru 

 

No 

 

Nama/NIP 

L 

/ 

P 

Tempat 

Tanggal 

Lahir 

Pe

ndi

dik

an 

TMT 

Di MI 

 

KET 

1 Sufriadi 

Palakua,S.Pd 

L Sanger,25-7-1965 S 1 07-07-09 Kamad  

2 Hj.S. Mantali, S.Pd.I P Bitung,11-10-1969 S 1 01-03-17 Waka  

3 Hj. M. Usman, 

S.Pd.I 

P  Gtlo, 06-03-1968 S 1  04-08-14 Wakakur  

4 Rima Iman, S.Pd.I P Manado,21-0-1976 S 1 17-07-09 Guru  

5 Fitri Tampilang,S.Pd P  Bitung,17-07-1982 S 1 17-07-09 Guru  

6 Ros Maudu,S.Pd.I P  Mksar,10-07-1966  S 1 17-07-09 Guru  

7 Sulastri Olii,Spd P  Gtlo,20-05-1989 S 1  20-07-09 Guru  

8 Abdul Rajab,S.Pd.I L  Bitung,08-03-1989 S 1 20-07-09 Guru  

9 Nur I. 

Hardiyanti,S.Pd.I 

P  Bitung,11-01-1982 S 1 20-07-10 Guru  

10 Nurhayati 

Hasan,S.pd  

P  Bitung,05-07-1990 S 1 20-07-10 Guru  

11 Nela Susilowati P  Brebes,02-12-1991  20-07-10 Guru  

12 Syahria Haris P  Bitung,10-07-1990  20-07-10 Guru  

13 Jainal Juli L  Tdano,25-11-1990  27-07-15 Guru  

14 Fitria Endarti,S.Pd P  Jatim,09-06-1986  11-01-16 Guru  

15 Novi 

A.Kantau,S.sos 

P  Bitung,27-11-1990 S 1  27-07-15 Guru  

16 Yuli N.A Siswoyo P  Bitung,20-07-1997  27-07-15 Guru  

17 Astian  Puneli P Pangio,16-08-1986  18-07-16 Guru  

18 Alvira A. Kantau,SE P  Bitung,27-03-1994 S 1 18-07-16 T U 

19 Fakhria. Kaluku, Ss P  Bitung,14-03-1971 S 1 17-07-09 Bend  
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Lampiran 3 

 

   Tabel 3. Data siswa MI Al-Muhajirin 

Rombongan Belajar 

No Kelas Putra Putri Rombongan Belajar 

1 I 19 11 1 

2 II 13 15 1 

3 III 17 12 1 

4 IV 15 14 1 

5 V 16 12 1 

6 VI 12 15 1 

Jumlah 92 79 6 
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Lampiran  4 

        Tabel 4. Data Siswa kelas III 

Daftar Nama – Nama Siswa Kelas III 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Keterangan 

L P 

1 Arya Fatur Hikman Kadir L -  

2 Aliyansyah L -  

3 Ahmad Rafi Haris L -  

4 Athayal Bilal Muhammad L -  

5 Deden Ngadi L -  

6 Fardan Ismail L -  

7 Faiz Gobel L -  

8 Fauzan  Anuli L -  

9 Muh. Edwin putra Hasan L -  

10 Muh. Farhat Zubedi L -  

11 Irfan  Wijaksono L -  

12 Moh. Zafran Yandji L -  

13 Ramadan Lamusu L -  

14 Rava A. Ristama L -  

15 Izki  A. Somba L -  

16 Ramadan  Bilalang L -  

17 Moh. Fahri Matarang L -  

18 Qodri  Al Hafiz L -  

19 Auliya  Fajarina - P  

20 Khumaira N. Rahim - P  

21 Naziha  Khan - P  

22 Firsya  Pratiwi - P  

23 Shava  Fauziyah Azizah - P  

24 Sulistiawati  Sandala - P  

25 Meylan  Pasune - P  

26 Yasmin  Aira Patirane - P  

27 Yuliana  Ahmad - P  

28 Silfana  Katili - P  

29 Vania  Azalia  panurat - P  
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Lampiran 5 

      Kartu sebagai Media Pembelajaran 

 

               Kartu  Pertanyaan                        Kartu Jawaban 

    

                                  Surat Al-Ikhlas 

 

 

 

                           Surat Al-Falaq 

 

 

 

                                  Surat An-nas 

                                

 

 

                           Surat Al-Quraisy 

 

 

 

                  Surat Al-Mauun 

 ِمن َشِر  َما َخلَقَ  
   Minn Sarri Ma Halaq 

  ِمَن ٱْلِجنَِّة َوٱلنَّاِس  
Minal  ǧinnati wa n-nas   
 

 إليالِف قُ َرْيش      
      Li Illa fi Quraisyin 

 فََوْيٌل ِلْلُمَصِل ينَ    
Fa wai lul-lil mu salleen    

 

ُ أََحدٌ      قُْل ُهَو ٱَّللَّ
 Qul huwa-Llāhu ʾaḥad 
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Lampiran 6 

       Tabel 5. Lembar Observasi 

    Keaktifan siswa dalam belajar 

 

Sekolah/Kelas : MI Al-Muhajirin Bitung/Kelas III 

Nama Wali Kelas : Salma Mantali, S.Pd.I 

Nama Observer : Siti Hindun Ishak 

 

Nomor 

 

Aspek yang di amati 

Hasil  Pengamatan 

Keaktifan siswa 

Ya Tidak 

1. Mempersiapkan kelompok untuk proses 

pembelajaran  
      

2. Pembahasan terhadap materi dan proses 

pembelajaran 

         

3. Tahap pelaksanaan penerapan proses 

pembelajaran 

  

4. Mengunakan/menguasai alat peraga yang 

sesuai materi pembelajaran 

  

5. Memperhatikan aktivitas dalam proses 

pembelajaran 

  

6. Membuat proses pembelajaran 

berlangsung dalam suasana 

menyenangkan 

  

7. Mengutamakan keterlibatan kelompok 

dalam pemanfaatan media pembelajaran 

  

8. Antusias memperhatikan dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik 

  

9. Senang dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran 

  

10. Mengutamakan diskusi dan bekerja sama 

dalam satu kelompok belajar 
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Lampiran 7 

       Tabel 5. Lembar Observasi 

    Hasil Keaktifan siswa dalam belajar 

 

Sekolah/Kelas : MI Al-Muhajirin Bitung/Kelas III 

Nama Wali Kelas : Salma Mantali, S.Pd.I 

Nama Observer : Siti Hindun Ishak 

 

Nomor 

 

Aspek yang di amati 

Hasil  Pengamatan 

Keaktifan siswa 

Ya Tidak 

1. Mempersiapkan kelompok untuk proses 

pembelajaran  
    √  

2. Pembahasan terhadap materi dan proses 

pembelajaran 
       √ 

 

3. Tahap pelaksanaan penerapan proses 

pembelajaran 
    √  

4. Mengunakan/menguasai alat peraga yang 

sesuai materi pembelajaran 
       √ 

 

5. Memperhatikan aktivitas dalam proses 

pembelajaran 
    √  

6. Membuat proses pembelajaran 

berlangsung dalam suasana 

menyenangkan 

        

      √ 

 

7. Mengutamakan keterlibatan kelompok 

dalam pemanfaatan media pembelajaran 
    √  

8. Antusias memperhatikan dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik 
       √ 

 

9. Senang dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran 
    √  

10. Mengutamakan diskusi dan bekerja sama 

dalam satu kelompok belajar 
       √ 
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Lampiran 8 

 

Pedoman Wawancara Wali Kelas 

 

1.  Bagaimana keadaan kelas III saat pembelajaran berlangsung? 

2.  Metode apa yang sering digunakan guru ketika pembelajaran? 

3.  Apakah ibu pernah mencoba menerapkan metode pembelajaran    

     kooperatif ? 

4.  Bagaiman prestasi siswa dengan metode pembelajaran yang  

           Digunakan ? 

5.  Bagaimana pendapat ibu dengan minat siswa setelah   

      diterapkannya metode pembelajaran kooperatif ? 

6.  Bagaimana hasil belajar siswa dan apa kesulitan dalam  

      menerapkan metode pembelajaran kooperatif ? 
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Lampiran  9 

Hasil Wawancara Wali Kelas III 

 

1). Bagaimana pendapat ibu dengan minat siswa setelah diterapkannya metode 

pembelajaran kooperatif ? 

“ Ibu Salma Mantali selaku Wali kelas menyatakan bahwa, metode 

penerapan pembelajaran kooperatif  berdampak sangat baik dalam 

kegiatan belajar mengajar. Siswa mulai lebih antusias lagi terlebih dalam 

materi menghafal surat-surat pendek.” 

 

2). Bagaimana hasil belajar siswa dan apa kesulitan dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif ? 

“ Hasil belajar siswa kelas III meski belum dapat dikatakan sangat baik  

tetapi rata-rata siswa sudah baik dalam materi menghafal surat-surat 

pendek dan bisa memberikan dampak hasil yang baik juga dalam perilaku 

siswa  berinteraksi dan bekerja sama sebagai satu kelompok dengan siswa 

lainnya. “ 

 

                 Mengetahui 

      Wali Kelas III 

 

 

 

           Salma Mantali, S.Pd.I 

         NIP. 
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Lampiran  10 

 

Pedoman Wawancara Siswa 

 

1. Bagaimana pendapat siswa tentang penerapan pembelajaran 

yang dilaksanakan ? 

2. Apa perbedaan yag kalian rasakan dengan metode yang selama 

ini dilaksanakan oleh ibu wali kelas ?  

3. Apakah sebelumnya kesulitan dalam menghafal surat-surat 

pendek ? 

4. Bagaimana setelah diterapkannya metode pembelajaran 

kooperatif yang dilaksanakan siswa ? 
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Lampiran  11 

   Hasil  Dokumentasi 
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Lampiran  12 
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Lampiran 13 
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Lampiran  14 
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Lampiran  15 
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Lampiran  16 
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Lampiran  17 
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Lampiran  18 

 

    Daftar  Riwayat  Hidup 

 

Nama    : Siti  Hindun  Ishak 

N I M    : 13.2.3.274 

Jenis  Kelamin  : Perempuan 

Tempat Tanggal Lahir : Bitung,  16  Mei  1991 

Alamat   : Kelurahan Kakenturan  Dua  Lingk II RT. 08  

      Kecamatan  Maesa  Kota Bitung 

Jurusan/Prodi  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Institut 

       Agama  Islam  Negeri  Manado 

Riwayat  Pendidikan  :  SDN Inpres 6/84 ( 1997 – 2003 ) 

        Mts Yaspib Bitung    ( 2003 – 2006 ) 

        MA Yaspib bitung      ( 2006 – 2009 ) 

        IAIN Manado ( 2013 – 2017  
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