
 

 

ABSTRAK 

 

Ernawati .Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Strategi Pembelajaran Aktif 

Tipe Index Card Match Hubungannya dengan Prestasi Kognitif Siswa pada Mata 

Pelajaran Fiqih (penelitian pada Siswa Kelas VII MTs As-Salam Peundeuy 

Garut). 

 Penelitian ini bertolak dari fenomena di MTs As-Salam Peundeuy Garut, 

yaitu adanya permasalahan yang menunjukkan masih ditemukannya siswa yang 

mendapatkan prestasi rendah, sedangkan guru telah maksimal dalam 

menyampaikan materi dengan menggunakan metode yang tepat. Dari kesenjangan 

tersebut, menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana realitas 

tanggapan siswa terhadap penggunaan strategi Index Card Match dengan prestasi 

kognitif mereka pada mata pelajaran Fiqih. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa kelas VII MTs 

As-Salam Peundeuy Garut terhadap penggunaan strategi Index Card Match, 

Prestasi kognitif siswa pada mata pelajaran Fiqih, dan hubungan antara tanggapan 

siswa terhadap penggunaan strategi Index Card Match dengan prestasi kognitif 

siswa pada mata pelajaran Fiqih. 

           Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa penggunaan strategi index 

card match strategi yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan dapat 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang dipelajari dengan cara 

yang menyenangkan. Dengan menggunakan strategi index card match yang tepat 

akan berpengaruh terhadap prestasi kognitif yang dicapai. Oleh karena itu, 

hipotesis yang diajukan adalah semakin positif tanggapan siswa terhadap 

penggunaan strategi index card match, maka semakin tinggi prestasi kognitif 

siswa pada mata pelajran fiqih, begitu pula sebaliknya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. 

Untuk pengumpulan datanya diperoleh dari hasil angket, tes, observasi, 

wawancara dan studi pustaka. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis 

parsial dan korelasi. 

 Berdasarkan  hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Tanggapan siswa 

terhadap penggunaan strategi index card match termasuk pada kategori tinggi. Hal 

ini berdasarkan skor 3,7 yang berada pada interval 3,5 – 4,5, (2) Prestasi kognitif 

siswa pada mata pelajaran Fiqih termasuk pada kategori tinggi. Hal ini 

berdasarkan skor 73,7 yang berada pada interval 70 – 79, dan (3) Hubungan 

antara tanggapan siswa terhadap penggunaan strategi Index Card Match dengan 

prestasi kognitif siswa pada mata pelajaran Fiqih adalah: (a) koefesien korelasinya  

termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini berdasarkan skor 0,96 yang berada pada 

interval 0,80 – 100, (b) adapun hasil uji hipotesis diketahui (thitung 83,12 > 

ttabel1,67), yang berarti terdapat hubungan antara tanggapan siswa terhadap 

penggunaan strategi index card match dengan prestasi kognitif. Kadar pengaruh 

antara variabel X  terhadap variabel Y sebesar 92%. Hal ini berarti masih terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi prestasi kognitif siswa kelas VII MTs As-Salam 

pada mata pelajaran fiqih sebesar 8%, baik yang berasal dari dalam diri siswa 

maupun faktor yang datang dari luar.  

 



 

 

 

 
 


