
 

 

ABSTRAK 

 

Siti Munawaroh“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make A 

Match Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Quran 

Hadis Pokok Bahasan Surah Al-Lahab”(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa 

KelasIV MIS Al-Muslimin Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan temuan permasalahan yang terjadi 

di kelas IV MIS Al-Muslimin Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Pada 

saat proses pembelajaran Quran Hadisdi kelas IV, yaitu kebanyakan siswa pasif 

artinya lebih banyak diam dan hanya menerima apa yangdisampaikan oleh guru, 

sehingga proses pembelajaran pun membuat siswa merasa jenuh.Ada siswa yang 

tidak memperhatikan guru ketika belajar, ngobrol dengan teman sebangkunya,dan 

berjalan-jalan ke luar kelas. Hal ini mengakibatkan rendahnya  aktivitas peserta 

didik, jenuh dan kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Quran Hadis. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pola pembelajaran yang mampu 

melibatkan anak secara aktif, menggali materi, dan  pendalaman materi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperolehgambaran tentang proses 

belajarsiswa dalampembelajaran Quran Hadis menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match dan peningkatan  aktivitas belajar siswa setelah 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Dan diharapkan 

melalui penelitian ini siswa dapat belajar lebih aktif, memperhatikan penjelasan 

guru, dan senang mengikuti proses pembelajaran. Sesuai dengan model make a 

match  siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik 

tertentu dalam suasana yang menyenangkan.  

Pokok bahasan yang dibahas dalam mata pelajaran Quran Hadis yaitu surah 

Al-Lahab, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe make 

a match yaitu: guru menentukan topik, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok, 

kelompok pertanyaan, jawaban, dan kelompok penilaian,siswa mencari pasangan 

jawaban, siswa menilai jawaban siswa, dan guru mengklarifikasi. 

Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian yang  

dilakukan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik  

pembelajaran di kelas.  Belajar siswa dengan melakukan tindakan tertentu secara 

kolaboratif dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. Siswa yang dijadikan subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas IV MIS Al-Muslimin Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten  

Bekasi yang berjumlah 25 terdiri dari 9 laki-laki dan 16 perempuan. 

Dari hasil penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

dapat dilihat peningkatan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran Quran 

Hadis, yaitu pada siklus I dengan nilai rata-rata 62,51% (Cukup Baik), sedangkan 

penerapan model pada siklus II dengan rata-rata 89,92% (Sangat Baik). Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran quran hadis.  


