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ABSTRAK 

Nur Afidah, Evi. 2018. Penerapan Strategi Index Card Match Dalam Meningkatkan 

Minat Membaca Tulisan Arab Pada Siswa Kelas II MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kegururuan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali Ba’ul Chusna, M.Si. 

Kata Kunci: Strategi Index Card Match, minat membaca, dan tulisan Arab 

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan 

oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam pembelajaran ada 

banyak macam strategi. Salah satunya adalah strategi Index Card Match. Strategi 

Index Card Match adalah strategi yang cukup menyenangkan. Salah satu penyebab 

kurangnya minat membaca tulisan Arab pada siswa adalah kurangnya kreatifitas guru 

dalam menyampaikan materi. Penggunaan strategi Index Card Match dapat dijadikan 

alternatf pilihan guru dalam menyampaikan materi. Karena strategi ini cukup 

menyenangkan maka akan cocok bila digunakan untuk mendukung proses belajara 

siswa usia Sekolah Dasar dalam hal meningkatkan minat siswa dalam membaca. 

Strategi Index Card Match tersebut perlu dilakukan pengukuran yang berkaitan 

dengan minat membaca tulisan Arab, mungkinkah dengan penerapan Strategi Index 

Card Match minat membaca tulisan Arab pada siswa kelas II menjadi lebih baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan strategi Index Card 

Match dalam meningkatkan minat membaca tulisan Arab (2) mengetahui tingkat 

perubahan minat membaca tulisan Arab melalui strategi Index Card Match pada 

siswa kelas II di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. 

Pelaksanaan penelitan ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

yang pelaksanaan tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas 

tahap pengamatan  pendahuluan, dan pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan 

terdiri dari tahap perencanaan tindakan, pemberian tindakan, observasi dan refleksi. 

Tahap – tahap penelitian dalam masing-masing tindakan terjadi secara berulang yang 

akhirnya  menghasilkan beberapa tindakan dalam Penelitian Tindan Kelas. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : (1) Penerapan Strategi Index Card 

Match pada mata pelajaran bahasa Arab kelas II MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

diterapkan dengan adanya empat proses pada setiap siklus yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, refleksi (2) Minat membaca tulisan Arab  siswa kelas II di Mi 

Ma’arif  Singosaren Ponorogo dengan menggunakan strategi Index Card Match 

mengalami peningkatan yang baik. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada siklus I 

siswa yang minatnya sangat tinggi hanya 5 dengan presentase 22,7% dan pada siklus 

II siswa yang minatnya sangat tinggi mengalami peningkatan  mencapai 17 dengan 

presentase 77,2  %.  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

disajikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia selain keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Jenis kemampuan berbahasa 

tulis yang bersifat reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang 

akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman–pengalaman 

baru.
1
 Maka anak harus dibiasakan membaca sejak dini. Pada saat anak sudak 

menginjak usia sekolah, kegiatan membaca ini akan sangat berpengaruh pada 

hasil belajar siswa tersebut. Saat ini pendidikan modern menginginkan aktifitas 

membaca dapat menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. 

Indonesia menduduki peringkat rendah dalam hal minat membaca. Kesadaran 

masyarakat akan pentingnya membaca sangatlah rendah. Untuk meningkatkan 

minat membaca pada siswa banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah. Di 

antaranya sarana dan prasaran yang mendukung kegiatan membaca, pemilihan 

strategi pembelajaran yang digunakan guru, serta media juga sangat 

mempengaruhi. 

Dalam proses pembelajaran seorang siswa harus memiliki minat membaca 

yang tinggi. Minat membaca siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. 

                                                           
1
Rumidjan, dkk, “Pengembangan Media Kartu Kata Untuk Melatih Keterampilan Membaca 

Permulaan Pada Siswa Kelas 1 SD,” Sekolah Dasar,1 (Mei, 2017), 63. 



Apabila minat membaca siswa rendah maka hasil belajar pun akan menurun. 

Dengan membaca siswa akan mampu memperoleh berbagai informasi dan 

pengetahuan yang baru, hal ini yang akan menambah wawasan mereka utamanya 

dalam hal ilmu pengetahuan. Menumbuhkan minat membaca siswa kelas bawah 

itu tidak mudah. Siswa kelas bawah lebih cenderung suka bermain dari pada 

belajar. Maka dari itu untuk meningkatkan minat membaca siswa perlu adanya 

strategi yang tepat. 

Rendahnya minat baca disebabkan oleh beberapa hal diantaranya mahalnya 

harga buku, dan terbatasnya fasilitas perpustakaan yang menyebabkan membaca 

tidak lagi sebagai sarana pembelajaran dan hiburan bagi masyarakat Indonesia. 

Survey yang pernah dilakukan mencatat, kemampuan membaca anak Sekolah 

Dasar di Indonesia menempati peringkat ke 26 dari 27 negara yang disurve. Fakta 

ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian Programme for International Student 

Assessment (PISA) tahun 2013, Indonesia berada di urutan ke 40 dari 40 negara 

peserta.
2
 

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatiakan guru dalam 

proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan 

pembelajaran, yakni 1) strategi pengorganisasian pembelajaran, 2) strategi 

penyampaian pembelajaran, dan 3) strategi pengelolaan pembelajaran.
3
 Pemilihan 

strategi sangatlah dibutuhkan guna menumbuhkan minat baca. Saat ini guru 

                                                           
2
IlhamNurTriatma, “ Minat Baca PadaSiswaKelas VI SekolahDasarNegeriDelegan 2 

PrambananSleman Yogyakarta,” E-Jurnal Prodi TeknologiPendidikan, 6(2016), 168. 
3
Hamzah B. Uno, PerencanaanPembelajaran (Jakarta: BumiAksara, 2016), 45. 



dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Guru harus mampu mengaplikasikan strategi dalam proses 

pembelajaran. Strategi yang digunakan pun harus sesuai dengan kebutuhan siswa, 

dan sesuai dengan materi.  

Di Era Modern ini materi pembelajaran semakin berkembang. Saat ini banyak 

bahasa–bahasa asing yang masuk pada kurikulum misalnya saja bahasa Arab pada 

sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Bahasa Arab adalah bahasa bahasa kitab suci di 

agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab juga kunci 

untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Dikatakan demikian karena buku-buku 

berbagai macam ilmu pengetahuan banyak yang ditulis dengan menggunakan 

bahasa Arab. Jadi jika ingin menguasai ilmu dalam buku-buku tersebut, terlebih 

dahulu harus belajar bahasa Arab.
4
 Hal ini menimbulkan masalah bagi siswa yang 

belum mampu menguasai bahasa asing. Apalagi bagi siswa kelas rendah yang 

baru belajar membaca. Siswa akan sulit menerima pelajaran apa lagi jika siswa 

tidak mengerti bahasa yang digunakan. Hal ini akan menjadi tantangan baru bagi 

seorang pengajar. Guru harus mampu untuk memahamkan siswa pada mata 

pelajaran bahasa asing. 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-

rata  dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki minat dan dorongan 

belajar. Belajar dapat dilakukan dengan menyimak, membaca, dan menulis. 

                                                           
4
M. Khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Qira’ah Kitabah),” 

Sosial Budaya,01(Januari-Juni ,2011), 152. 



Tingkat kemampuan serta minat membaca pada siswa di sekolah tersebut masih 

rendah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya pembelajaran yang 

masih monoton. Guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga proses 

pembelajaran hanya terpusat pada guru (teacher center). Pembelajaran yang 

seperti itu akan berpengaruh pada minat membaca siswa. Sehingga perlu adanya 

pembaruan dalam proses pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan minat 

membaca siswa. 

Keterampilan membaca merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh 

setiap orang. Seperti halnya di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo yang 

menerapkan metode UMMI guna membantu siswa dalam membaca tulisan Arab 

utamanya dalam membaca Al-Qur’an. Setiap pagi, siswa kelas I – VI mengikuti 

pembelajaran UMMI. Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan masih 

banyak siswa yang tidak disiplin, mereka malah bermain sendiri dan pergi ke luar 

kelas saat pembelajaran UMMI berlangsung. Peneliti sempat bertanya kepada 

beberapa siswa yang berada di luar kelas saat pembelajaran UMMI berlangsung. 

Peneliti bertanya tentang mengapa meraka tidak masuk kelas saat pembelajaran 

UMMI, dan mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak suka dengan 

pembelajarannya yang terkesan membosankan. Jika hal tersebut terus berlanjut 

maka, siswa akan semakin sulit dalam hal membaca tulisan Arab. Hal ini terbukti 

pada saat Ujian Tengah Semester, dimana siswa kelas I dan II masih perlu dibantu 

dalam hal membaca. Tidak hanya membaca tulian Arab tapi juga membaca 

tulisan latin pun mereka masih perlu bantuan guru untuk membacakannya. 



Oleh karena itu, peneliti ingin meningkatkan minat membaca siswa yang akan 

berdampak pada hasil belajar siswa nantinya. Peneliti menggunakan strategi Index 

Card Match karena metode ini diyakini dapat mengatasi masalah yang berkaitan 

dengan minat membaca siswa utamanya membaca tulisan Arab. 

Atas dasar inilah penulis bermaksud untuk melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Strategi Index Card Match Dalam 

Meningkatkan Minat Membaca Tulisan Arab Bagi Siswa Kelas II MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo.” Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan mampu 

memecahkan masalah terkait kesulitan membaca tulisan Arab yang dialami oleh 

siswa di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi 

diantaranya: 

a. Minat baca siswa yang masih rendah 

b. Penggunaan strategi belajar yang monoton 

c. Hasil belajar siswa rendah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan objek 

penelitian sebagaimana tujuan awal penelitian ini, perlu diadakan pembatasan 

terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Penerapan Stategi Index Card Match Dalam Meningkatkan Minat 



Membaca Tulisan Arab Bagi Siswa Kelas II MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.”

  

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana penerapan Strategi Index Card Match dalam meningkatkan 

minat membaca tulisan Arab pada siswa kelas II di MI Ma’arif 

Singosare Ponorogo? 

b. Bagaimana peningkatan minat membaca tulisan Arab  siswa kelas II di 

MI Ma’arif  Singosaren Ponorogo dengan menggunakan strategi Index 

Card Match? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai 

peneliti yaitu: 

Untuk mengetahui penerapan strategi Index Card Match dalam 

meningkatkan minat membaca tulisan Arab pada siswa kelas II di MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo.  



a. Untuk mengetahui tingkat perubahan minat membaca tulisan Arab 

melalui strategi Index Card Match pada siswa kelas II di MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan di 

atas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1. Secara teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

ilmu pengetahuan bahwa penerapan strategi Index Card Match sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan minat membaca tulisan Arab pada mata 

pelajaran bahasa Arab di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo, karena susahnya 

anak untuk membaca tulisan Arab. 

2. Secara praktis  

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil langkah baik itu 

sikap maupun tindakan untuk meningkatkan minat membaca pada mata 

pelajaran bahsa Arab, serta sebagai landasan bagi sekolah dalam 

menentukan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi Guru 



Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat keprofesionalisme 

guru dalam pengelolaan pembelajaran, serta dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan guru akan pentingnya strategi yang efisien 

dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Meningkatkan minat membaca tulisan Arab dan meningkatkan 

prestasi belajar. 

d. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah : 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 

Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka berpikir, pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi objek penelitian, setting 

subjek penelitian, variabel yang diamati, prosedur penelitian yang berisi tentang 



perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan yang terakhir adalah jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

Bab keempat berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran singkat 

setting lokasi penelitian, penjelasan data per siklus, proses analisis data per siklus, 

pembahasan. 

Bab kelima berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

TINDAKAN 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti mencoba menggali informasi terhadap skripsi atau karya ilmiah yang 

lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dilakukan oleh peneliti 

sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah–masalah yang 

diteliti baik dalam segi metode dan objek penelitian. 

1. Skripsi karya Muhammad Aris Prabowo, mahasiswa Jurusan PGMI Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul “Penerapan Strategi Index Card 

Match Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V di MI Ma’arif Gemampang 

Salam Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014” 

Hasil penelitian dijelaskan bahwa : 

1) Pembelajaran sebelum diterapkan strategi Index Card Match di kelas V 

MI Ma’arif Gemampang Salam Magelang sswa kurang aktif dalam 

belajar. Nilai pra tindakan mencapai nilai rata-rata kelas 65,36 dan 

presentase jumlah siswa yang mencapai KKM sebesar 42,85%. 



2) Penelitian pembelajaran IPS dengan Strategi Index Card Match di kelas 

V MI Ma’arif Gemampang Salam Magelang dilakukan 2 siklus. 

Berdasarkan post-test yang dilakukan padasiklus I nilai rata-rata kelas 

mencapai 73,75 dan presentase siswa yang tuntas KKm 50%. Sedang 

pada siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 81,07 dan presentase siswa 

yang tuntas KKM 78,57%. Ini menunjukan bahwa penerapan strategi 

Index Card Match dapt meningkatkan hasil belajar. 

Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas mengenai penggunaan strategi Index 

Card Match.Sedangkan perbedaanya dalam skripsi Muhammad Aris Prabowo 

memfokuskan pada meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada 

peningkatan minat membaca tulisan Arab dengan menggunakan strategi Index 

Card Match. 

2. Skripsi karya Sri Azartiya, mahasiswa Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 

2014. Dengan judul “Peningkatan Minat Baca Melalui Pembelajaan 

Berbasis Masalah Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Di SDN Pamulang 

Permai Kelas V” . 

Minat baca melalui pembelajaran berbasis masalah pada pelajaran 

Bahasa Indonesia di SDN Pamulang Permai keas V mengalami peningkatan. 

Hal ini dibuktikan berdasarkahasil angket minat membaca yang dilakukan 



sebelum dan sesudah penerapan pembelajean berbasis masalah. Sebanyak 

85% siswa berpendapat bahwa membaca lebih menyenangkan dari pada 

berlibur (meningkat 27,5% dari 5,5% pada angket prasiklus). 

Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dalam meningkatkan minat 

membaca. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi  Sri Azartiya 

memfokuskan pada pembelajaan berbasis masalah dalam meningkatkan 

minat baca siswa pada  mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada penelitian ini, 

penulis akan memfokuskan pada penerapan strategi Index Card Match pada 

mata pelajaran bahasa Arab. 

3. Skripsi karya Miftakhul Hidayah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang Tahun 2013. Dengan judul skripsi “Pengoptimalan 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Dengan Model Pembelajaran Tutor 

Sebaya di Kelas VII H MTs Negeri Kendal Tahun 2012/2013.” 

1) Berdasarkan hasil peneitian pada siklus I dan sikus II dapat dikatakan 

bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan model tutor 

sebaya dapat meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab. 

2) Hasil penelitian pada siklus I pertemuan pertama menunjukan bahwa 

peningkatan rata-rata nilai kelas 56,3, siklus I pertemuan kedua diperoleh 

nilai rata-rata 65,5, siklus II pertemuan pertama diperoleh rata-rata 



sebesar 77,5,dan siklus II pertemuan kedua dipeoleh nilai rata-rata 

sebesar 84,1. 

Maka diperoleh prosentase nilai rata-rata kenaikan dari pertemuan I 

hingga pertemuan IV, yaitu pertemuan I-II tejadi kenaikan nilai rata-rata 

sebesar 16,3%, pertemuan II-III teradi kenaikan nilai rata-rata sebesar 

18,3%, dan pertemuan III-IV terjadi kenaikan nilai rata-rata 8,5%.  

Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama 

mefokuskan pada meningkatkan minat membaca dalam pemelajaran 

bahasa Arab. Sedangkan perbedaanya dalam skripsi Miftakhul Hidayah 

yaitu pada penggunakan model tutor sebaya. Pada  penelitian ini penulis 

akan memfokuskan pada meningkatkan minat membaca tulisan Arab 

dengan menggunakan strategi Index Card Match.     

 

B. Landasan Teori 

1. Strategi Index Card Match 

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan.
5
 Strategi 

pengajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur yang menjamin siswa 

mencapai tujuan. Dalam pembelajaran ada banyak macam strategi. Salah 

satunya adalah strategi Index Card Match. 

                                                           
5
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 18.   



Strategi Index Card Match adalah strategi yang cukup menyenangkan 

yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. 

Namun demikian, materi baru pun bias diajarkan dengan strategi ini. Dengan 

catatan, peserta didik diberi tugas mempelajarai topik yang akan diajarkan 

terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah  memiliki bekal 

penetahuan.
6
 Karena strategi ini cukup menyenangkan maka akan cocok bila 

digunakan untuk mendukung proses belajara siswa usia Sekolah Dasar dalam 

hal meningkatkan minat siswa dalam membaca. Tujuan dari penerapan 

strategi ini adalah untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih 

kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok.
7
 

Strategi Index Card Match memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan diantaranya adalah:
8
 

Kelebihan : 

a. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. 

b. Kerja sama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. 

c. Munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh siswa. 

Kekurangan : 

                                                           
6
Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktiv(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2008), 

67. 
7
Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, Dan  Menyenangkan (Semarang: RaISAL Media Group, 2008), 82.  
8
Aris Shoimin, 68 Model Pemelajaran  Inovtif Dalam Kurikulum 2013(Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014), 99. 



a. Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan pembelajaran. 

b. Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain. 

c. Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. 

 

 

Strategi Index Card Match ini memiliki beberapa prosedur yaitu:
9
 

1) Pada kartu index terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapun yang 

diajarkan dalam kelas. Buatlah kartu pertanyaan yang cukup untuk 

menyamai satu setengah jumlah siswa. 

2) Pada kartu terpisah, tulislah jawaban bagi setiap pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

3) Campurlah dua lembar kartu dan kocok beberapa kali sampai benar-

benar tercampur. 

4) Berikan satu kartu pada setiap peserta didik. Jelaskan bahwa ini 

adalah latihan permainan. Sebagian memegang pertanyaan revieu 

dan sebagian lain memegang jawaban. 

5) Perintahkan peserta didik menemukan kartu permainannya. Ketika 

permainan dibentuk, perintahkan peserta didik yang bermain untuk 

mencari tempat duduk bersama. (Beri tahu mereka jangan 
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menyatakan kepada peserta didik yang lain apa yang ada pada 

kartunya). 

6) Ketika semua pasangan permainan telah menempati tempatnya, 

perintahkan setiap pasangan menguji peserta didik kelas selebihnya 

dengan membaca kertas pertanyaannya dan menantang teman kelas 

untuk menginformasikan kepadanya jawabannya.   

 

2. Minat 

a. Pengertian minat 

Minat secara sederhana dapat dipahami sebagai kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan beasar terhadap sesuatu hal. 

Istilah minat merupakan terminologi aspek kepribadian, yang 

menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri 

individu untuk memilih objek lain yang sejenis. Objek dari minat bisa 

berbagai macam, baik makhluk hidup, aktivitas, benda mati, pekerjaan 

dan lain-lain.
10

 Menurut Sukardi yang dikutip oleh Ahmad Susanto, 

minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau 

kesenangan akan sesuatu.
11
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Minat mengandung unsur-unsur kognisi (mengenal), emosi 

(perasaan), dan konasi (kehendak). Oleh sebab itu, minat dapat dianggap 

sebagai respon yang sadar, sebab kalau tidakan demikian, minat tidak 

akan mempunyai arti apa-apa. Unsur kognisi maksudnya adalah minat 

itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang 

dituju oleh minat tersebut unsur emosi, karena dalam partisipasi atau 

pengalaman itu disertai oleh perasaan tertentu, seperti rasa senang, 

sedangkan unsur konasi merupakan kelanjutan dari unsure kognisi. Dari 

kedua unsur tersebut yaitu yang diwujudkan dalam bentuk kemauan dan 

hasrat untuk melakukan suatu kegiatan.
12

 

b. Macam – macam minat 

Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam minat dan 

potensi. Secara konseptual minat peserta didik dapat dikategorikan 

menjadi tiga dimensi besar.
13

 

1) Minat personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata 

pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang 

atau tidak senang, dan apakah dia mempunyai dorongan keras dari 

dalam dirinya untuk menguasai mata pelajaran tersebut. 
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2) Minat situasional 

Minat situasional menjurus pada minat peserta didik yang tidak 

stabil dan relative berganti-ganti tergantung dari faktor rangsangan 

dari luar dirinya. 

3) Minat psikologi 

Minat psikologi erat kaitannya dengan adanya sebuah interaksi 

antara minat personal dengan minat situasional yang terus menerus 

dan berkesinambungan. 

 

c. Ciri - ciri minat 

Minat memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut 

:
14

  

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. 

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar. 

3) Minat tergantung pada kesempatan belajar. 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas. 

5) Minat dipengaruhi budaya. 

6) Minat berbobot emosional. 

7) Minat berbobot egoisentris. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik, 

yaitu:
15

 

1) Faktor intern 

a) Faktor jasmani seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, 

kemampuan dan kesiapan. 

2) Faktor ekstern 

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana ruamah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar penilaian 

di atas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar dan tugas 

rumah. 

3. Membaca 

a. Pengertian Membaca 

Membaca adalah kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang 

dikodekan ke dalam cetakan (huruf-huruf). Prinsip-prinsip membaca bisa 

disusun dan dikembangkan berdasarkan pandangan–pandangan 

psikologi, psiklogi pendidikan, perencanaan kurikulum, juga disusun 
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berdasarkan hasil kajian pertumbuhan dan perkembangan anak.
16

Prinsip-

prinsip tersebut dilaksanakan sesuai dengan jenjang kelas, teknik 

pembelajaran, metode, proses pembelajaran, pengembangan materi, serta 

evaluasi pembelajaran. 

Membaca termasuk keterampilan pokok dalam pembelajaran 

bahasa di samping keterampilan yang lain seperti mendengarkan, 

berbicara, dan menulis.
17

Kegiatan membaca ini memiliki tujuan yang 

beragam. Berikut ini adalah beragam tujuan yang menuntut jenis bacaan 

khusus dan strategi khusus dalam membaca diantaranya yaitu 1) ingin 

memahami secara detail dan menyeluruh isi buku, 2) ingin menangkap 

gagasan utama buku secara cepat, dan 3) ingin mendapatkan informasi 

tentang sesuatu.
18

 

b. Tahapan-tahapan dalam kegiatan membaca 

Kegiatan membaca memiliki 3 tahap meliputi tahap prabaca, 

tahap saat membaca, dan tahap pascabaca. Berikut pembahasan tahapan-

tahapan membaca
19

: 

1) Tahap prabaca 
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Tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi 

membaca dan mengaktifkan skemata yang dimiliki pembaca. 

2) Tahap saat membaca  

Tahap saat membaca adalah tahap utama dalam membaca. 

Tahap ini, seseorang mengarahkan kemampuannya untuk mengolah 

bacaan menjadi sesuatu yang bermanfaat. 

3) Tahap pascabaca  

Tahap pascabaca adalah tahap akhir kegiatan membaca. Pada 

tahap ini, seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengubah 

sikap mental karena dorongan hasil membaca. 

c. Metode Pembelajaran Membaca 

Dalam pembelajaran membaca terdapat beberapa teori dan 

metode yang muncul dan berkembang. Masing-masing memiliki sisi 

kelebihan dan kekurangannya. Diantara metode-metode tersebut adalah: 

1. Metode Harfiyyah 

Guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah 

satu persatu. Murid pun lambat dalam membaca karena siswa 

cenderung membaca huruf per huruf dari pada membaca 

kesesatuan kata. 

2. Metode sautiyyah  

Metode sautiyyah mirip dengan metode harfiyyah dan sisi 

urutan pengajaran yang dimulai dari huruf, kemudian suku kata, 



lalu kata. Bedanya terletak pengajaran huruf. Dalam metode 

harfiyyah huruf diajarkan dengan menyebut namanya. 

3. Metode suku kata 

Dalam metode ini siswa terlebih dahulu belajar suku kata, 

kemudian mempelajarai kata yang tersusun dari suku kata-suku 

kata tersebut. Untuk mengajarkan suku kata harus didahului oleh 

pembelajaran huruf mad. 

4. Metode kata  

Metode kata dikategorikan ke dalam metode integral karena 

siswa memulai belajar dari kata kemudian belajar huruf-huruf yang 

membentuk kata tersebut. Metode kata merupakan lawan atau 

kebalikan dari metode harfiyyah dan sautiyyah mengawali 

pembelajaran dari huruf dan bunyi kemudian beralih ke kata. 

5. Metode kalimat  

Prosedur pembelajaran membaca dengan metode ini adalah 

dengan cara guru pertama kali menampilkan sebuah kalimat 

pendek di kartu atau di papan tulis kemudian membaca kalimat 

tersebut beberapa kali dan diikuti oleh siswa lalu ditersukan 

dengan menambahkan satu kata baru pada kalimat tersebut.  

6. Metode gabungan  

Para pengikut metode gabungan ini berpendapat bahwa setiap 

metode memiliki segi kelebihan dan kekurangan pada waktu yang 



sama. Jika demikian memang adanya yang terbaik adalah meramu 

semua metode dengan memperhatikan sisi baiknya dan tidak 

terpaku kepada metode tertentu. Metode harfiyyah, metode 

sautiyyah, metode suku kata,metode kata,dan metode kalimat 

semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan.
20

 

 

d. Evaluasi Membaca 

Dalam arti luas, evaluasi adalah  suatu proses merencanakan, dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat 

alternatif-alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka 

setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang 

sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, 

berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan.
21

 

Fungsi evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari 

tujuan evaluasi itu sendiri. Secara lebih rinci, fungsi evaluasi dalam 

pendidikan dan pengajaran dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi, 

yaitu:
22
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1) Untuk mengetahui kemajuan dan perkembanga serta keberhasilan 

siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama 

jangka waktu tertentu. 

2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. 

Evaluasi dalam pembelajaran membaca permulaan ditekankan 

pada membaca teknik yaitu terbatas pada lafal dan intonasi. Dapat 

diuraikan bahwa dalam mengevaluasi pembelajaran membaca 

permulaan harus mencakup enam hal: 

1)  Ketepatan menyuarakan tulisan. 

2) Kewajaran lafal. 

3) Kewajaran intonasi. 

4) Kelancaran. 

5) Kejelasan suara. 

6) Pemahaman makna kata. 

Dalam rencana pembelajaran dicantumkan evaluasi proses, tetapi 

pada akhir pembelajaran  faktanya tidak dilaksanakan. Bahkan guru 

yang melaksakan evaluasi membaca cepat, tetapi yang terjadi adalah 

cepat-cepatan membaca (tanpa pemahaman sama sekali) dengan diukur 



menggunakan alat pengukur waktu. Ini membuktikan guru belum 

menguasai konsep membaca pemahaman secara tepat.
23

 

4. Pembelajaran Bahasa Arab 

a. Pengertian Bahasa Arab 

Bahasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dunia yang 

memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat.
24

 Bahasa 

merupakan alat komunikasi dengan individu lain. Saat ini pelajaran 

bahasa asing banyak yang masuk kurikulum misalnya saja pelajaran 

bahasa Arab. 

Bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab 

untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka.
25

 Mata pelajaran 

Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan 

serta menumbuhkan sikap positif terhadap Bahasa Arab baik reseptif 

maupun produktif. Kemampuan Bahasa Arab tersebut sangatlah penting 

dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan 

hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam. 
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Dalam peraturan Mentri Agama RI nomor 2 tahun 2008 tentang 

Standar Kompetensi dan standar Isi Bahasa Arab.dalam peraturan 

tersebut dikatakan bahwa tujuan mata pelajaran bahasa Arab adalah: 1) 

Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik 

lisan maupun tulis, yang mencangkup empat kecakapan berbahasa, yakni 

menyimak (istima’), berbicara (kalam), membaca (qira’ah), dan menulis 

(kitabah), 2) menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab 

sebagai salah satu bahasa asing untuk menjada alat utama belajar, 

khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, 3) 

mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitannya antara 

bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. 

 

b. Karakteristik dan tujuan bahasa Arab  

Bahasa Arab memiliki karakteristik yang unik dan universal.Dan 

diantara universalitas bahasa Arab adalah  

1. Bahasa Arab memiliki gaya bahasa yang beragam. 

2. Bahasa Arab dapat diekspresikan secara lisan ataupun tulisan. 

3. Bahasa Arab memiliki sistem, aturan, dan perangkat yang khas.
26
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Pengajaran bahasa Arab dilakukan dalam rangka pencapaian 

tujuan.Tujuan pengajaran tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehing 

gatujuan pengajaran itu tercapai dengan baik.Pengajaran bahasa Arab 

memiliki tujuan yaitu tujuan jangka panjang (tujuan umum) dan tujuan 

jangka pendek (tujuan khusus).
27

 

c. Problematika pembelajaan bahasa Arab 

Kurang berhasilnya pembelajaran bahasa Arab diberbagai tingkat 

sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, dan bila dipetakan dua faktor  

essensial, yakni : 

1) Faktor instrinsik bahasa 

Yang dimaksud disini adalah faktor internal dari segi linguistik 

bahasa Arab itu sendiri. Selama ini masyarakat cenderung 

mempunyai kesan bahwa mempelajari bahasa arab itu jauh lebih 

sulit daripada mempelajari bahasa asing lainnya.  

2) Faktor ekstrinsik bahasa  

Yakni faktor eksternal yang mengitari eksistensi bahasa arab. 

Diantara tantangan yang mengemuka bagi para memperhati 

pembelajaran bahasa arab dari sisi eksternal ini adalah: 

a) Segi edukatif  
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Pengajaran bahasa arab selama ini berjalan diberbagai madrasah 

atau sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia masih relatif 

kurang ditopang oleh faktor-faktor pendidikan pengajaran yang 

memadahi, seperti faktor kurikulum, termasuk masalah metode 

pengajaran, faktor sarana prasarana, serta faktor pengajarannya 

sendiri. 

b) Segi sosial budaya  

Pada umumnya, peta pengajaran bahasa arab hidup di 

lingkungan yang kering, kalau tidak dikatakan “gersang”, 

karena menempati lahan kurang kondusif bagi pemekarannya. 

Para pemerhati pembelajaran bahasa arab nampaknya akan 

senantiasa menghadapi semacam batu sandungan dalam 

menciptkan lingkungan yang kondusif bagi kesusksesannya 

pengajaran bahasa Arab sesuai dengan yang kita harapkan 

realitas menunjukkan bahwa dewasa masyarakat Indonesia 

dihadapkan pada “pertunjukkan budaya barat” dengan segala 

macam pengaruhnya melaui berbagai media elektronik. 

c) Dari segi sosial politik  

Bahasa Arab sampai saat ini nampak belum didayagunakan 

secara optimal, ia baru dimanfaatkan dalam rangka 

mengirimkan TKI ke berbagai Negara di Timur Tengah. 

Padahal dengan politik dan diplomasi yang menyeluruh, bahasa 



Arab dapat dipergunakan untuk membuka peluang-peluang baru 

yang  lebih menguntungkan dalam bentuk kerjasama dalam 

bidang-bidang yang lebih strategis seperti ekonmi dan 

pendidikan.
28

 

 

5. Keterampilan Membaca dalam pembelajaran Bahasa Arab 

Keterampilan bahasa Arab sesungguhnya dapat dibedakan menjadi 

empat aspek, yaitu istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah. Empat aspek 

keterampilan bahasa ini merupakan aspek-aspek utama pembelajaran bahasa 

Arab sebagai alat komunikasi, sebagaimana orang Arab mempelajarinya.  

Namun bagi peserta didik non-Arab, belajar bahasa Arab tidak harus meliputi 

keempat aspek tersebut, sebab bagi orang non-Arab, bahasa Arab adalah satu 

bidang keterampilan hidup yang akan dicita-citakannya.
29

 

Salah aspek yang ada pada pembelajaran bahasa Arab adalah 

membaca/qira’ah. Ketempilan membaca pada umumnya merupakan salah 

satu keterampilan yang ditempatkan pada tatanan yang paling tinggi untuk 

dilatihkan  dalam pembelajaran. Membaca dilakukan untuk memahami 

maksud dari pesan yang terdapat dalam bacaan yang dibaca. Kegiatan ini 

melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan yang 
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kompleks termasuk di dalamnya pelajaran, pemikiran, pertimbangan, dan 

perpaduan pemecahan masalah yang berarti menimbulkan informasi bagi 

pembaca.
30

 

Sedangkan dalam pembelajaran Bahasa Arab bidang pembelajaran 

qira’ah bagi peserta didik non-Arab,sesungguhnya merupakan muthala’ah, 

yaitu membaca dalam arti memahami beberapa aspek bahasa. Aspek pertama 

yaitu penerapan kaidah-kaidah huruf, aspek kedua penerapan kaidah sharf, 

dan aspek ketiga penerapan kaidah nahwu.
31

 

C. Kerangk Berpikir 

Jika penerapan Strategi Index Card Match dilakukan dengan tepat maka 

minat membaca tulisan Arab pada siswa kelas II di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo akan meningkat. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan  

Penerapan Strategi Index Card Match dapat meningkatkan minat 

membaca tulisan Arab pada siswa kelas II di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Objek penelitian ini 

adalah siswa kelas II MI MA’arif Singosaren Ponorogo. Penelitian ini berfokus 

pada peningkatan minat membaca tulisan Arab pada siswa. Maka teknis tindakan 

yang diteliti adalah peningkatan minat membaca siswa terhadap tulisan Arab 

dengan menggunakan strategi Index Card Match bagi siswa kelas II di MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Pemilihan sekolah ini didasarkan : 

1) Jumlah siswa kelas II yang ideal bagi pelaksanaan yang tidak terlalu sedikit 

atau terlalu banyak yaitu terdiri dari 22 siswa. 11 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. 

2) Penelitian ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

3) Letak MI Ma’arif Singosaren Ponorogo dekat dengan tempat tinggal 

sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 



C. Variabel yang diamati  

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini variabel yang diamati adalah: 

Variabel Proses yang meliputi: Penggunaan strategi Index Card Match dan minat 

membaca siswa terhadap tulisan Arab. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

Pelaksanaan penelitan ini mengikuti tahap–tahap Penelitian Tindakan Kelas 

yang pelaksanaan tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri 

atas tahap pengamatan  pendahuluan/perencanaa, dan pelaksanaan tindakan. 

Pelaksanaan tindakan terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap 

perencanaan tindakan, pemberian tindakan, observasi dan refleksi. Tahap – tahap 

penelitian dalam masing-masing tindakan terjadi secara berulang yang akhirnya  

menghasilkan beberapa tindakan dalam Penelitian Tindan Kelas. Tahap-tahap 

tersebut membentuk spiral.
32

 Tindakan penelitia yang bersifat spiral itu dengan 

jelas digambarkan oleh Hopkins sebagai berikut:
33
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Gambar 3.1 Model Penelitan Tindakan Kelas oleh Hopkins 

1. Perencanaan 

a. Membuat RPP 

b. Pemilihan materi 

c. Mempersiapkan fasilitas dan alat atau media pendukung 

pembelajaran 

d. Menyiapkan instrumen penilaian 

e. Memperbaiki perencanaan pada setiap siklusnya 

2. Pelaksanaan 

a. Guru membagi siswa secara berpasang-pasangan 

b. Guru memberi amplop yang berisi penggalan huruf dan mufrodat  

kepada setiap kelompok 

c. Guru meminta siswa mencari penggalan huruf yang sesuai 

dengan mufrodat yang dibawa oleh kelompok lain  

d. Guru meminta siswa untuk maju satu persatu untuk membaca 

mufrodat yang telah dicocokan 

e. Guru mengamati dan memberi penilaian secara individu. 

3. Pengamatan  

1. Mengamati sikap setiap peserta didik dalam proses pembelajaran

  



2. Mengamati kelancaran membaca setiap peserta didik dalam 

proses pembelajaran  

3. Mengamati antusias peserta didik dalam proses pembelajaran 

 

No Nama siswa 

Variabel yang 

diamati 
f Keterangan 

A B C   

       

       

 

Keterangan Keterangan Penilaian : 

1. A = sikap pesrta didik 1. 4 = Sangat Tinggi (10-12) 

2. B = kelancaran membaca 2. 3 = Tinggi (7-9) 

3. C = antusiasme 3. 2 = Sedang (4-6) 

 4. 1 = Rendah (1-3)  

Presentase = jumlah keseluruhan siswa yang minat berdasarkan rata-

rata x 100 

4. Refleksi  

Peneliti menganalisis seluruh proses pembelajaran pada setiap 

siklus yang telah berlangsung untuk mengetahui kesalahan dalam 



proses pembelajran kemudian untuk mencari penyelesaian masalah 

dengan melakukan perbaikan. 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengolahan data, dan penyusunan laporan dalam bentuk bar chat. Jadwal 

maksimal 3 bulan. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu 

bulan terhitung dari bulan Juli sampai September 2018.  

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

No Uraian 

Juli Agustus September 

Minggu Ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Persiapan 

Penelitian 

            

2 Perencanaan             

3 

Pelaksanaan 

Siklus I 

            

4 Pelaksanaan             



Siklus II 

5 

Pengolahan 

Data 

            

6 

Penyusunan 

Laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran singkat setting lokasi penelitian 

1. Sejarah singkat berdirinya MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Berkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, agama, maka 

pada tahun 1956 di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo mendirikan Madrasah malam dalam rangka memenuhi tuntutan 

masyarakat banyak, demi tercapainya cita-citanya ingin mempunyai anak 

yang berkepribadian tinggi dan utama, sebab tak mungkin tercapai cita-cita 

tersebut tanpa pendidikan agama.  

Kemudian tidak berlangsung lama yaitu pada tahun 1958 dilebur menjadi 

MWB (Madrasah Wajib Belajar) masuk pagi hari atas tuntutan Departemen 

Agama untuk memoderisasikan murid Madrasah sesuai dengan dasar-dasar 

dan cita-cita Pendidikan di Indonesia. Salah satu langkah kearah 

terlaksananya maksud itu adalah dengan mengadakan pembaharuan secara 

Revolusioner dalam Pendidikan Madrasah, yang diberi nama Madrasah Wajib 

Belajar (MWB). 

Dalam hal ini Departemen Agama dengan aktif membantu organisasi-

organisasi Islam yang mendirikan dan menyeleggarakan MWB. Yang pada 

waktu itu bertujuan dan berfungsi : 



a. Sesuai dengan namanya MWB turut berusaha di samping sekolah-sekolah 

dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan 

Undang-Undang kewajiban belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini 

MWB akan diperlakukan mempunyai hak serta kewajiban. Sebagai 

sekolah Negri atau sekolah Partikellir yang melaksanakan wajib belajar. 

MWB mendapat perhatian Pemerintah Departemen Agama karena masih 

banyak rakyak yang akan memilih Madrasah bagi anak-anaknya. 

b. Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada jiwa Bangsa untuk mencapai 

kemajuan dilapangan Ekonomi, Industrialisasi dan Transmigrasi. 

Pada tahun 1960 ada perubahan nama yang semula MWB menjadi MI. 

Karena Madrasah Ibtidaiyyah atau MI Singosaren itu dibawah Lembaga 

Ma’arif, maka pada tahun tersebut didirikanlah madrasah dengan nama 

Madrasah Ibtidaiyyah Ma’arif Singosaren oleh Organisasi yang diketuai 

Bapak Muhammad Sayid Almarhum. Madrasah tersebut didirikan diatas tanah 

wakaf, letaknya jalan Singopuro Kelurahan Singosaren. Kira-kira 50 meter 

kesebelah timur dari perempatan kota lama di Ponorogo. Sedang gedungnya 

terdiri dari 6 lokal dan 1 lokal ruang guru. Jadi jelasnya berdirinya Madrasah 

tersebut atas dasar dorongan masyarakat Singosaren yang berkeinginan agar 

anaknya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh dan berakhlak 

mulia serta berguna bagi masyarakat agama dan Negara. 

 



 

2. Letak Geografis 

MI Ma’arif ini terletak di sudut  kota dan yang mana di samping sekolah 

terdapat taman kanak-kanak dan dikelilingi oleh rumah penduduk. Tetapi, 

tidak bisa dipungkiri bahwa suara kendaraan dan terkadang mengganggu 

proses pembelajaran.  

Adapun batas-batas wilayah dari MI Ma’arif Singosaren adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah timur berbatasan dengan RA Muslimat NU Singosaren 

b. Sebelah selatan berbatasan rumah penduduk 

c. Sebelah barat berbatasan rumah penduduk  

d. Sebelah utara berbatasan jalan Niken Gandini  

3. Visi, Misi Dan Tujuan MI Ma’arif Singosaren  

a. Visi Madrasah : 

“Terbentuknya anak yang berakhlaqul karimah yang berwawasan” 

Ahlussunnah wal jama’ah” dan berkualitas dalam IMTAQ dan IPTEK 

b. Misi Madrasah : 

1) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan 

tuntunan pada anak, besikap hidup sehari-hari disekolah maupun di 

masyarakat dengan berpegang teguh pada norma-norma Islam dengan 

paham Ahlussunnah Wal Jama’ah. 



2) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dengan 

menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dalam beribadah 

dan kehidupan sehari-hari (berpribadi yang sholeh dalam beragama 

dan sholeh dalam bermasyarakat). 

3) Membina dan mempersiapkan siswa menjadi insane kamil yang 

mampu bersaing di bidang Ilmu Pengetahuan. 

c. Tujuan Madrasah 

1) Membentuk pribadi siswa bersikap baik dan benar dalam beribadah. 

2) Membentuk pribadi siswa yang baik dan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3) Membentuk kepribadian siswa yang amanah, jujur dan ikhlas dalam 

bertindak atau berbuat. 

4) Membentuk siswa yang berprestasi dalam pelajaran agama dan 

pelajaran. 

5) Membentuk siswa yang terampil dalam mengoperasikan teknologi 

(komputer). 

6) Membentuk siswa yang mempunyai wawasan keagamaan yang 

bercirikan Ahlussunnah wal Jama’ah. 

7) Menanamkan kepada siswa untuk mempunyai rasa memiliki terhadap 

madrasah, warga madrasah dan masyarakat sekitar 

4. Sarana dan prasarana 



Terdapat 10 ruang, dengan rincian 6 ruang belajar, 1 ruang kepala 

madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS dan 1 ruang lab komputer. Disebelah 

timur terdapat tujuh ruang yang terdiri dari 1 ruang kepala madrasah,1 ruang 

guru, 3 ruang kelas yaitu kelas I, II, dan III, 1 ruang UKS, dan 1 ruang lab 

komputer. Disebelah barat terdapat 3 ruang kelas yaitu kelas IV, V, dan VI. 

Secara keseluruhan atapnya dari genting, gentingnya dari tanah liat, untuk 

gedung yang berada disebelah barat menggunakan keramik dan gedung yang 

berada disebelah timur masih menggunakan tegel kecuali ruang guru dan 

ruang kepala sekolah. Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada dibelakang 

lab komputer . 

5. Struktur Organisasi MI Ma’arif Singosaren 

Struktur organisasi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo ini susunan 

tertinggi ditempati oleh Kepala Sekolah yakni Bapak Ahmad Slamet, S.Ag 

dan Ketua Komite yakni Drs Taufan Hadi yang mempunyai kedudukan yang 

sama. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah terdiri dari 6 guru kelas, dan 3 

guru mapel. Sebagai komponen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan 

memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dalam hal ini. 

6. Keadaan Guru MI Ma’aif Singosaren Ponorogo 

Berdasarkan data terakhir tahun 2017/2018, jumlah tenaga pendidik 

sebanyak 13 orang, kepala sekolah 1 orang, guru 10 orang, satpam 1 orang, 

dan tukang kebun 1 orang. Lama mengajar guru MI Ma’arif Singosaren 

bevariasi. Guru-guru senior telah mengajar lebih dari sepuluh tahun dan guru 



yunior kurang dari sepuluh tahun. Namun rata-rata mereka ditunjang oleh 

latar belakang pendidikan yang memadai yakni berasal dari Sarjana 

Pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. 

7. Keadaan siswa MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Siswa MI Ma’arif Singosaren Ponorogo lumayan banyak seluruhnya 

ada 116, seluruhnya terdiri dari keluarga petani, wiraswasta, guru dan lainya. 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Membuat RPP 

2. Pemilihan materi 

3. Mempersiapkan fasilitas dan alat atau media pendukung pembelajaran 

4. Menyiapkan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi 

5. Menyiapkan ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan tindakan 

b. Pelaksanaan 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Guru meminta peserta didik mendengarkan penjelasan materi 

3. Guru meminta peserta didik untuk menirukan mufrodat yang dibaca 

oleh guru  



4. Guru meminta peserta didik untuk membaca mufrodat secara 

bergantian 

5. Setelah kegiatan membaca mufrodat selesai, peserta didik diberi lembar 

kerja  

c. Observasi  

1. Mengamati kepercayaan diri setiap peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

2. Mengamati kelancaran membaca setiap peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

3. Mengamati antusias peserta didik dalam proses pembelajaran 

4. Mengamati masing-masing kemampuan tersebut dengan menggunakan 

centang pada lembar observasi terstruktur. 

Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk mengetahui minat 

membaca tulisan arab pada siswa diterapkannya strategi Index Card Match 

pada mata pelajaran Bahasa Arab pada siswa kelas II MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus I yaitu 

tentang minat membaca tulisan arab yang meliputi kepercayaan diri, 

kelancaran membaca, dan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab. Hasil yang diperoleh disajikan dalam tabel beriku 



Tabel 4.1 

Data Minat Siklus I
34

 

No

. 
Nama Siswa 

Kriteria 
F Keterangan 

A B C 

1 Abelia Silalahi 4 2 3 9 Tinggi 

2 
Ainur Syifa 

Wulandari 

3 2 3 8 Tinggi 

3 
Azzahra Putri 

Nuraini 

2 2 3 7 Tinggi 

4 Dicky Purtano 4 2 1 7 Tinggi 

5 
Eldrida Nur 

Pramudito  

3 3 1 7 Tinggi 

6 
Fachrizal Bintang 

Ramadhan 

4 3 2 9 Tinggi 

7 
Farhan Imam 

Murtaqi 

2 4 3 9 Tinggi 

8 Farhan Nur Huda 3 3 2 8 Tinggi 

9 Iqbal Nur Hafizh 3 2 1 6 Sedang 

10 
Karunia Miftah 

Meysa 

3 4 3 10 Sangat 

Tinggi 

11 
Kevin Faiz 

Febriano 

4 4 2 10 Sangat 

Tinggi 

12 
Khairu Rifqi 

Wardanu 

4 2 1 7 Tinggi  

13 
Krisna Syifa 

Septiana 

3 3 3 9 Tinggi 

14 
Meysita Rifqi 

Afina 

1 2 3 6 Sedang 

15 
Nadhera Syofania 

Rajwa 

2 3 4 9 Tinggi 

16 
Naswa Nur 

Azizah Aprilia 

3 3 4 10 Sangat 

Tinggi 

17 
Noverena Muna 

shaffa 

4 3 4 11 Sangat 

Tinggi 
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 04 September  2018 di kelas II MI Ma’arif Singosaren 



18 
Poppy Citra 

Lestari 

4 2 4 10 Sangat 

Tinggi 

 

Lanjutan Tabel 4.1 

Data Minat Siswa 

Siklus I 

No

. 
Nama Siswa 

Kriteria 
F Keterangan 

A B C 

19 Reza Candra Arista 4 2 1 7 Tinggi 

20 
Ridwan Yusuf 

Mustofa 

4 3 1 8 Tinggi 

21 
Tria Anandita 

Diana Putri 

3 2 2 7 Tinggi 

22 
Valerian Azilzila 

Putra  

3 2 3 8 Tinggi 

Total 70 58 54 182  

Nilai Rata-Rata 3,18 2,63 2,45 8,27 Tinggi  

 

 Keterangan Keterangan Penilaian : 

1. A = sikap peserta didik 1. 4 = Sangat Tinggi (10-12) 

2. B = kelancaran membaca 2. 3 = Tinggi (7-9) 

3. C = antusiasme 3. 2 = Sedang (4-6) 

 4. 1 = Rendah (1-3) 

Berdasarkan nilai rata-rata data minat peserta didik maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan peserta didik dengan presentase yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 



Tabel 4.2 

Hasil Minat Siklus I 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat Tinggi 5 22,7% 

Tinggi 15 68,1 % 

Sedang 2 9,1% 

Rendah 0 0% 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari  tindakan dan observasi dari 

PTK mata pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan strategi Index 

Card Match, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

siklus I belum mencapai hasil yang memuaskan dikarenakan antusiasme 

siswa yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat 5 siswa minatnya sangat 

tinggi dengan presentase 22,7%. Tetapi peneliti mengadakan perbaikan 

pembelajaran siklus II agar minat peserta didik lebih meningkat. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1. Membuat RPP 

2. Pemilihan materi 



3. Mempersiapkan fasilitas dan alat atau media pendukung 

pembelajaran 

4. Menyiapkan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi 

5. Menyiapkan ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan tindakan 

b. Pelaksanaan 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Guru meminta peserta didik mendengarkan penjelasan materi 

3. Guru meminta peserta didik untuk membentuk dua kelompok 

4. Guru membagikan potongan kartu yang berisi potongan huruf 

dankartu yang satunya kartu yang berisi mufrodat  

5. Sebagian kelompok memegang kartu yang berisi mufrodat utuh dan 

kelompok yang satunya memegang kartu berisi penggalan huruf dari 

mufrodat yang telah dibawa oleh kelompok yang lain 

6. Guru meminta siswa untuk mencari pasangan dari setiapkartu yang 

di pegang oleh siswa 

7. Setelah menemukan pasangannya siswa diminta maju dan 

membacakan mufrodat dan penggalan huruf dari mufrodat tersebut.   

8. Setelah itu guru memberi pemahaman lebih lanjut kemudian 

memberi lembar kerja 

 



c. Observasi  

1. Mengamati sikap setiap peserta didik dalam proses pembelajaran 

2. Mengamati kelancaran membaca setiap peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

3. Mengamati antusias peserta didik dalam proses pembelajaran 

4. Mengamati masing-masing kemampuan tersebut dengan 

menggunakan centang pada lembar observasi terstruktur 

Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam 

kegiatan pembelajaran. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui minat membaca tulisan arab pada siswa diterapkannya 

strategi Index Card Match pada mata pelajaran Bahasa Arab pada 

siswa kelas II MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus I 

yaitu tentang minat membaca tulisan arab yang meliputi 

kepercayaan diri, kelancaran membaca, dan antusias siswa dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab. Hasil yang diperoleh disajikan 

dalam tabel berikut. 

 

 

Tabel 4.3 



Data Minat Siklus II
35

 

No

. 
Nama Siswa 

Kriteria 
F Keterangan 

A B C 

1 Abelia Silalahi 4 3 4 11 
Sangat 

tinggi 

2 
Ainur Syifa 

Wulandari 
4 3 4 11 

Sangat 

tinggi 

3 
Azzahra Putri 

Nuraini 
3 3 3 9 

Tinggi 

4 Dicky Purtano 4 3 2 9 
Tinggi 

5 
Eldrida Nur 

Pramudito  4 3 3 10 
Sangat 

tinggi 

6 
Fachrizal Bintang 

Ramadhan 
4 4 3 11 

Sangat 

tinggi 

7 
Farhan Imam 

Murtaqi 
3 4 3 10 

Sangat 

tinggi 

8 
Farhan Nur Huda 

4 4 3 11 
Sangat 

tinggi 

9 
Iqbal Nur Hafizh 

4 2 3 9 
Tinggi 

10 
Karunia Miftah 

Meysa 
4 4 4 12 

Sangat 

tinggi 

11 
Kevin Faiz Febriano 

4 4 4 12 
Sangat 

tinggi 

12 
Khairu Rifqi 

Wardanu 
4 3 4 11 

Sangat 

tinggi 

13 
Krisna Syifa 

Septiana 
3 4 3 10 

Sangat 

tinggi 

14 
Meysita Rifqi Afina 

2 3 3 8 
Tinggi 

15 
Nadhera Syofania 

Rajwa 
3 3 3 9 

Tinggi 

16 
Naswa Nur Azizah 

Aprilia 
4 4 4 12 

Sangat 

tinggi 
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 18 september 2018 di kelas II MI Ma’arif Singosaren 



17 
Noverena Muna 

shaffa 
4 4 4 12 

Sangat 

tinggi 

 

Lanjutan Tabel 4.3 

Data Minat Siswa 

Siklus II 

No. Nama Siswa 
Kriteria 

F Keterangan 
A B C 

18 
Poppy Citra Lestari 4 3 4 11 Sangat 

tinggi 

19 
Reza Candra Arista 4 3 4 11 Sangat 

tinggi 

20 
Ridwan Yusuf 

Mustofa 

4 3 3 10 Sangat 

tinggi 

21 
Tria Anandita Diana 

Putri 

4 3 4 11 Sangat 

tinggi 

22 
Valerian Azilzila 

Putra 

4 3 3 10 Sangat 

tinggi 

Total 82 73 75 230  

Nilai Rata-Rata 3,72 3,32 3,41 10,45 Sangat 

tinggi  

 

Keterangan Keterangan Penilaian : 

1. A = sikap peserta didik 1. 4 = Sangat Tinggi (10-12) 

2. B = kelancaran membaca 2. 3 = Tinggi (7-9) 

3. C = antusiasme 3. 2 = Sedang (4-6) 

 4. 1 = Rendah (1-3) 



Berdasarkan nilai rata-rata data minat peserta didik maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan peserta didik dengan presentase yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Minat Siklus II 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat Tinggi 17 77,2 % 

Tinggi 5 22,7 % 

Sedang 0 0 % 

Rendah 0 0 % 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari  tindakan dan observasi dari 

PTK mata pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan strategi Index 

Card Match, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

siklus II sudah mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat 17 

siswa minatnya sangat tinggi dengan presentase 77,2 %. Dengan 

demikian peneliti tidak mengadakan lagi siklus selanjutnya karena 

peningkatan minat sudah berhasil. 

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 



Analisis data sebagai hasil penelitian meliputi minat membaca tulisan arab 

dengan menggunakan strategi Index Card Match pada mata pelajaran bahasa 

Arab, disajikan dalam 2 siklus sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh data minat membaca tulisan 

Arab pada pelajaran bahasa Arab dengan strategi Index Card Match. Hasil 

penelitian siklus I dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah : 

Tabel 4.5 

Hasil Minat Siklus I 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat Tinggi 5 22,7% 

Tinggi 15 68,1% 

Sedang 2 9,1% 

Rendah 0 0% 

 

Dalam pembelajaran Bahasa arab pada siklus I, siswa yang minatnya 

sangat tinggi berjumlah 5 siswa dengan persentase 22,7 %, siswa yang 

minatnya tinggi berjumlah 15 siswa dengan persentasse 68,1 % dan siswa 

minat sedang berjumlah 2 siswa dengan persentase 9,1%. Hal ini 



membuktikan bahwa minat siswa dalam membaca tulisan Arab  masih 

belum maksimal sehingga perlu mengadakan kegiatan pembelajaran siklus 

II. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh data minat membaca 

tulisan Arab pada pelajaran bahasa Arab dengan strategi Index Card Match. 

Hasil penelitian siklus II dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah : 

Tabel 4.6 

Hasil Minat Siklus II 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat Tinggi 17 77,2 % 

Tinggi 5 22,7 % 

Sedang 0 0 % 

Rendah 0 0 % 

 

Dalam pembelajaran Bahasa arab pada siklus II, siswa yang minatnya 

sangat tinggi berjumlah 17 siswa dengan persentase 77,2 %, siswa yang 

minatnya tinggi berjumlah 5 siswa dengan persentasse 22,7 %, dan siswa 

minat sedang berjumlah 0 siswa dengan persentase 0 %. Hal ini membuktikan 



bahwa minat siswa dalam membaca tulisan Arab sudah maksimal sehingga 

tidak perlu mengadakan kegiatan pembelajaran atau siklus lanjutan. 

D. Pembahasan  

Tabel 4.7 

Profil Hasil Minat Siswa 

Minat Siklus 

Jumlah 

Pencapaian 

Persentase 

Sangat Tinggi 

I 5 22,7 % 

II 17 77,2 % 

Tinggi 

I 15 68,1 % 

II 5 22,7 % 

Sedang 

I 2 9,1 % 

II 0 0 % 

Rendah 

I 0 0 % 

II 0 0% 

 

Jika disajikan dalam bentuk grafik, maka profil hasil penelitian pada tabel 4.7 

diatas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 



 

Gambar 4.1 Grafik Hasil Minat Siswa 

Semua minat membaca tulisan Arab pada siswa meningkat dengan 

sangat memuaskan, hal ini dapat dilihat pada grafik di atas yang menunjukkan 

bahwa hasil siklusnya mengalami peningkatan yang sangat baik dengan 

menggunakan Strategi Index Card Match pada mata pelajaran bahasa Arab 

kelas II MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK), maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan Strategi Index Card Match pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 

II MI Ma’arif Singosaren Ponorogo menggunakan dua siklus,pada setiap siklus 

ada empat proses yaitu: 

a. Perencanaan  

Perencanaan yang meliputi pembuatan RPP, pemilihan materi, menyiapkan 

media, membuat instrumen penilaian, dan menyiapkan ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan tolak ukur keberhasilan tindakan  

b. Pelaksanaan  

Pada proses ini pelaksanaan strategi Index Card Match diterapkan guna 

untuk memdukung proses pembelajaran. Strategi Index Card Match ini 

dilaksanakan dengan cara membagikan kartu kesetiap siswa dan meminta 

siswa untuk mencari pasangan dari kartu tersebut  

c. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati kepercayaan diri, kelancaran 

membaca dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran yang 

menggukan strategi Index Card Match  
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d. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh dari  tindakan dan observasi dari PTK 

mata pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan strategi Index Card 

Match, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

siklus I minat membaca siswa belum maksimal sedangkan pada siklus II 

minat membaca siswa sudah maksimal  

2. Minat membaca tulisan Arab  siswa kelas II di Mi Ma’arif  Singosaren 

Ponorogo dengan menggunakan strategi Index Card Match mengalami 

peningkatan yang baik. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada siklus I siswa 

yang minatnya sangat tinggi hanya 5 dengan presentase 22,7% dan pada siklus 

II siswa yang minatnya sangat tinggi mengalami peningkatan  mencapai 17 

dengan presentase 77,2  % 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut: 

1.   Bagi Siswa 

  Setelah mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan 

strategi Index Card Match siswa menjadi lebih bersemangat dan antusias 

dalam membaca khususnya membaca tulisan Arab. 

2.   Bagi Lembaga/ Sekolah 
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Dengan melihat hasil pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan 

strategi Index Card Match, tentunya harus dikembangkan dengan inovasi 

yang lebih giat lagi dalam pembelajaran bahasa Arab, dengan menerapkan 

Strategi Index Card Match semoga menjadi wahana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga lebih meningkatkan kompetensi guru. 

3.   Bagi Guru/ pendidik 

Hendaknya guru memberikan reward berupa pujian, nilai yang bagus 

agar siswa termotivasi 

4.   Bagi Peneliti 

Untuk peneliti yang berminat dibidang yang sama, dengan segala 

kendala dan keterbatasan, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan sekiranya peneliti 

menguji aspek lain sehingga dapat melengkapi khazanah keilmuan, 

khususnya di bidang penelitian tindakan kelas (PTK)  

 


