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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan pada diri tiap manusia yang dimulai 

sejak lahir hingga meninggal dunia,bahkan manusia tidak akan pernah dapat 

menjadi manusia yang berkepribadian utama tanpa melalui pendidikan. 

Pendidikan sama dengan hidup, yaitu segala situasi dalam hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan seseorang.
1
 

Begitu pula dengan pendidikan Aqidah akhlak yang dapat diartikan 

sebagai pendidikan terhadap dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, 

tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak/siswa masa 

analisa hingga menjadi seorang mukallaf, yang telah siap mengarungi lautan 

kehidupan.
2
  

Di satu sisi, mendidik akhlak anak pada tingkat dasar merupakan aktifitas yang 

dapat menghibur hati. Tetapi di sisi lain, mendidik akhlak anak di tingkat dasar 

merupakan tanggung jawab yang sangat besar karena pada tingkat dasar inilah 

masa pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, peranan seorang guru di 

tingkat dasar akan sangat menentukan 
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kepribadian anak saat dewasa kelak. Dalam pelaksanaannya guru 

hendaknya mampu membimbing, mendorong dan memfasilitasi 

perkembangan siswa.
3 

Secara tidak langsung kita dilarang untuk melakukan hal tercela dan 

menyuruh kita untuk berbuat akhlak terpuji, sebagaimana yang difirmankan 

oleh Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Ashura ayat 37 : 

ِحَش َوإِذَا َما َغِضبُواْ ُهۡم يَۡغِفُروَن  ۡثِم َوٱۡلفََوٰ ٓئَِر ٱۡإلِ َوٱلَِّذيَن يَۡجتَنِبُوَن َكبَٰ

 : ٣٧)(الشورا٣٧

Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 

perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka 

memberi maaf. (Ash Shura : 37).
4
 

 

Pembelajaran aqidah akhlak sebagai salah satu proses 

pengembangan potensi kreatifitas siswa, bertujuan untuk mewujudkan 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, cerdas terampil, 

memiliki etos kerja yang tinggi berbudi pekerti luhur, mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa dan negara serta agama.
5
 

Namun tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

masih banyak yang kurang tepat, sehingga apa yang menjadi tujuan guru 

dalam memberikan materi tidak tepat sasaran. 
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Sebagai seorang peserta didik, keberhasilan pendidikan dapat dilihat 

dari indikator kedisiplinan ketika masuk sekolah, mengikuti pembelajaran, 

mengerjakan tugas yang telah dibebenkan kepadanya dan banyak lagi 

yang lainnya. Keberhasilan seorang siswa harus meliputi tiga aspek atau 

domain yang sebagamana dirumuskan para ahli yaitu meliputi domain 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Setiap Negara tentunya mempunyai mempunyai cita-cita tentang 

warga negaranya akan diarahkan. Cita-cita tersebut dimanifestasikan dalam 

bentuk tujuan pendidikannya.
6  

Hal ini senada dengan tujuan yang ingin 

dicapai oleh Pendidikan Agama Islam  yakni  membentuk  peserta  didik  

agar  menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah dan berakhlaq mulia. 

Manusia yang bertaqwa adalah manusia yang dapat menjalankan ajaran 

islam secara kaffah sehingga tercermin dalam dirinya ketinggian Akhlaq. 

Untuk dapat dikatakan sebagai hamba  yang  bertaqwa  kepada  Allah  SWT  

selain  menguasai  ilmu agama juga harus mampu mengamalkan.
7
 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh guru untuk menghasilkan 

pembelajaran aqidah akhlak yang efektif ialah penerapan metode 

pembelajaran yang baik dan sesuai yang dilakukan oleh guru. 

Sebagaimana yang terjadi di kelas V Semester II MI Asy Syafi’iyah 

Pekalongan Batealit Jepara proses pembelajaran aqidah akhlak Standar 
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Kompetensi Membiasakan Akhlak Terpuji dengan Kompetensi Dasar 

Membiasakan sikap teguh pendirian dan dermawan dalam kehidupan sehari-

hari masih berjalan klasikal, guru lebih dominan dalam pembelejaran 

(teacher centered) dibandingkan dengan siswa, sehingga guru memandang 

bahwa siswa dianggap mempunyai kemampuan yang sama dan tidak ada 

penghargaan terhadap kemampuan yang berbeda pada diri masing – masing 

siswa.  

Dengan KKM 75 tahun ajaran 2017/2018 hanya 11 anak yang 

mampu mencapai ketuntasan yaitu 41 % dari seluruh jumlah siswa kelas V 

Semester II MI Asy Syafi’iyah Pekalongan Batealit Jepara yang tuntas, dan 

16 siswa atau 59 % tidak mencapai ketuntasan. Hal ini sangat jauh dari 

ketuntasan yang seharusnya yang diperoleh yaitu minimal 70 % dari jumlah 

seluruh siswa, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

guru seperti ceramah dan tanya jawab belum bisa membuat siswa paham 

materi karena mereka hanya mendengar dan mencatat pembelajaran saja. 

Untuk mengatasi hal tersebut ada banyak metode yang bisa 

dilakukan kelas V semester 2 MI Asy Syafi’iyah Pekalongan Batealit 

Jepara, salah satunya yaitu pendekatan kooperatif menggunakan metode 

Team Games Tournament (TGT). 

Melalui penerapan model Team Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran akidah akhlak, siswa diharapkan dapat memperoleh situasi 

belajar yang bervariatif sesuai karakteristik materi yang dikolaborasikan 

dengan metode- metode pembelajaran yang diterapkan oleh penulis. Selain 
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itu, perbaikan yang dilakukan penulis tersebut akan membawa dampak 

positif bagi peserta didik, karena mereka akan mendapat kesempatan untuk 

lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan rasa 

percaya dirinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji tentang Penerapan Metode Team Games Tournament (Tgt) 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi 

Adab Bertetangga Dan Bermasyarakat Pada Siswa Kelas V MI Asy 

Syafi’iyah  Pekalongan Batealit Jepara. 

 

2. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian tersebut, maka ada beberapa masalah yang perlu 

peneliti kemukakan, antara lain : 

D. Bagaimana hasil belajar sebelum penerapan metode Team Games 

Tournament (TGT) pada pembelajaran aqidah akhlak materi adab 

bertetangga dan bermasyarakat di kelas V semester II MI Asy 

Syafi’iyah Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

E. Bagaimana efektifitas penerapan metode Team Games Tournament 

(TGT) pada pembelajaran aqidah akhlak materi adab bertetangga dan 

bermasyarakat di kelas V semester II MI Asy Syafi’iyah Pekalongan 

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2017/2018. 
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F. Apakah pengaruh penerapan metode Team Games Tournament (TGT) 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran aqidah akhlak materi adab 

bertetangga dan bermasyarakat di kelas V semester II MI Asy 

Syafi’iyah Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

5. Untuk mengetahui hasil penerapan belajar sebelum metode Team 

Games Tournament (TGT) pada pembelajaran aqidah akhlak materi 

adab bertetangga dan bermasyarakat di kelas V semester II MI Asy 

Syafi’iyah Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

6. Faktor mempengaruhi keberhasilan dan kelemahan penerapan metode 

Team Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar pada 

pembelajaran aqidah akhlak materi adab bertetangga dan bermasyarakat 

di kelas V semester II MI Asy Syafi’iyah Pekalongan Kecamatan 

Batealit Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

 

4. Manfaat Penelitian 
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Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

K. Secara Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah 

dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pendidikan aqidah akhlak. 

b. Mempu menambah khazanah keilmuan pendidikan aqidah akhlak 

dengan memberikan pengetahuan tentang peningkatan prestasi 

peserta didik dalam proses belajara mengajar dalam kelas. 

L. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Untuk memperbaiki metode atau pendekatan yang digunakan di 

dalam kelas sehingga guru dapat meningkatkan keefektifan dalam 

pembelajaran dan mengembangkan pola pembelajaran yang 

inovatif dan kondusif. Selain itu, guru memperolah pengalaman 

dalam menerapkan sistem kerja kelompok dan kompetensi siswa. 

b. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman yang menyenangkan, menarik serta dapat 

meningkatkan prestasi belajar aqidah akhlak. Selain itu, siswa lebih 

merasa menikmati proses interaksi proses pembelajaran yang 

kreatif. 

 

 

c. Bagi Peneliti 
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Memberikan pengalaman langsung untuk mengetahui hasil 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam pelajaran 

aqidah akhlak, khususnya dalam pembelajaran aqidah akhlak, 

khususnya pada materi akhlak terpuji terhadap sesama. 

 

5. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas  

(Classroom Action Research) karena peneliti bertindak secar langsung 

dalam penelitian, mulai dari awal sampai akhir tindakan. Menurut 

suharsimi dalam (Dila Canrawati, 2013:32) bahwa PTK merupakan 

paparan gabungan definisi dari tiga kata “penelitian, tindakan dan 

kelas”. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek, 

mengguanakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat bagi peneliti atau orang-orang yang 

berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas di berbagai bidang.  

Menurut Ebbutt dalam wiriatmadja mengemukakan bahwa PTK 

adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi 

praktik pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka 

sendiri.
8
 Penelitian tindakan kelas merupakan sutu upaya untuk 

mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan 
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memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan.
9
 

Dengan demikian tindakan tersebut dilakukan oleh guru, oleh guru 

bersama peserta didik, atau oleh peserta didik dibawah bimbingan dan 

arahan guru, dengan maksut untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

Proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini didesain model 

dari Kemmis & Mc. Taggart yang perangkatnya terdiri atas empat 

komponen, yaitu planning (perencanaan), acting (tindakan), observing 

(pengamatan), dan reflecting (refleksi).
10

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Pendekatan PTK 

dipilih karena pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu 

untuk menemukan langkah-langkah yang efektif dalam upaya 

peningkatan hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

menggunakan metode pembelejaran Team Games Tournament (TGT). 

3. Reduksi Data 

Reduksi adalah kegiatan menyeleksi, memfokuskan dan 

menyederhanakan semua data yang telah diperoleh mulai dari awal 

pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas sehingga peneliti 
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dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Reduksi 

data bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, melainkan 

merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data yang 

dilakukan dan merupakan langkah yang terpisah dari analisis data. 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama, 

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas 

data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-

catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan 

dengan aktivitas serta proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-

tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.
11

 Hasil tes, transkrip 

hasil wawancara, hasil observasi dan hasil catatan lapangan 

dimungkinkan masih belum dapat memberikan informasi yang jelas. 

Untuk memperoleh informasi yang jelas dari data-data tersebut, 

dilakukan reduksi data. Reduksi dilakukan dengan menggunakan cara 

pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan transformasi kasar 

yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan lapangan. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 

seluruh data dari mulai observasi, perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, refleksi, hingga perencanaan ulang dan seterusnya, data hasil 

wawancara yang dilakukan pada siswa, data hasil catatan lapangan 
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selama proses belajar mengajar berlangsung serta dokumen-dokumen 

dari sekolah, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui keseluruhan isi atau materi-materi skripsi ini secara 

global, maka penulis perlu mengemukakan sistematika skripsi ini yang terdiri 

dari tiga bagian yaitu : 

G. Bagian muka 

Bagian muka ini terdiri dari: halaman judul, halaman abstrak, halaman 

nota pembimbig, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan 

halaman daftar isi. 

H. Bagian Isi/ Batang Tubuh 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah  

2. Rumusan Masalah  

3. Tujuan Penelitian  

4. Manfaat Penelitian 

5. Metode Penelitian  

6. Sistematika Penulisan  

BAB II Kajian Pustaka 

D. Model Pembelajaran Kooperatif  

1. Pengertian Pembelajaran  
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2. Pengertian Model Pembelajaran  

3. Model Pembelajaran Kooperatif  

4. Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT  

5. Penerapan Teams Games Tournament (TGT)  

E. Hasil Belajar  

A. Pengertian Belajar  

B. Faktor – Factor Yang Memperngaruhi Hasil Belajar  

C. Hakekat Hasil Belajar  

D. Indikator Hasil Belajar  

F. Pembelajaran Akidah Akhlak  

1. Ruang Lingkup Akidah Akhlak  

2. Materi Akhlak Terpuji 

G. Kajian Pustaka  

H. Rumusan Hipotesis 

BAB III Metode Penelitian 

i. Jenis Penelitian 

ii. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

2. Waktu Penelitian    

iii. Variabel dan Indikator 

1. Kisi – kisi Penelitian 

2. Populasi dan Sampel 
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iv. Teknik Pengumpulan Data  

1. Angket 

2. Dokumentasi 

v. Teknik Analisis Data 

vi. Indikator Keberhasilan  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Pra Penelitian Tindakan  

B. Siklus I  

C. Siklus II  

D. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A.  Simpulan    

B.  Saran dan Rekomendasi 

3. Bagian Akhir 

Dalam bagian ini terdiri dari, daftar kepustakaan, Biografi penulis 

dan daftar lampiran-lampiran.  


