
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan 

pengajaran yang dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terjadi interaksi antara siswa dengan 

siswa, interaksi antara guru dan siswa, maupuban interaksi antara siswa dengan 

sumber belajar. Diharapkan dengan adanya interaksi tersebut, siswa dapat 

membangun pengetahuan secara aktif, pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, serta dapat memotivasi peserta didik 

sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan. 

UU nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (permen no 

22 tahun 2003) Bab I pasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara. 

Dalam pembelajaran atau proses belajar guru berperan sebagai perencana 

dan pemeran maksudnya pada gurulah tugas dan tanggung jawab merencanakan 

dan melaksanakan pengajaran di sekolah. Guru sebagai tenaga professional harus 

memiliki delapan standar yang diantaranya kemampuan mengaplikasikan berbagai 

strategi pembelajaran dalam bidang pengajaran, kemampuan dalam memilih dan 
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menerapkan metode pengajaran yang efektif dan efisien, melibatkan siswa 

berpartisipasi aktif, dan membuat suasana belajar yang menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah diterapkan dalam standar kopetensi dan kopetensi 

dasar. Pembelajaran akan tercapai keberhasilanya apabila seorang guru merancang 

dan melaksanakan   proses pembelajaran yang tepat, dengan pembelajaran yang 

terprogram akan tercipta suasana belajar yang menyenagkan, siswa tidak cepat 

jenuh dan bosan, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. 

  Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan yang 

sangat vital. Mengajar adalah proses bimbingan kegiatan belajar, bahwa kegiatan 

hanya bermakna apabila terjadi kegiatan murid (Hamalik, 2003: 27). Semakin 

intensif pengalaman yang dihayati oleh peserta didik, semakin tinggi kualitas 

proses belajar-mengajar. Intensitas pengalaman belajar dapat dilihat dari tingginya 

keterlibatan siswa dalam hubungan belajar-mengajar dengan guru dan obyek 

belajar/bahan ajar. Yang sekarang sering kita temui Pengajaran lebih cenderung 

guru aktif, sedangkan siswa pasif sehingga keterlibatan siswa dalam belajar sangat 

rendah dan siswa hanyalah sebagai obyek, sementara guru aktif dan mendominasi. 

 Peningkatan dibidang akademik merupakan tujuan yang ingin dicapai baik 

oleh pihak pemerintah, masyarakat sebagai konsumen. Faktor utama yang 

menentukan peningkatan mutu akademik siswa adalah mengelola kegiatan belajar 

mengajar oleh guru. Guru dalam peningkatan mutu pendidikan harus selalu 

berusaha meningkatkan potensi dirinya dalam pembelajaran. Mutu pendidikan 



dikatakan baik jika hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan. Dominasi guru 

dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa terjadi dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas. Proses pembelajaran yang selama ini terjadi banyak menggunakan 

metode ceramah. Dalam proses belajar mengajar dengan metode ceramah siswa 

menjadi pendengar dari ceramah guru saja, siswa menjadi pasif hasil belajar siswa 

menjadi rendah. Metode ceramah inilah yang sering digunakan oleh para guru 

Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran. Pelajaran agama yang 

sebenarnya sangat penting menjadi hal yang membosankan dan kurang diminati 

para siswa kurang menarik dan kurang variatif dapat menjadikan proses 

pembelajaran itu menjenuhkan. Akibatnya hasil belajar siswa tidak dapat 

ditingkatkan. Sebaliknya hasil belajar siswa dapat ditingkatkan jika ada upaya 

mengubah proses pembelajaran. Yakni dari proses pembelajaran yang 

menjenuhkan diubah menjadi proses pembelajaran yang menarik dan bahkan 

mungkin yang mengasyikkan. 

Berdasarkan pengamatan penulis ternyata masih banyak dijumpai 

permasalahan dalam proses pembelajaran guru masih berperan dominan, minat 

dan respon siswa dalam mengikuti pelajaran masih sangat kurang. Hal ini terlihat 

dari kecenderungan siswa yang lebih banyak diam tanpa memperhatikan dan bila 

diberi pertanyaan atau soal masih kesulitan untuk menjawab. Hal tersebut juga 

terjadi di SMP Negeri 13 Surakarta dari 167 siswa yang beragama Islam pada 

kelas VIII pada tahun ajaran 2010/2011 masih kurang dari 50 % nilai dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

penulis melakukan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan 



Agama Islam siswa kelas VIII dengan metode pembelajaran Cooperative learning 

Tipe Teams Games Turnamens (TGT). Dengan metode tersebut diharapkan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam meningkat menjadi lebih dari 80 % nilai siswa 

diatas nilai KKM dengan nilai KKM 72. 

Menurut  Trianto (2010: 83) Pembelajaran kooperatif tipe TGT mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Banyak ahli berpendapat bahwa model 

pembelajaran kooperatif unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep sulit. Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak sekali variasi. 

Salah satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournamens (TGT). Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe 

atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai 

tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas 

belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model 

TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. Untuk itu, 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT, diharapkan dapat membantu 

meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

PAI. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian 

dengan judul " Penerapan  Metode Pembelajaran Cooperative  Learning Melalui 

Tipe  TGT (Teams Games Turnaments) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VIII SMP Negeri 13 Surakarta  



” (Penelitian Dilakukan Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 13 Surakarta)” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Banyak hasil belajar  siswa yang belum mencapai  Kriteria Ketuntasan 

Minimal. 

2. Dalam proses pembelajaran masih banyak ditemukan siswa yang tidak 

tertarik dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam karena dianggap menjemukan 

dengan model pembelajaran ceramah. 

3. Nilai nilai luhur agama kurang nampak dalam kehidupan sehari 

hari,terbukti adanya banyaknya perkelahian antar remaja, banyaknya anak yang 

belum menjalankan perintah perintah agama. 

4. Guru Agama Islam banyak yang tidak sungguh sungguh dalam 

mengembangkan dan menggunakan metodeogi yang tepat untuk mata pelajaran 

Agama Islam 

C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

 Penelitian ini dibatasi pada pembelajaran metode cooperative Learning 

Tipe Teams Games Tournaments (TGT) untuk meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Surakarta agar lebih Khusus pada 

masalah hasil belajar siswa kelas VIII D. 



 Bertolak dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

Apakah metode pembelajaran Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games 

Tournaments)  dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

kelas VIII SMP Negeri 13 Surakarta  Tahun Pelajaran 2011/2012?    

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  peningkatan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam melalui metode pembelajaran Cooperative Learning Tipe TGT 

(Teams Games Tournaments) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012  

E. Manfaat Penelitian 

 Setelah penelitian ini selesai, diharapkan akan bermanfaat secara teoritis 

maupun praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi lembaga pendidikan. 

b. Metode Cooperative Learning tipe TGT (Teams Games Tournaments) 

dapat menjadi bahan rujukan dalam pemilihan metode pembelajaran bagi 



guru Pendidikan Agama Islam khususnya dan guru bidang studi yang 

lain pada umumnya. 

c. Menjadi rujukan bagi peneliti untuk kegiatan penelitian berikutnya yang 

sesuai. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai informasi bagi para pelaku pendidikan tentang metode 

cooperative learning  tipe TGT (Teams Games Tournaments) pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama, Sehingga dapat menjadi acuan dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para guru agama untuk menentukan 

metode yang tepat saat mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

3. Sebagai sebuah Informasi bagi siswa agar dapat belajar lebih aktif dan 

kreatif. 

F. Sistimatika Penulisan 

Penulisan dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi lima bab terdiri 

dari sub-sub bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, 

Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Sistimatika Penulisan. 



BAB II Menguraikan secara diskriptif teori yang berkaitan dengan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam, Pengertian Metode Cooperative Learning, 

Model Cooperative Learning,  Metode TGT (Teams Games Tournament). 

BAB III Mendiskripsikan tentang Metodologi penelitian yang 

menjelaskan tentang Tempat  dan Waktu Penelitian, Bentuk dan Strategi 

Penelitian, Desain dan Siklus penelitian Tindakan, Subyek Peneliti, Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas Data, Teknik Analisis Data, Indikator 

Kinerja. 

BAB IV Hasil Penelitian yang meliputi Deskripsi Kondisi Awal, 

Deskripsi Permasalahan Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, Pembahasan Hasil 

Penelitian. 

BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi 

penulis. 

 

 

 

 


