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ABSTRAK 

Abdul Aziz (1111011000108). Pengaruh Penerapan Metode Teams Game 

Tournament Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V SD Islam Darul 

Mu’minin Kota Tangerang. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2018.    

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Teams Games 

Turnamment (TGT) dalam pembelajaran PAI di SD Islam Darul Mu’Minin Kota 

Tangerang sehingga pembelajaran menjadi efektif dan aktif serta untuk 

mengetahui hasil belajar siswa melalui metode Teams Games Turnamment (TGT) 

Penelitian ini menggunakan PTK dengan pertimbangan adanya 

permasalahan yang terjadi di kelas V SD Islam Darul Mu’minin Kota Tangerang 

yaitu rendahnya hasil belajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Tujuan dari pelaksanaan PTK adalah penerapan metode pembelajaran Teams 

Games Turnamment (TGT) dengan tujuan meningkatkan hasil belajar PAI siswa 

kelas V SD Islam Darul Mu’minin Kota Tangerang. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dua 

siklus, dapat disimpulkan bahwa metode tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam materi Iman kepada kitab Allah pada siswa 

kelas V SD Islam Darul Mu’minin Kota Tangerang tahun ajaran 2016/2017. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian tindakan kelas pada pra siklus 

yang mencapai KKM hanya 10 siswa atau 38,46% dengan nilai rata- rata kelas 

sebesar 67,78. Pada siklus I yang mencapai KKM sebanyak 18 siswa atau 

69,23% dengan nilai rata-rata kelas 76,23%. Adapun pada siklus II sebanyak 23 

siswa atau 88,46% telah mencapai KKM, nilai rata-rata kelas pada siklus dua 

ini 81,35%. Dari hasil siklus II belum 100% tercapai dikarenakan ada 11,54%% 

atau 3 siswa yang belum begitu menguasai materi dan ada masalah dalam 

pribadinya saat mengerjakan lembar soal post test. Dari siklus II hasil belajar 

siswa sebagian besar sudah mencapai KKM yang mulanya prestasi belajar 

relative rendah, cenderung naik secara perlahan. 

 

 

Kata Kunci: Metode, Teams Games Turnamment (TGT), hasil belajar  
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ABSTRACT 

Abdul Aziz (1111011000108). The Effect of Application of Teams Game 

Tournament Method on Student Learning Outcomes of Islamic Elementary 

School Darul Mu'minin Tangerang City.  

Thesis of  of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah, Syarif Hidayatullah 

State Islamic University Jakarta, 2018. 

Abdul Aziz (1111011000108). Pengaruh Penerapan Metode Teams Game 

Tournament Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V SD Islam Darul 

Mu’minin Kota Tangerang. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2018.    

 

The purpose from this research is for knowing the application Teams 

Games Turnament Method  in Islamic Elementary school Darul Mu’min, 

Tangerang so that learning become effective and active and to know student 

learning outcomes twith Teams Games Turnamment method (TGT) 

This research using classroom action research which is based on the 

learning problem specifically the low of student learning outcomes in the V grade 

of Islamic Elementary school Darul Mu’min. The purpose from classroom action 

research is to increase Islamic learning outcomes with Teams Games Tournament 

Method. 

The results of research that has been done in two-cycle learning activities, 

it can be concluded that the method can improve learning outcomes in Islamic 

learning ( read : Iman kepada Allah )  

This can be proved by the results of classroom action research on pre cycles 

reaching the standard minimum criteria ( KKM ) only 10 students or 38.46% with 

a grade point average of 67.78. In the first cycle 18 students or 69.23% with 

average of 76.23%. The second cycle as many as 23 students or 88.46% have 

reached standard minimum criteria  (KKM), the average in this second cycle is 

81.35%. The results from the second cycle not 100% achieved because there is 

11.54 %% or 3 students who have not so mastered the material and there are 

private problems while working on the post test sheett. From cycle II student 

learning outcomes have mostly reached KKM which initially relatively low 

learning achievement, tends to rise. 

 

 

Key words: Teams Games Turnamment method (TGT), learning outcome. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran 

tersebut diselenggarakan pada semua satuan dan jenjang pendidikan yang 

meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan mnengah, dan 

pendidikan tinggi.
1
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendididikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
2
 

Berbicara tentang masalah pendidikan, erat kaitannya dengan belajar. 

Belajar adalah key term (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha 

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. 

Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam 

berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan, misalnya 

psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Karena demikain pentingnya arti 

belajar, maka bagian terbesar upaya riset dan eksperimen psikologi belajar pun 

                                                           
1
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 1. 

2
 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 1. 
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diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

menegenai proses perubahan manusia.
3
 

Pengertian belajar telah mengalami perkembangan secara evolusi, sejalan 

dengan perkembangan cara pandang dan pengalaman para ilmuan. Pengertian 

belajar dapat didefinisikan sesuai dengan nilai filosofis yang dianut dan 

pengalaman para ilmuan atau pakar itu sendiri dalam membelajarkan para peserta 

didiknya. Muhammad Ali sebaimana dikutip Cucu Suhana menyatakan bahwa 

pengertian belajar maupun yang dirumuskan para ahli anatara satu dengan yang 

lainnya terdapat perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang 

pandangan maupun teori yang dipegang.
4
 

Belajar dalam teori constructivism adalah merupakan proses aktif dari 

peserta didik untuk merekonstruksi makna dengan cara memahami teks, kegiatan 

dialog, pengalaman fisik, dan sebagainya. Belajar merupakan proses 

mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang 

dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya 

menjadi berkembang.
5
 

Sedangkan belajar menurut teori koneksionisme (connectionism) adalah 

hubungan antara stimulus dan respons. Itulah sebabnya, teori koneksionisme juga 

disebut “S-R Bond Theory” dan “S-R Psychology of  Learnin”. Di samping itu 

teori ini juga terkenal dengan sebutan “Trial and Error Learning”. Istilah ini 

menunjuk pada banyaknya waktu atau banyaknya jumlah kekeliruan  dalam 

mencapai suatu tujuan.
6
 

Keberhasilan belajar mengajar pada dasarnya merupakan perubahan positif 

selama dan sesudah proses belajar mengajar dilaksanakan. Keberhasilan ini tentu 

dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses 

                                                           
3
 Muhibbin Syah, Op. Cit., h. 55. 

4
 Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 5. 

5
 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 

89. 
6
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103. 
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pembelajaran dan perubahan positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 

belajar mengajar tersebut. Keberhasilan mengajar dapat dilihat dari timbulnya 

keinginan yang kuat pada diri setiap siswa untuk belajar mandiri yang mengerah 

pada terjadinya peningkatan baik pada segi kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik.
7
 

Keberhasilan belajar mengajar peserta didik tersebut dapat pula dilihat dari 

indikasinya pada sejumlah kompetensi yang dimiliki peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti kemampuan dalam mengungkapkan 

berbagai konsep dan teori, kemampuan dalam menggusai berbagai peralatan 

teknologi canggih, kemampuan dalam berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa asing baik secara lisan maupun tulisan, peningkatan dalam penghayatan 

dan pengamalan agama, semakin baik dan mulia akhlak dan kepribadiannya. 

Anak-anak mempunyai keterampilan kognitif dan sosial untuk belajar, 

tetapi mereka belum sampai pada “masa-masa krisis remaja”. Oleh karena itu, 

pengajaran masih harus tetap berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri perkembangan 

pada masa umur sekolah dasar. Satu prinsip yang penting adalah bahwa sebagian 

besar anak di SD masih dalam tahap perkembangan operasional konkret. Karena 

itu, mereka kurang mampu berpikir abstrak seperti masa remaja. Ini berarti 

bahwa pengajaran di SD harus sekonkret mungkindan betul-betul dialami.
8
 

Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah 

dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses 

pembelajaran yang berkualitas, proses pendidikan yang kurang menarik, kurang 

mampu memupuk kreativitas peserta didik untuk belajar secara lebih efektif, 

kreatif, dan inovatif. Akibatnya sekolah cenderung konservatif, kurang fleksibel, 

dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan dalam masyarakat sehingga 

kemampuan peserta didik tidak dapat berkembang secara optimal. 

                                                           
7
 Abuddin Nata, Op. Cit., h. 312. 

8
 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 86. 
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Tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang baik dalam belajar, 

karena setiap siswa berbeda-beda. Hasil belajar yang rendah dapat diakibatkan 

oleh banyak faktor, misalnya percaya diri yang rendah, adanya rasa malas belajar 

dalam diri siswa, kurangnya perhatian dari orang tua atau orang sekitar, dan lain-

lain. Hasil belajar yang rendah dapat menyebabkan seorang murid semakin malas 

untuk belajar sehingga dapat menyebabkan prestasi yang rendah.  

Proses belajar yang efektif dan menyenangkan di sekolahpun sulit 

diterapkan khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dikarenakan 

guru menggunakan model pembelajaran yang hanya memfokuskan penyampaian 

informasi kepada siswa yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Metode 

ceramah sering digunakan karena biayanya cukup murah dan mudah dilakukan, 

sehingga memungkinkan banyaknya materi yang disampaikan. Sedangkan 

kekurangan metode ceramah ini antara lain cenderung membuat peserta didik 

kurang aktif, kreatif, dan materi yang disampaikan hanya mengandalkan ingatan 

guru.
9
 Sehingga membuat pembelajaran sangat monoton. Guru belum 

menggunakan metode yang lebih mempermudah pemahaman siswa. Hal ini 

dapat di lihat saat pembelajaran berlangsung, beberapa siswa bisa mengajak 

temannya berbicara dan tidak konsentrasi sehingga anak sulit untuk memahami 

materi yang di ajarkan. Selain itu siswa tidak terlibat secara langsung di dalam 

proses pembelajaran. 

Hal-hal di atas juga dikarenakan oleh rendahnya dukungan orang tua di 

rumah terhadap pola belajar siswa, atau mungkin sarana dan prasarana belajar 

kurang memadai. Diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat memotivasi 

siswa untuk belajar secara aktif, saling menampilkan diri atau berperan di antara 

teman-teman sebaya, sehingga dapat memacu semangat siswa untuk saling 

membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Maka diperlukan suatu 

                                                           
9
 Abuddin Nata., Op. Cit., h. 181. 
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strategi pembelajaran yang tepat dan menyennangkan. Salah satu metode yang 

dapat di terapkan adalah metode pembelajaran  teams games tournamet (TGT). 

Teams Games Tournament merupakan salah satu tipe dari strategi 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran TGT merupakan model 

pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam 

kelas yang terdiri atas 3-5 siswa yang heterogen, baik dalam hal akademik, jenis 

kelamin, ras, maupun etnis. Inti dari model ini adalah adanya game dan turnamen 

akademik. Sebelum memulai game dan turnamen akademik, guru terlebih dahulu 

menempatkan siswa dalam sebuah tim yang mewakili heterogenitas kelas 

ditinjau dari jenis kelamin, ras, maupun etnis. Masing-masing siswa nantinya 

akan mewakili kelompoknya untuk bersaing dalam meja turnamen. Pada model 

pembelajaran ini siswa memainkan permainan dengan anggota tim lain untuk 

memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. Dengan menggunakan 

metode teams games tournamet (TGT) proses pengajaran akan lebih menarik dan 

dapat merangsang peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Bila siswa aktif dalam proses pembelajaran, maka siswa akan memperoleh 

pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk memahami 

lebih dalam tentang penggunaan strategi pembelajaran kooperatif teams games 

tournamet (TGT). Sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan judul: 

“Pengaruh Penerapan Metode Teams Games Tournament terhadap hasil belajar 

siswa kelas V SD Islam Darul Mu’minin pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah : 

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan di SD Islam Darul 

Mu’minin hanya berpusat pada guru 
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2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan di SD Islam Darul 

Mu’minin belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif 

dalam proses bembelajaran 

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan di SD Islam Darul 

Mu’minin belum menunjukan hasil yang optimal. 

 

C. Pembatasan dan Fokus Penelitian 

Melihat luasnya permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan judul di 

atas, maka masalah ini dibatasi pada: 

1. Subjek Penelitian,  dalam penelitian ini penulis hanya membatasi masalah 

hanya pada hasil belajar siswa-siswi SD kelas V tahun ajaran 2016-2017 di 

SD Islam Darul Muminin Larangan Indah 

2. Tempat Penelitian, bertempat di SD Islam Darul Muminin Larangan Indah 

Kota Tangerang. 

3. Strategi pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah teams games 

tournament, yang meliputi presentasi, belajar kelompok, game dalam 

turnamen, menetukan skor kelompok dan memberikan penghargaan 

kelompok. 

 

D. Perumusah Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode TGT di dalam kelas? 

2. Bagaimana pengaruh metode teams games tournament terhadap hasil  belajar 

PAI siswa kelas V SD Islam Darul Mu’minin Larangan Kota Tangerang? 
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E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pengaruh penerapan 

metode pembelajaran teams games tournament terhadap hasil belajar PAI siswa 

kelas V di SD Islam Darul Mu’minin. 

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

dalam menambah pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan 

ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi 

pembaca untuk menindak lanjuti hasil penelitian yang berbeda dengan 

sampel penelitian yang lebih luas. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan dunia pendidikan mengenai penerapan metode 

pembelajaran teams games tournament. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi pendidik tentang manfaat diterapkannya metode 

pembelajaran teams games tournament untuk menyelenggarakan  

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar yang akan berdampak positif terhadap perkembangannya di 

masa mendatang. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan variasi 

metode dalam proses pembelajaran yang baik agar proses pembelajaran 

akan menjadi menarik dan dapat melibatkan siswa secara menyeluruh. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam menyelenggarakan proses 

belajar mengajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan secara 

bertahap. 



8 

 

d. Bagi peneliti, agar menjadi ilmu yang berharga di dalam menghadapi 

permasalahan yang terjadi di masa depan nanti dan menjadi lebih 

banyak tahu macam-macam dari metode, model, atau strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

e. Bagi calon peneliti, dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam 

menyusun skripsi atau penyusunan-penyusunan karya ilmiah lainnya 

dan juga dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk kemudian 

diteliti lebih lanjut di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Mills dalam Agus Suprijono berpendapat bahwa “model adalah 

bentuk refresentasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan 

seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model 

itu”. Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan 

pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. 
1
 

Model pembelajaran merupakan landasan praktis pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya 

pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat juga 

diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusun kurikulum, 

mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru. 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut 

Arends dalam Agus Suprijono, model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang kan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas.
2
 Model pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Ada beberapa istilah untuk menyebut pembelajaran 

                                                           
1
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teri & Aplikasi Paikem, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 

2009), h. 45. 
2
 Ibid., h. 46. 
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berbasis sosial yaitu pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dan 

pembelajaran kolaborasi. 

Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai falsafah mengenai 

tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesame. Siswa 

bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha 

mengemukakan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dihadapkan pada mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan 

dukungan tetapi tidak mengarahkan kelompok kearah hasil yang sudah 

disiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk assesment oleh sesama siswa 

digunakan untuk melihat hasil prosesnya. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan 

tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menelesaikan 

masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu 

pada akhir tugas. 

Menurut Lie pembelajaran kooperatif adalah “sistem pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untu bekerja sama dengan 

sesame siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini 

guru bertindak sebagai fasilitator.
3
 Made Wena menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah “sistem pembelajaran yang berusaha 

memanfaatkan teman sejawat sebagai sumber belajar, disamping guru dan 

narasumber belajar yang lainnya.
4
 

                                                           
3
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) 

Cet. IV, h. 190. 
4
 Ibid. 
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Slavin dalam Isjoni mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara 

kolaboratif sehingga dapat membuat siswa lebih bergairah dalam belajar.
5
 

Sedangkan Johnson mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam mencapai 

tujuan bersama.
6
 dalam kegiatan kooperatif, siswa mencari hasil ang 

menguntungkan bagi seluruh anggota kelompok dengan pemanfaatan 

kelompok kecil untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar 

anggota lainnya dalam kelompok itu. 

Kelompok bukanlah semata-mata sekumpulan orang. Kumpulan 

disebut kelompok apabila ada interaksi, mempunyai tujuan, dan 

berstruktur. Interaksi adalah saling memengaruhi individu satu dengan 

individu lain. Interaksi dapat berlangsung secara fisik, non-verbal, 

emosional, dan sebagainya. Tujuan dalam kelompok dapat bersifat 

intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan intrinsik adalah tujuan yang didasarkan 

pada alasan bahwa dalam kelompok perasaan menjadi senang. Tujuan 

ekstrinsik adalah tujuan yang didasarkan pada alasan bahwa untuk 

mencapai sesuatu tidak dapat dicapai secara sendiri, melainkan harus 

dikerjakan secara bersama-sama.  

Dari beberapa pengertian tentang pembelajaran kooperatif, dapat 

disimpulkan bahwa dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat 

saling membantu, saling mendiskusikan, dan saling beragumentasi untuk 

mengasah kemampuan yang mereka kuasai saat itu, dan menutup 

kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Sehingga pembelajaran 

kooperatif dapat memperbaiki sistem pembelajaran. 

                                                           
5
 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabet, 2009), h. 15. 

6
 Ibid., h. 16. 
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Dalam menjalankan metode kooperatif ini, guru sering kali tidak 

memahami langkah yang benar dan prosedur model pembelajaran ang 

harusnya diterapkan, sehingga metode kooperatif ini tidak berjalan 

dengan baik. Pembagian kerja yang kurang adil dalam kelompok dan 

memberikan tugas kepada kelompok tanpa memberikan pedoman yang 

perlu dikerjakan, membuat siswa tidak tahu harus bekerja sama dan 

membuat kondisi kelas gaduh. Agar hal ini tidak terjadi, guru wajib 

memahami sintak model pembelajaran kooperatif. 

Sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase, 

yaitu: 

Fase pertama, guru mengklarifikasi maksud pembelajaran 

kooperatif. Hal ini penting untuk dilakukan karena peserta didik harus 

memahami dengan jelas prosedur dan aturan dalam pembelajaran. Fase 

kedua, guru menyampaikan informasi, sebab informasi ini merupakan isi 

akademik. Fase ketiga, kekacauan bisa terjadi pada fase ini, oleh sebab 

itu transisi pembelajaran dari dan ke kelompok-kelompok belajar  harus 

diatur dengan cermat. Guru harus menjelaskan bahwa peserta didik harus 

bekerja sama di dalam kelompok. Penyelesaiantugas kelompok adalah 

tujuan kelompok, dan setiap anggota kelompok memiliki peran demi 

kelompoknya masing-masing. Fase keempat, guru perlu mendampingi 

tim-tim belajar, mengingatkan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik 

dan waktu ang dialokasikan. Pada tahap ini guru harus mengarahkan, 

memberikan petunjuk dan membimbing siswa. Fase kelima, guru 

melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang 

konsisten dengan tujuan pembelajaran. Fase keenam, guru 

mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada peserta 

didik.
7
 

                                                           
7
 Ibid., h. 64-66. 
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Semua kelompok berkesempatan memperoleh penghargaan jika 

mereka mencapai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tanggung 

jawab perseorangan yaitu bahwa dalam semua kelompok belajar siswa, 

keberhasilan kelompok tergantung pada pembelajaran perseorangan dari 

semua anggota kelompok. Ini memfokuskan kepada aktivitas anggota 

kelompok pada pengajaran tutorial satu sama lain dan memastikan bahwa 

siapa saja yang ada dalam kelompok tersebut siap untuk menjawab kuis 

atau ujian atau ujian lain yang akan dijalani para siswa tanpa bantuan 

teman sekelompoknya. 

Kesempatan yang sama untuk berhasil berarti bahwa apa yang 

disumbangkan siswa untuk kelompok mereka berdasarkan pada kemajuan 

mereka atas kemampuan mereka sendiri yang sebelumnya. Hal ini 

menjamin bahwa anak-anak yang pintar, sedang, dan kurang pintar sama-

sam tertantang untuk melakukan yang terbaik, dan peran serta dari semua 

anggota kelompok akan dinilai. 

 

b. Ciri-ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Stahl dalam Tukiran Taniredja, mengungkapkan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran kooperatif adalah: 

1) Belajar bersama denga teman. 

2) Selama proses belajar, terjadi tatap muka antar teman. 

3) Saling mendengarkan pendapat diantara anggota kelompok. 

4) Belajar dari teman sendii dalam kelompok. 

5) Belajar dalam kelompok kecil. 

6) Saling mengemukakan pendapat. 

7) Keputusan tergantung pada siswa sendiri. 
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8) Siswa aktif.
8
 

 

c. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  Tipe Teams Game Tournament 

(TGT) 

Slavin mendefinisikan TGT merupakan turnamen akademik, dan 

menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para 

siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang 

kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka
9
.  

Aris Shoimin menyatakan TGT adalah 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 danreinforcement
10

. 

Teams Games Tournament merupakan salah satu tipe dari strategi 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran TGT merupakan model 

pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil 

dalam kelas yang terdiri atas 3-5 siswa yang heterogen, baik dalam hal 

akademik, jenis kelamin, ras, maupun etnis. Inti dari model ini adalah 

adanya game dan turnamen akademik. Sebelum memulai game dan 

turnamen akademik, guru terlebih dahulu menempatkan siswa dalam 

sebuah tim yang mewakili heterogenitas kelas ditinjau dari jenis kelamin, 

ras, maupun etnis. Masing-masing siswa nantinya akan mewakili 

kelompoknya untuk bersaing dalam meja turnamen.  

Pada model pembelajaran ini siswa memainkan permainan dengan 

anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim 

mereka. Dengan menggunakan metode teams games tournamet (TGT) 

                                                           
8
 Tukiran Taniredja, dkk., Model-model Pembelajaran Inovatif, (Bandung: ALFABET, 2011), h. 

59. 

         9  Robert E. Slavin, Cooperatif Learning Teori, Riset, dan praktik, (Bandung: Nusa Media, 2005), 

h. 163. 
10

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: AR-

RUZZ MEDIA, 2014), h. 203. 
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proses pengajaran akan lebih menarik dan dapat merangsang peserta didik 

untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bila siswa aktif dalam 

proses pembelajaran, maka siswa akan memperoleh pengalaman praktek 

untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan. 

Model pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) adalah satu 

model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa adanya perbedaan status, melibatkan peran 

siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas siswa dengan model pembelajaran TGT 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Dalam TGT siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri tiga sampai lima siswa yang heterogen, baik dalam dalam prestasi 

akademik, jenis kelamin, ras, maupun etnis. Dalam TGT digunakan 

turnamen akademik, dimana siswa berkompetisi sebagai wakil dari 

timnya melawan anggota tim yang lain yang mencapai hasil atau prestasi 

serupa pada waktu yang lalu. Komponen-komponen dalam TGT adalah 

penyajian materi, tim, game, turnamen, dan penghargaan kelompok.
11

 

 

d. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih rileks, disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, 

persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. 

Adapun langkah-langkah model TGT yaitu: 

1) Penyajian Kelas (Class Presentation) 

                                                           
11

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran INOVATIF dalam Kurikulum 2013, (Jakarta: Ar-Ruzz 

Media, ), h. 204. 
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Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam 

penyajian kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas 

(Class Presentation). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

pokok materi, dan penjelasan singkat tentang LKS yang dibagikan 

kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan 

pengajaran langsung atau dengan ceramah yang dipimpin oleh guru. 

Pada saat penyajian kelas, peserta didik harus benar-benar 

memerhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena 

akan membantu peserta didik bekerja lebih baik pada saat kerja 

kelompok dan pada saat game atau permainan karena skor game atau 

permainan akan menentukan skor kelompok. 

 

2) Belajar Dalam Kelompok (Teams) 

Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 

kriteria kemampuan (prestasi) peserta didik dari ulangan harian 

sebelumnya, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok biasanya terdiri 

dari 5 sampai 6 orang peserta didik. Fungsi kelompok adalah untuk 

lebih mendalami materi bersama teman sekelompoknya dan lebih 

khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan 

baik dan optimal pada saat game atau permainan. 

 

3) Permainan (Games) 

Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang 

relevan dengan materi, dan dirancang untuk menguji pengetahuan 

yang didapat peserta didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

sederhana bernomer. Peserta didik memilih kartu bernomer dan 

mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomer itu. 

Peserta didik yang menjawab benar akan mendapat skor. 
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4) Pertandingan atau Lomba (Tournament) 

Turnamen atau lomba adalah struktur belajar, di mana  game  

atau permainan terjadi. Biasanya turnamen atau lomba dilakukan 

pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan 

presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja 

peserta didik atau lembar kerja siswa (LKS). Pada turnamen atau 

lomba pertama, guru membagi peserta didik kedalam beberapa meja 

turnamen atau lomba. Tiga peserta didik tertinggi prestasinya 

dikelompokkan pada meja 1, tiga peserta didik selalnjutnya pada 

meja II, dan seterusnya. 

 

5) Penghargaan Kelompok (Team Recognition) 

Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian 

mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim atau 

kelompok akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Tim atau kelompok 

mendapat julukan “Super Team” jika rata-rata skor 50 atau lebih, 

“Great Team” apabila rata-rata mencapai 50-40 dan “Good Team” 

apabila rata-ratanya 40 ke bawah. Hal ini dapat menyenangkan para 

peserta didik atas prestasi yang telah mereka buat.
12

 

 

e. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TGT 

Setiap metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang pada saat  

proses pembelajaran pasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-

                                                           
12

 Ibid., h. 205-207. 
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masing, sama halnya juga dengan metode TGT yang memiliki beberapa 

kelebihan dan kekurangan.  

Berikut beberapa kelebihan dan kekurang metode Teams Game 

Tournament (TGT): 

1) Kelebihan 

a) Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam 

pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademis 

lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting 

dikelompoknya. 

b) Dengan model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa 

kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota 

kelompoknya. 

c) Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik lebih 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam 

pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada 

peserta didik atau kelompok terbaik. 

d) Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik menjadi 

lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan 

permainan berupa turnamen dalam model ini. 

2) Kekurangan 

a) Membutuhkan waktu yang lama. 

b) Guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok 

untuk model ini. 

c) Guru harus mempersiapkan model ini dengan  baik sebelum 

diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen 
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atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik 

dari yang tertinggi hingga terendah.
13

 

Menurut penulis, kekurangan-kekurangan yang ada diatas  dapat 

diminimalisir dan ditutupi dengan perancanaan yang benar-benar 

matang, seperti menyiapkan materi, menentukan waktu untuk setiap 

tahapan, dan ruang kelas sudah tertata sesuai dengan metode TGT 

yang akan diterapkan.  

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Kegiatan belajar itu terjadi dimana saja, baik secara formal, informal 

maupun non formal. Seseorang yang dikatan telah belajar sesuatu jika terjadi 

perubahan pada orang tersebut, misalnya dari tidak dapat membaca menjadi 

dapat membaca, dari tidak dapat menghitung menjadi dapat menghitung. 

Setiap orang yang melakukan kegiatan tentu akan memperoleh hasil. 

Demikain dengan kegiatan belajar di sekolah, tentu akan memperoleh hasil 

yaitu berupa hasil belajar. Belajar sebagai suatu proses akan menghasilkan 

permasalahan yang berupa pengetahuan sikap atau nilai dan keterampilan. 

Adanya perubahan itu tampak dalam hasil belajaryang dihasilkannya. Hasil 

belajar adalah hasil akhir dari suatu proses pembelajaran. Hasil akhir dari 

proses pembelajaran akan merubah kualitas pribadi dari peserta didik menjadi 

lebih baik. 

Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan 

yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpann dalam jangka 

waktu yang lama bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil 

belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin 

                                                           
13

 Ibid., h. 207-208. 



20 

 

mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah cara berfikir serta 

menghasilkan perilaku kerja yang lebih benar. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono, “Hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi siswa dan guru. Dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik dibandingkan pada 

saat sebelum belajar. Sedangkan pada sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran.”
14

 

 

 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Aktivitas belajar siswa tidak selamanya berlangsung wajar, terkadang 

berjalan lancar, terkadang tidak. Terkadang para siswa cepat menangkap apa 

yang dipelajari, terkadang terasa sulit untuk dipahami. Begitupun dalam hal 

semangat belajar para siswa, terkadang mereka sanagat bersemangat dan 

tidak jarang pula mereka sulit untuk berkonsentrasi pada saat belajar. 

Demikian kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap siswa dalam 

kehidupannya sehari-hari ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Setiap siswa memang tidak ada yang sama, perbedaan individual inilah 

yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa, 

sehingga menyebabkan perbedaan dalam hasil/prestasi belajar. Hasil belajar 

merupakan suatu hasil dari suatu proses yang di dalamnya terdapat sejumlah 

faktor yang saling mempengaruhi, tinggi rendahnya prestasi belajar siswa 

tergantung pada faktor-faktor tersebut. 

Sabri, mengungkapkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar siswa di sekolah, secara garis besarnya dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 
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 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 250-251. 
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a. Faktor Eksternal (faktor dari luar diri siswa), terdiri dari faktor 

lingkungan dan faktor instrumental. 

b. Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa), adalah berupa faktor 

fisiologis dan faktor psikologis.
15

 

Muhibbin, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani atau rohani siswa. Adapun yang yang tergolong faktor internal 

adalah: 

1)   Fakor Fisiologis 

Keadaan fisik yang sehat dan segar serta kuat akan menguntungkan 

dan memberikan hasil belajar yang baik. Tetapi keadaan fisik yang 

kurang baik akan berpengaruh pada siswa dalam keadaan 

belajarrnya. 

2)  Faktor Psikologis 

Termasuk dalam faktor psikologis adalah intelegennsi, perhatian, 

minat, motivasi, dan bakat yang ada dalam diri siswa. 

3) Intelegensi, faktor ini berkaitan dengan Intellegency Question (IQ) 

seseorang. 

4) Perhatian, perhatian yang terarah dengan baik akan menghasilkan 

pemahaman dan kemampuan yang baik. 

5) Minat, yaitu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

6) Motivasi, yaitu keadaan internal organisme yang mendorong 

seseorang berbuat sesuatu. 

7) Bakat, adalah kemampuan potensional yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 
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b. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

sekitar siswa, diantaranya adalah: 

1) Faktor sosial, yang terdiri dari: 

(a) Lingkungan keluarga. 

(b) Lingkungan sekolah. 

(c) Lingkungan masyarakat 

c. Faktor Non Sosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial seperti  gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-

alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. 

  

3. Faktor Pendekatan Belajar (approach to learning) 

Yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi startegi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan belajar 

dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan guru atau 

siswa dalam menunjang efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran materi 

tertentu.
16

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa di  

sekolah sifatnya relatif, artinya dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi 

karena prestasi belajar siswa sangat berhubungan dengan faktor yang 

mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Kelemahan salah satu faktor, akan dapat mempengaruhi 

keberhasilan seseorang dalam belajar. Dengan demikian, tinggi rendahnya 

prestasi belajar yang dicapai siswa di sekolah didukung oleh faktor internal 

dan eksternal. 
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C. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan menurut Abuddin Nata adalah upaya menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik. Sehingga nilai-nilai yang 

terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang 

pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, maupun hidup dan berguna 

bagi masyarakat.
17

 

Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang diukutip Abuddi Nara, 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang 

ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak 

hanya bersifat pelaku pembangunan tetapi sering merupakan perjuangan. 

Pendidikan berarti memelihara hidup ke arah kemajuan, tidak boleh  

melanjutkan  keadaan kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, 

berasas peradaban, yaitu memajukan hidup agar mempertinggi derajat 

kemanusiaan.
18

 

Menurut Redja Mudyaharjo, pendidikan adalah segala pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.
19

 

Berdasarkan pengertian tentang pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seorang pendidik untuk 

memberi bimbingan kepada yang terdidik dalam mengembangkan potensi 

yang dimilikinya menuju arah kehidupan yang lebih baik, baik bersifat 

formal, informal maupun nonformal. 

Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformutasi pengertian 

pendidikan Islam, di antara batasan yang sangat variatif tersebut adalah :  
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 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Angkasa, 2003), Cet. I, h. 
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18

 Ibid., h. 11. 
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a. Al-Syaibany mengemukakan bahwa pendidikan agama islam adalah proses 

mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, 

masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara 

pendidikan dan pengajaran sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi di 

antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.  

b. Muhammad fadhil al-Jamaly mendefenisikan pendidikan Islam sebagai 

upaya pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih 

dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. 

Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang 

lebih sempurnah, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun 

perbuatanya.  

c. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan islam adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama (insan kamil). 

d. Ahmad Tafsir mendefenisikan pendidikan islam sebagai bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran Islam.
20

 

e. Dzakiah Darajat adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta 

didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan 

Islam sebagai pandangan hidup.
21

 

Pendidikan Agama Islam juga diartikan sebagai: Pendidikan dengan 

melalui ajaran-ajaran agama Islam, yakni berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan, ia dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang 
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21

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. III, h. 130. 



25 

 

telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup 

di dunia maupun di akirat kelak.
22

 

Dengan demikian Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk 

membina, menanamkan dan membiasakan peserta didik agar berprilaku sesuai 

dengan ajaran-ajaran agama Islam agar kelak menadapat kebahagian di dunia 

dan akhirat. Di mana Pendidikan Agama Islam bukanlah sekedar penambahan 

pengetahuan, pembinaan mental jasmani dan intelek semata, akan tetapi 

bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan itu dapat 

dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari. 

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Para ahli pendidikan (muslim) mencoba merumuskan tujuan pendidikan 

Agama Islam, diantaranya, H. M. Arifin seperti yang dikutip oleh Armai Arief 

menjelaskan bahwa tujuan dari proses Pendidikan Agama Islam adalah 

“identitas (cita-cita) yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai 

dalam proses kependidikan yang berdasarkan kepada ajaran Islam secara 

bertahap.
23

 Terkait dengan hal ini, adapun tujuan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah atau madrasah sendiri yakni untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan dan 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaan, berbangsa dan bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
24
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Menurut al-Syaibani tujuan tertinngi Pendidikan Agama Islam adalah 

“Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Sementara tujuan akhir yang 

hendak dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, 

kemauan dan akalnya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang 

utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah fi al-

ardh”.
25

 Sedangkan Muhammad Athiyah al-Abrasyi menyimpulkan bahwa 

tujuan Pendidikan Agama Islam terdiri dari lima sasaran, yakni: “1.) 

membentuk akhlak mulia, 2.) mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, 

3.) persiapan untuk mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatannya, 4.) 

menumbuhkan semangat ilmiah dikalangan siswa, dan 5.) mempersiapkan 

tenaga profesional yang terampil”.
26

 

Secara terperinci, tujuan Pendidikan Agama Islam dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

a. Memahami ajaran agama 

Memahami ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan 

Hadits serta menyimpulkan hukum dari ayat-ayatnya untuk keperluan 

Negara, masyarakat dan pribadi. Ajaran ini dinyatakan dalam Qs. At-

Taubah (9) ayat 122: 

ۡىهُۡم  ٱۡلُمۡؤِمىُىنَ ۞َوَما َكاَن   فَلَۡىََل وَفََس ِمه ُكلِّ فِۡسقَٖة مِّ
لِيَىفُِسوْا َكآفَّة ۚٗ

يهِ طَآئِفَٞة لِّيَتَفَقَّهُىْا فِي  َولِيُىِرُزوْا قَۡىَمهُۡم إَِذا َزَجُعٓىْا إِلَۡيِهۡم لََعلَّهُۡم  ٱلدِّ

  ٢١١يَۡحَرُزوَن 

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 

                                                           
25
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dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. 

 

b. Keluhuran Budi Pekerti 

Nabi Muhammad Saw telah menunjukkan praktek-praktek budi 

pekerti dan amal perbuatan serta ucapan-ucapan sehingga menjadi suri 

tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia. 

 

c. Kebahagiaan Hidup di Dunia dan Akhirat 

Mengarahkan pendidikan anak untuk mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat dengan melaksanakan ajaran agama Islam seutuhnya. 

 

d. Persiapan untuk bekerja 

Agama Islam memerintahkan kepada semua pemeluknya agar giat 

bekerja dan jangan mengharapkan hujan dari langit. Kebahagiaan hidup 

ditentukan oleh amal perbuatan seseorang, apabila mengerjakan perbuatan 

yang baik (amal shaleh) maka ia akan memperoleh kebahagiaan dalam 

hidupnya. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-An’am (6) ayat 132: 

ا يَۡعَملُىَن  َولُِكلّٖ  فٍِل َعمَّ  َوَما َزبَُّك بَِغَٰ
ٗۚ
ا َعِملُىْا مَّ ٞت مِّ   ٢٣١َدَزَجَٰ

Artinya: “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat 

(seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah 

dari apa yang mereka kerjakan”. 

Pada intinya Pendidikan Agama Islam mempunyai tujuan yang berintikan 

tiga aspek, yakni aspek iman, ilmu dan amal. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari Pendidikan Agama Islam adalah menanamkan 

rasa keagamaan pada diri siswa serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT sehingga di dalam perilaku kesehariannya selalu 

mengharap ridha Allah SWT dan menjadikan ajaran agama Islam sebagai 
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pedoman hidup dan amal perbuatannya, baik dalam hubungannya dengan 

Allah SWT maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. 

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Sedangkan tujuan dari pendidikan agama itu sendiri yakni untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati 

dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

Adapun pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. Pada dasarnya kewajiban menanamkan keimanan dan 

ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah 

berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak 

melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan 

ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. 

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia maupun di akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

d. Perbaikan, yakni untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangankekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam 

keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-

hari. 
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e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang mempunyai bakat 

khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi 

orang lain.
27

 

Dari penjelasan di atas, fungsi Pendidikan Agama Islam di sekolah atau 

madrasah yakni untuk mengembangkan pemahaman siswa mengenai ajaran 

agama Islam yang telah mereka dapatkan dalam lingkungan keluarga serta 

memperbaiki dan mencegah dari kesalahan-kesalahan pemahaman dan hal-hal 

yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

Feisal berpendapat bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan dalam memainkan fungsi agama Islam di sekolah atau madrasah. 

Pendekatan tersebut di antaranya: 

1). Pendekatan nilai universal (makro), yaitu suatu program yang 

dijabarkan dalam kurikulum. 

2). Pendekatan meso, artinya pendekatan program pendidikan yang 

mempunyai kurikulum, sehingga dapat memberikan informasi dan 

kompetisi pada anak. 

3). Pendekatan ekso, artinya pendekatan program pendidikan yang 

memberikan kemampuan kebijakan pada anak untuk 

membudidayakan nilai-nilai agama Islam. 

4). Pendekatan makro, artinya pendekatan program pendidikan yang 

memberikan kemampuan kecukupan keterampilan seseorang sebagai 
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profesional yang mampu mengemukakan teori, informasi, yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
28

 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Islam itu adalah suatu agama yang berisi ajaran mengenai tata hidup yang 

diturunkan Allah SWT kepada umat manusia melalui para Rasul, sejak Nabi 

Adam a.s. sampai Nabi Muhammad Saw. Ajaran Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad Saw dari Allah SWT ini berisi pedoman pokok yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah SWT), dengan dirinya 

sendiri, dengan sesama manusia, dengan makhluk bernyawa yang lain, dengan 

benda mati dan alam semesta ini. Ajaran ini diturunkan Allah SWT untuk 

kesejahteraan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat nanti, maka PAI 

sebenarnya harus berarti pendidikan tentang tata hidup yang berisi pedoman 

pokok yang akan dipergunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya 

di dunia ini untuk menyiapkan kehidupan yang sejahtera di akhirat. Dengan 

demikian, berarti ruang lingkup PAI secara umum itu luas sekali meliputi 

seluruh aspek kehidupan, yakni: 

a. Keimanan (Ilmu Tauhid) 

Pengajaran dan pendidikan keimanan berarti proses belajar mengajar 

tentang berbagai aspek kepercayaan. Dalam mata pelajaran keimanan, inti 

pembahasan adalah tentang ke-Esaan Allah SWT. Oleh karena itu, ilmu 

tentang keimanan ini disebut juga Tauhid. Ruang lingkup pengajaran 

keimanan itu meliputi rukun Iman yang enam, yakni percaya kepada Allah 

SWT, kepada para Rasul Allah SWT, kepada para Malaikat, kepada 

Kitab-kitab Suci yang diturunkan kepada para Rasul Allah SWT, kepada 

Hari Kiamat, kepada Qadha’ dan Qadar.
29
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 Zakiah Darajat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

1995), Cet. I, h. 84. 
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b. Ibadah (Ilmu Fiqih) 

Dalam pengertian yang luas, ibadah itu adalah segala bentuk 

pengabdian yang ditujukan kepada Allah SWT semata yang diawali oleh 

niat. Materi pelajaran ibadah ini seluruhnya dimuat dalam ilmu Fiqih. 

Selain membicarakan ibadah, juga membicarakan kehidupan sosial, 

seperti perdagangan (jual-beli), perkawinan, perceraian, kekeluargaan, 

warisan, pelanggaran, hukuman, perjuangan (jihad), politik 

(pemerintahan), makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya.
30

 

c. Al-Quran 

Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca buku atau kitab 

suci lain. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Membaca Al-Quran juga 

merupakan suatu ilmu yang mengandung seni, yakni seni baca Al-Quran. 

Isi pengajaran Al-Quran diantaranya adalah pengenalan huruf hijaiyah, 

cara membunyikannya, bentuk dan fungsi tanda baca dan tanda berhenti, 

dan lain sebagainya. Ruang lingkup pengajaran Al-Quran ini lebih banyak 

berisi pengajaran yang memerlukan banyak latihan dan pembiasaan.
31

 

d. Akhlak 

Akhlak merupakan bentuk bathin dari seseorang. Pengajaran akhlak 

berarti pengajaran tentang bentuk bathin seseorang yang kelihatan pada 

tindak tanduknya (tingkah lakunya). Pembentukan ini dapat dilakukan 

dengan memberikan pengertian tentang baik buruk kepentingannya dalam 

kehidupan, memberikan ukuran baik buruk, melatih dan membiasakan 

berbuat, mendorong dan memberi sugesti agar mau dan senang berbuat. 

Dasar pelaksanaannya, pengajaran ini berarti proses kegiatan belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak 

mulia.
32
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e. Muamalah 

Muamalah merupakan sebagian perincian dari ilmu Fiqih. Ilmu ini 

lebih membahas tentang hubungan sosial antar manusia, yakni muamalat 

madaniyat dan muamalat maliyat. Muamalat madaniyat membahas 

masalah-masalah yang dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan 

harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan dan cara menggunakan serta 

mendapatkannya. Sedangkan muamalat maliyat membahas 

masalahmasalah yang dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta 

kekayaan milik bersama baik masyarakat kecil atau besar seperti Negara 

(perbendaharaan negara = baitul mal).
33

 

f. Syari’ah (Ilmu Hukum) 

Syari’ah merupakan ilmu yang mempelajari tentang syariat atau 

hukum Islam. Ayat pertama yang berbunyi “Iqra” merupakan 

pensyariatan pertama hukum Islam. Perintah membaca, merupakan syariat 

yang pertama dalam ajaran agama Islam. Ilmu ini membicarakan mulai 

dari hukum pertama dalam Islam sampai kepada berbagai hukum dalam 

kehidupan manusia sehari-hari.
34

 

g. Tarikh (Ilmu Sejarah)  

Tarikh Islam disebut juga Sejarah Islam. Pengajaran tarikh Islam 

sebenarnya pengajaran sejarah, yakni sejarah yang berhubungan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan umat Islam, seperti kerajaan besar yang 

berkuasa di luar tanah Arab sebelum datangnya Islam, peperangan yang 

dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat melawan orang 

kafir, pemerintahan pada zaman Nabi Saw dan para sahabat, riwayat hidup 

Nabi Muhammad Saw dan masih banyak lagi yang lainnya.
35
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D. Hasil Penelitain yang Relevan 

1. Harja Wiajaya (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta44e3qqqqq ) 

dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Learniing Tipe TGT Terhadap HAsil Belajar Biologi Pada Konsep Sistem 

Gerak Pada Manusia (Kuasi Eksperimen di SMP Wirabuana Bogor)” 

memberikan kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa SMP Wirabuana Bogor. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai rata-rata pretest 34,24 menjadi 72,82 pada post 

test kels eksperimen, sementara kelas kontrol yang tidak menggunakan model 

pembelajaran TGT mendapat nilai rata-rata sebesar 36,24 pada pretest 

menjadi 51,06 pada posttest. Berdasarkan pada hasil analisis uji t 

membuktikan bahwa nilai t hitung > t table. Dengan demikian model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT berpangaruh terhadap hasil belajar biologi 

pada konsep sistem gerak. 

2. Zaenal Zhulfikri (Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta )dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Metode TGT 

(Teams Games Tournament) Terhadap Penguasaan Konsep Kalor (Kuasi 

Eksperimen di MTs Islamiyah Sawangan, Depok)” memberikan kesimpulan 

bahwa penguasaan konsep kelas eksperimen dan kelas kontrol pada konsep 

kalor sangat signifikan. Kelas eksperimen yang menggunakan metode TGT 

memiliki skor rata-rata 73,90 sedangkan kelas kontrol yang tidak menggunak 

metode TGT memiliki rata-rata 49,90. Hasil perhitungan uji-t kelas 

eksperimen yang menggunakan metode TGT dan kelas kontrol yang tidak 

menggunkan metode TGT pada konsep kalor didapat data t-hitung sebesar 

7,51 sedangkan untuk t-table pada taraf signifikan a= 0,05 (5%) sebesar 2,00 

atau t-hitung < t-table. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
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pembelajaran TGT lebih berpengaruh terhadap penguasaankonsep fisika 

siswa. 

3. Umianah (Mahasiswi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dalam 

skripsinya yang berjudul “Meningkatkan Hasil belajar Matematika Siswa 

Kelas IV Melalui Model Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT)” 

dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis data,  

hasil tes dalam siklus 1 dengan standar nilai terendah 70, sebanyak 44,44% 

sedangkan hasil tes pada siklus II dengan standar nillai yang sama, dengan 

presentase sebesar 84,72%. jadi hasil penelitian lebih baik dibandingkan hasil 

sebelum penelitian.  

 

E. Kerangka Teori 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Dari uraian di atas paling tidak mengisaratkan empat hal penting, yaitu: 

pertama pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses 

pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan 

untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuahkan sehingga segala sesuatu 

yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, proses 

penddikan terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses 

belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha mencapai hasil belajar akan 

tetapi bagaimana memperoleh hasil belajar atau proses belajar yang terjadi pada 

diri anak. Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta 
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didik dapat mengembangkan potendi dirinya., ini berarti bahwa proses 

pendidikan harus berorientasi kepada siswa. Keempat, akhir dari proses 

pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

yang mengharuskan siswa untuk bekerja sama dan saling bergantung secara 

positif antara satu sama lain dalam konteks struktur tugas, struktur tujuan, dan 

striktur reward. Telah banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa model 

pembelajaran kooperatif mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap 

pencapaian prestasi siswa. Selain itu pembelajaran kooperatif terbukti mampu 

mengembangkan hubungan antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas 

yang lemah dalam bidang akademik dan meningkatkan rasa harga diri. Dengan 

demikian keadaan peserta didik yang heterogen dalam sebuah kelas tidak lagi 

menjadi sebuah hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. 

Pembelajaran kooperatif juga merupakan sarana yang efektif untuk melatih 

dan menumbuhkan kesadaran siswa dalam belajar berfikir, menyelesaikan 

masalah dan mengintegrasikan serta mengaplikasikan kemampuan dan 

pengetahuan mereka. 

Teams Game Tournament (TGT) adalah salah satu metode untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran kooperatif. Ide yang melatar 

belakangi bentuk pembelajaran kooperatif tipe TGT ini adalah membangun 

tanggung jawab individu dengan individu dan individu dengan kelompoknya. 

Apabila siswa ingin agar timnya berhasil, mereka akan mendorong anggota 

timnya untuk lebih baik dan membantu mereka melakukannya. 
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F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai akhirnya terbukti melaui data yang terkumpul.
36

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
37

 

Sebagaimana rumusan masalah yang telah di tetapkan dalam bab I, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Game Tournament dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Islam Darul Mu’minin Kota Tangerang. 

                                                           
36

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), h. 71. 
37

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabetha, 2012), h.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SDI Darul Mu`minin yang beralamat 

Jl. Swadaya III No.13-20, Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, 

Banten 15154. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V di SDI Darul Mu`minin. 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 – 11 

Agustus 2017. 

 

B. Metode Penelitian dan Rancangan Penelitian 

Metode adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk mencari sesuatu yang 

dilakukan dengan metode tertentu, secara hati-hati, sistematis dan sempurna 

terhadap permasalahan.
1
 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Secara sederhana action research dapat diartikan sebagai kegiatan 

penelitian untuk mendapatkan kebenaran dan manfaat praktis, dengan cara 

melakukan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif, “kolaborasi adalah 

adanya kerjasama antara berbagai disiplin ilmu, keahlian, dan profesi dalam 

memecahkan masalah, merencanakan, melaksanakan kegiatan dan melakukan 

penelitian akhir.”
2 

Di sini kolaborasi menjadi hal yang penting dalam 

penelitian tindakan kelas (PTK). Sebab satu ciri khas dalam PTK adalah 

adanya kerja sama antara praktisi dan peneliti. Dalam pemahaman, 

kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan akhirnya 

                                                           
1
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 2. 
2
 E. Mulyasa, Menjadi guru profesional: menciptakan pembelajaran kreatif dan 

menyenangkan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 152. 
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melahirkan tindakan.
3
 

Arikunto dan kawan-kawan mengatakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah: Sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. 

Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada 

tiga pengertian yang dapat diterangkan. Yaitu (1) penelitian (2) tindakan (3) 

kelas. Dengan menggabungkan tiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau 

dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa.
4
 

Penelitian ini menggunakan PTK dengan pertimbangan adanya 

permasalahan yang terjadi di kelas V SD Islam Darul Mu’minin Kota 

Tangerang yaitu rendahnya hasil belajar dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Tujuan dari pelaksanaan PTK adalah penerapan metode 

pembelajaran Teams Games Turnamment (TGT) dengan tujuan meningkatkan 

hasil belajar PAI siswa kelas V SD Islam Darul Mu’minin Kota Tangerang. 

 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Islam Darul 

Mu’minin Kota Tangerang Tahun pelajaran 2016/2017. Siswa kelas V 

berjumlah 26 siswa.  

2. Langkah-langkah Penelitian 

Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan (Planning) 

Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  tahap  perencanaan  tindakan  ini 

adalah: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan metode pembelajaran Teams Game Tournament 

(TGT). 
                                                           

3
 Suharsimi Arikunto, dkk., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

63. 
4
  Ibid. 
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2) Mempersiapkan sarana dan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3) Mempersiapkan lembar observasi dan catatan lapangan yang 

digunakan pada setiap pembelajaran. 

4) Memberikan soal LKS, pre test dan post test yang akan diberikan 

pada setiap siklus yang disusun oleh peneliti. 

5) Pembentukan kelompok belajar. 

6) Mempersiapkan instrumen game dan tournament. 

7) Mempersiapkan Reward (hadiah). 

Pada setiap siklus, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

kecil. Terdiri dari 5 kelompok yang beranggotakan disetiap 

kelompok ada yang beranggotakan 5 siswa dan 6 siswa. Anggota  

kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. 

Pembagian kelompok dilakukan pada awal pembelajaran yaitu pada 

siklus I kemudian pada siklus berikutnya masih menggunakan 

kelompok yang sama. Adapun pembentukan kelompok dengan 

menggunakan data nilai Pendidikan Agama Islam kelas V pada pra 

siklus, yaitu sebelum dilaksanakannya Siklus I, dan Siklus II. 

Dari hasil pra siklus itu, nilai siswa diurutkan dari yang 

tertinggi sampai yang terendah. Siswa dibagi dalam kelompok-

kelompok kecil yang mana masing-masing terdiri dari siswa yang 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti mendesain metode pembelajaran Teams 

Game Tournament (TGT) dengan tiga tahap kegiatan yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan pendahuluan 

terdiri dari apresiasi dan motivasi serta pelaksanaan tes awal (pre 

test). Kegiatan inti meliputi pembentukan kelompok belajar, diskusi 

kelompok, permainan (game) pertandingan (tournament) dan test 

akhir (post test).  Selama pembelajaran berlangsung,  guru dalam 

mengajar menggunakan RPP yang telah disusun oleh peneliti. 



40 

 

 

 

Peneliti bertugas sebagai observer dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah disiapkan. 

c. Observasi (Observing) 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan guru sebagai 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. Lembar observasi 

digunakan untuk mengetahui jalannya pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) 

apakah siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi data yang telah 

diperoleh. Yaitu meliputi lembar observasi dan catatan lapangan 

kemudian peneliti melakukan refleksi. Setelah melakukan evaluasi 

terhadap hasil yang diperoleh dengan cara melakukan penilaian 

terhadap proses selama pembelajaran berlangsung, mengidentifikasi 

masalah yang muncul berkaitan dengan hal-hal yang telah di lakukan 

berupa kekurangan/kelemahan selanjutnya merencanakan suatu 

perbaikan. Setelah melakukan refleksi kemudian peneliti 

merumuskan perencanaan untuk siklus selanjutnya. 

 

Siklus II 

Pada tahap siklus ini mengikuti tahapan refleksi pada siklus 

pertama. Kegiatan pada siklus kedua dilakukan sebagai perbaikan pada 

siklus pertama terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran Teams Game Tournament (TGT). Pada siklus 

kedua ini juga terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi hasil yang telah dilakukan. 

Jika pada siklus kedua hasilnya belum mencapai standar yang ditentukan, 

peneliti melanjutkan siklus selanjutnya sampai mencapai hasil yang di 

harapkan. 
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Pengamatan 

Perencanaan 
 

Siklus I 
Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan 
 

Perencanaan 

Refleksi 
Siklus II 

Pelaksanaan 

Model atau desain yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah model Kemmis dan Taggart, dimana dalam satu siklus terdiri 

dari beberapa hal seperti; perencanaan (Planning), tindakan (acting), 

observasi (observing) dan refleksi (reflecting). Secara rinci prosedur 

pelaksanaan PTK ini dapat digunakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Tahapan-tahapan Pelaksanaan PTK. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam penelitian merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh 

dan diatur secara baik. Adapun teknik yang dipakai sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan 

dengan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran didalam kelas. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Lembar observasi digunakan untuk mencatat hal-hal yang 

terjadi selama proses pembelajaran dikelas. Data diperoleh dengan apa 

yang telah diamati, dialami dan didengar. Data yang diperoleh adalah 

sebagai bukti telah terlaksananya rencana- rencana tindakan yang telah 

disusun sebelumnya serta reaksi siswa terhadap metode yang diterapkan 

dan perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

2. Teknik Test 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan soal berupa soal pre test 

dan post test yang harus dikerjakan secara individu setiap pertemuan 
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disetiap siklus. Selain itu tes juga disajikan dalam bentuk LKS dan 

dikerjakan secara berkelompok. Sedangkan soal kuis di berikan saat 

Game dan Tournamment. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai hasil 

belajar siswa dan foto pada saat pembelajaran berlangsung dengan metode 

pembelajaran Teams Game Tournament (TGT). 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang karakteristik data secara objektif. Instrumen 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar Observasi 

Lembar obsesvasi digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan 

pengamatan didalam kelas. Dari lembar observasi inilah peneliti bisa 

mengetahui gambaran aktivitas yang dilakukan guru dan siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode 

Teams Game Tournament (TGT). Lembar observasi berupa lembar 

cheklist tentang aktifitas pembelajaran yang dilakukan guru bersama para 

siswa. Melalui lembar observasi ini, peneliti dapat mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi guru serta memperbaiki kekurangan-kekurangan 

selama pembelajaran berlangsung. 

2. Soal Test 

Test adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk tugas atau serangkaian 

tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah sehingga 

dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. 

Untuk mengukur hasil belajar siswa, peneliti menggunakan naskah 

soal berupa Lembar Kerja Siswa (LKS), soal pre test, soal post test  dan  

soal  kuis.  Tes  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari dan untuk mengetahui kemajuan 
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siswa pada hasil belajarnya. 

3. Dokumentasi 

Melalui dokumentasi peneliti bisa mengetahui kondisi, data-data dan 

hal-hal yang terkait dengan siswa, seperti nilai hasil belajar dan foto yang 

menggambarkan situasi saat pembelajaran berlangsung. Dokumentasi ini 

sangat penting membantu dalam pengumpulan data sebagai pendukung 

dalam proses penelitian. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang 

dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
5
 

Tujuan dari analisis data ini adalah:
6
 

1. Data dapat diberi arti atau makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah-masalah penelitian. 

2. Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat 

dalam penelitian. 

3. Untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian. 

4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-

saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan sesudah 

pengumpulan data. Data yang digunakan berasal dari hasil pekerjaan tes 

peserta didik, observasi, dokumentasi, dan hasil catatan lapangan. Analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif model 

mengalir dari Miles dan Huberman yang meliputi 3 hal yaitu: 

                                                           
5
 Lexy J. Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 248. 
6
 M. Hasan Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: 

Ghalia, 2002), h. 98. 
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a. Reduksi data (Data Reduction); 

b. Penyajian data (Data Display); 

c. Menarik kesimpulan (Conclucion Drawing). 

Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Reduksi data (Data Reduction)  

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang 

bermakna. Mereduksi data disini berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam pembelajaran PAI 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT) untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Data ini diklasifikasikan 

dan disederhanakan dengan menonjolkan hal-hal penting yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT) untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Proses reduksi ini berlangsung secara terus menerus selama proses 

penelitian ini berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang jelas dari data tersebut sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan 

yang dapat dipertanggungjawabkan.  

 

b. Penyajian data (Data Display) 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antara kategori. Penyajian data yang digunakan pada PTK 

adalah denga teks yang berbentuk naratif. Dengan penyajian data, maka 

akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

 

c. Menarik kesimpulan (Conclucion Drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian 

data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan kalimat dan/atau 
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formula yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang luas. 

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT), maka data yang diperlukan berupa 

data hasil observasi selama pembelajaran berlangsung dari hasil 

pengamatan melalui lembar pengmatan yang telah disusun sebelumnya, 

yang menjadi subyek pengamatan adalah seluruh siswa di dalam kelas dan 

data hasil tes siswa yang diberikan di akhir tindakan untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman materi terhadap siswa. 

Analisis data dilakukan dengan membandingkan antara skor nilai tiap 

siklus dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 75 (sesuai KKM yang berlaku 

di SD Islam Darul Mu’minin Kota Tangerang). Oleh karena itu setiap siswa 

dikatakan tuntas belajarnya atau sudah mencapai KKM jika nilai yang 

diperoleh siswa lebih dari 75. Sebaliknya siswa dikatakan belum tuntas 

belajarnya atau belum mencapai KKM jika nilai yang diperoleh siswa kurang 

dari 75. 

1) Menghitung nilai rata-rata kelas: 

 

 

 

 

Keterangan : 

= Nilai rata-rata 

= Jumlah nilai semua siswa 

= Jumlah siswa 

2) Menghitung persentase ketuntasan: 

Persentase ketuntasan =    

Keterangan:  
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F   : Jumlah peserta didik yang tuntas belajar  

N   : Jumlah seluruh peserta didik  

100  : Bilangan tetap 

Apabila ketuntasan ≥85% maka ketuntasan belajar klasikal tercapai.
7
 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan tindakan ini akan dilihat dari indikator proses dan 

indikator hasil belajar. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini 

adalah jika ketuntasan belajar siswa terhadap materi mencapai 85%. Dan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam pembelajaran PAI di SD Islam 

Darul Mu’minin Kota Tangerang, apabila nilai peserta didik ≤75 maka 

dianggap peserta didik tersebut belum tuntas dalam pembelajaran. Apabila 

nilai peserta didik ≥75 maka dianggap mampu mengerjakan soal-soal evaluasi 

yang diberikan oleh guru (peneliti).  

Mulyasa mengatakan pembelajaran diakatakan berhasil dan berkualitas 

dari segi proses apabila seluruh peserta didik atau setidak-tidaknya sebagian 

besar (85%) peserta didik secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam 

proses pembelajaran di samping itu menunjukkan kegairahan belajar yang 

tinggi, semangat yang besar dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan 

dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi 

perubahan perilaku positif pada diri sendiri peserta didik seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (85%). 

 

 

                                                           
7
  Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, (Surabaya:Kencana, 2009), 

h. 241. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Profil Sekolah 

Sekolah Dasar Islam Darul Mu’minin telah berdiri sejak tahun 

1998, tepatnya pada tanggal 17 Mei 1998 yang digagas oleh yayasan 

Darul Mu’minin, yang sudah berdiri pada tahun 1998, yang diketuai oleh 

Ustadz Aly Ahmadi sampai tahun 2004 dan selanjutnya di gantikan oleh 

H Nasirin Achlan sampai tahun 2011 dan dilanjutkan oleh H Ramelan 

yang hingga kini masih menjabat sebagai ketua yayasan pada sekolah 

tersebut. Sebelum berdiri sebagai sekolah dasar, dahulunya sekolah ini 

adalah Madrasah Diniyah dalam kepengurusan yang sama. Melihat 

kondisi madrasah diniyah yang kurang diminati masyarakat dan 

mengalami pasang surut, pengurus yayasan mendapat ide baru untuk 

mendirikan sekolah dasar formal yang berbasis Islam. Ide tersebut 

kemudian melahirkan Sekolah SD Islam Darul Mu’minin yang masih 

berdiri hingga saat ini dan menjadi objek penelitian peneliti. 

Lokasi sekolah ini terletak di jalan Swadaya III no. 20 A Larangan 

Indah Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Sekolah Dasar Islam Darul 

Mu’minin ini, berdiri di atas tanah yang luasnya kurang lebih 3000 m
2
 . 

untuk dunia pendidikan letak geografis sekolah ini sangat kondusif untuk 

belajar, karena jauh dari keramaian dan kebisingan kota. Tujuan 

penempatan sekolah ini sesuai dengan tujuan berdirinya yaitu, ingin 

mencetak generasi muda Islam yang memiliki kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan spiritual, sesuai dengan visi misi sekolah 

 

2. Sarana dan Prasarana 

Dalam rangka mencapai target kualitas sekolah yang bermutu, 

tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung berupa sarana dan 
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prasarana yang memadai. Untuk pencapaian target tersebut sarana dan 

prasarana baik fisik, lingkungan maupun personil (SDM) yang terkait 

haruslah bisa didayagunakan secara efektif dan efisien. Terkait denga 

sarana dan prasarana, tentu diperlukan pula perekrutan personil-personil 

yang ahli dalam bidang sarana dan prasarana penunjang perkembangan 

sekolah. Sarana dan prasarana ini dapt berupa gedung, peralatan kantor, 

ATK, dan sebagainya. Berikut ini daftar sarana dan prasarana di Sekolah 

Dasar Islam Darul Mu’minin. 

Tabel 4.1 

Daftar Sarana dan Prasarana Sekolah 

NO JENIS RUANG JUMLAH 

1 Ruang kelas 18 Ruang 

2 Ruang bimbingan sekolah 1 Ruang 

3 Ruang kepala sekolah 1 Ruang 

4 Ruang tata usaha 1 Ruang 

5 Ruang guru 2 Ruang 

6 Ruang aula 1 Ruang 

7 Ruang kesenian 1 Ruang 

8 Ruang UKS 2 Ruang 

9 Ruang penjaga sekolah 1 Ruang 

10 Ruang perpustakaan 1 Ruang 

11 Kamar mandi /toilet 8 Ruang 

12 Gudang 1 Ruang 

13 Ruang laboratorium IPA 1 Ruang 

14 Ruang laboratorium komputer 1 Ruang 

15 Musholla 1 Ruang 

16 Kantin 1 Ruang 
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Sumber: Dokumen SDI Darul Mu’minin 2017 

 

Tabel 4.2 

Daftar Perlengkapan Sekolah 

 

NO JENIS PERLENGKAPAN JUMLAH 

   

1 Komputer laboratorium 34 unit 

2 Komputer kantor 4 unit 

3 TV 2 unit 

4 AC 45 unit 

5 Dispenser 4 unit 

6 Sound sistem 2 unit 

7 Kamera foto 2 unit 

8 Handy cam 2 unit 

9 Genset 1 unit 

10 Mesin cetak/printer 6 unit 

11 Lemari sekolah 18 buah 

12 Lemari kantor 7 buah 

13 Rak buku 10 buah 

14 Meja guru 40 buah 

15 Kursi guru 40 buah 

16 Kursi tamu 7 buah 

17 Meja murid 566 buah 

18 Kursi murid 566 buah 

17 Dapur umum 1 Ruang 

18 Kendaraan antar jemput 2 Unit 

19 Ruang bermain anak-anak 2 Unit 
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19 Papan tulis 18 buah 

20 Proyektor 6 buah 

21 CCTV 22 unit 

Sumber: Dokumen SDI Darul Mu’minin 2017 

 

3. Data Guru dan Karyawan 

Tabel 4.3 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan SDI Darul Mu’minin 

 

No. Nama Tempat/Tgl Lahir Tugas Pendidikan 

     

1. H. Imam Asy'ari, M.Ag Jepara, 05 Juli 1963 Kepala Sekolah S-2 

2. 
H. Chumaidur Rahman, 

S.Ag Jepara, 18 April 1965 Al-Qur’an S-1 

3. Hj. Purwanti, S.Pd. Klaten, 12 Juli 1965 Guru Kelas I S-1 

4. Arif Mutohar, A.Md Jepara, 01 Nopember 1982 Kepala TU D-3 

5. Tofik, A.Md Tegal, 09 Oktober 1968 TIK D-3 

6. Amirullah, S.H.I Jakarta, 01 September 1978 Guru Kelas IV S-1 

7. Neneng Hasanah, S.Pd.I Tangerang, 07 Juni 1981 Guru Kelas II S-1 

8. Ace Saputra Cianjur, 15 Oktober 1962 SBK MAN 

9. Dahlan, S.Pd.I 
Tangerang, 07 Desember 
1976  Aqidah Akhlak S-1 

10. 

Dina Mufti Zakiyya, 

S.Pd Jepara, 08 Desember 1988 Guru Kelas IV S-1 

11. Naufatulliza, S.Pd. Jakarta, 05 Nopember 1982 Guru Kelas II S-1 

12. Heri Gama Derita 

Padang Panjang, 05 April 

1965 Satpam SLTA 

13. Sri Rejeki, SP Yogyakarta, 23 Nop 1975 Guru Kelas II S-1 

14. Diyan Ripiyani, S.Pd.I Jakarta, 07 Desember 1979 Guru Kelas III S-1 

15. Ir. Heru Purbayanto Yogyakarta, 20 Nop 1963 Staf TU S-1 
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16. Marlinah, S.Pd.I Tangerang, 25 Mei1986 Guru Kelas I S-1 

17. Abdul Jamil 

Pemalang, 12 Oktober 

1963 Penjaga Sekolah MAN 

18. 

Inayati Shifroniyah, 

S.Hum Jakarta, 08 September 1989 BHS. Arab S-1 

19. Akhmad Arwani, S.Pd.I Jepara, 05 September 1981 Paktek Ibadah S-1 

20. Eva Rodipah, S.S. 

Tasik Malaya, 25 Agustus 

1983 Guru Kelas VI S-1 

21. Ruslan, S.Sos.I Bima, 31 Mei 1984 Guru Kelas VI S-1 

22. Syahrul Anwar, A.Md. Jakarta, 21 Desember 1976 Guru Olah Raga D-3 

23. Ahmad Zaini Dahlan Jakarta, 09 Nopember 1986 TIK 

Sedang 

Kuliah S1 

24. Supriwiyadi Kendal 29 Januari 1968 Matematika SPG 

25. Septialita Isnaini, S.Pd. Jakarta, 27 September 1989 Guru Kelas IV S-1 

26. Huda Tsaniyati Zidni Jakarta, 21 September1992 BHS. Arab 

Sedang 

Kuliah S-1 

27. Windi Antika, S.Pd. 

Tangerang, 23 Agustus 

1988 Guru Kelas III S-1 

28. Fathkur Rozak Jepara, 05 Juli 1988 Guru Olah Raga S-1 

29. Lesmy Cahayani, S.S.I Jakarta, 19 Juli 1984 Guru Kelas I S-1 

30. Riza Nurpardiah, S.Pd. Tangerang, 03 April 1989 Asisten Kelas I S-1 

31. Nurlinah, S.Pd.I Tangerang, 30 Mei 1979 Guru Kelas III S-1 

32. 

Fandri Maryatno, 

S.Sos.I Bima, 03 Juni 1986 Al-Qur’an S-1 

33. Farhan Hidayat, ST Cilacap, 12 April 1990 Asisten Kelas I S-1 

34. Umi Salamah, S.Ag. Kediri, 16 April 1972 

PAI dan Aqidah 

Akhlak S-1 

35. Lujeng Widuri, S.Pd. Pati, 27 Juli 1975 BHS. Inggris S-1 

36. Herey Purwanto, S.Pd. Jakarta, 05 April 1989 Guru Kelas V S-1 



52 

 

37. Ike Niawati, S.Pd. 

Tangerang, 03 Agustus 

1984 Guru Kelas V S-1 

38. 

Hendrix Ruismawan, 

S.Pd.I Ciamis, 19 Oktober 1988 Guru Kelas V S-1 

39. Abdul Aziz Tangerang, 21 Juli 1992 Asisten Kelas I Sedang 

Sumber: Dokumen SDI Darul Mu’minin 2017 

 

4. Data Siswa 

Tabel 4.4 

Daftar Keadaan Murid SD Islam Darul Mu’minin Tahun 2016/2017 

 

Kelas Jumlah kelas Murid laki-laki murid perempuan Jumlah 

I 3 rombel 53 43 96 

II 3 rombel 50 46 96 

III 3 rombel 44 57 101 

IV 3 rombel 50 42 93 

V 3 rombel 42 56 98 

VI 3 rombel 45 45 90 

Jumlah 18 rombel 284 290 574 

Sumber: Dokumen SDI Darul Mu’minin 2017 

 

B. Analisis Data 

Dalam bagian ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bahwa metode 

pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi Iman Kepada Kitab Allah 

pada kelas V  di SD Islam Darul Mu’minin tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dengan dua 

siklus. Dalam penelitian ini tes tertulis yang berbentuk lembar soal multiple 

choice dan essay untuk mengukur hasil belajar PAI. Adapun hasil penelitian 
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sebagai berikut: 

 

1. Tindakan Pembelajaran Siklus I 

Tindakan pembelajaran siklus I merupakan tindakan pembelajaran 

yang sangat penting, karena analisis tindakan pertama ini akan dijadikan 

sebagai refleksi bagi peneliti untuk melanjutkan kepada tindakan 

pembelajaran siklus berikutnya. Kegiatan pembelajaran siklus I ini 

dilaksanakan dengan dua pertemuan, dimana setiap waktu pertemuannya 

2 X 35 menit atau 2 jam pembelajaran. Berikut ini pembahasan tahap 

pada siklus I. 

a. Tahap Perencanaan 

Pembelajaran pada siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan yang 

berdurasikan 2 x 35 menit, materi yang diajarkan pada siklus I ini 

adalah menyebutkan nama-nama rasul yang menerima kitab-kitab 

Allah. Kegiatan yang dilakukan pada tahap siklus ini adalah peneliti 

membuat RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran). Dengan 

pokok bahasan mengenal kitab-kitab Allah. Untuk menunjang proses 

pembelajaran peneliti menyiapkan media pembelajaran berupa kartu 

TGT. Selain itu peneliti juga menyiapkan lembar kerjasiswa dan 

lembar observasi untuk setiap pertemuan. 

 

b. Tahap Pelaksanaan  

Pada pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

tiga tahap, tahap pendahulan, tahap kegiatan inti, dan tahap penutup. 

Tahap ini merupakan tahap pembelajaran yang akan dilakukan pada 

penelitian tindakan kelas ini. 

Pada tahap pendahuluan, guru menyampaikan salam pembuka, 

berdo’a, melakukan tanya jawab yang mengarah pada materi membuat 

kerangka karangan dan membuat kalimat berdasarkan gambar seri, 

pengaturan kelas dengan membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok, selain itu guru juga memberikan motivasi serta 
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menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Sedangkan, pada 

tahap kegiatan inti ini, meliputi:  

1) Guru menjelaskan tentang nama-nama kitab Allah. 

2) Guru menjelaskan tentang nama-nama rasul yang menerima kitab-

kitab Allah. 

3) Siswa menyebutkan nama-nama kitab Allah secara kelompok dan 

individu. 

4) Siswa menghafal nama-nama kitab Allah SWT. 

5) Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi, berbagi dan 

mengumpulkan informasi tentang materi yang dipelajari hari ini 

tentang nama-nama kitab Allah. 

6) Siswa bersama-sama saling memberikan kontribusi dan bertukar 

informasi untuk mengerjakan tugas menulis yang ada pada LKS 

yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. 

7) Guru mengawasi kegiatan kerja kelompok yang sedang 

berlangsung dan memberikan bantuan seperlunya kepada 

kelompok yang memerlukan bantuan. 

8) Guru menunjuk perwakilan setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. 

9) Siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

menambahkan, memperbaiki ataupun bertanya tentang hasil 

presentasi temannya. 

10) Guru memberikan umpan balik tentang materi yang telah 

dipelajari. 

11) Siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya. 

12) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk 

mempertanyakan hal yang belum difahami. 

Tahap penutup dalam pembelajaran membuat dan 

mengembangkan kerangka karangan dan membuat kalimat 

berdasarkan gambar seri adalah guru bersama siswa menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran, guru membrikan kesan dan pesan tentang 
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pelajaran yang diikuti, guru memberikan informasi materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya, guru menunjuk salah seorang 

siswa untuk memimpin doa. 

 

c. Tahap Pengamatan (Observasi) 

1) Observasi Guru 

Observasi dilakukan oleh observer, tujuannya untuk 

mengetahui aktivitas guru selama proses kegiatan pembelajaran 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT). Berdasarkan data yang dihasilkan terkait kegiatan guru, 

guru melakukan setiap langkah dalam RPP. Sesuai dengan data 

yang diperoleh pada pertemuan pertama dan kedua, guru kurang 

memberi semangat kepada siswa, guru tidak membuat kesimpulan 

bersama-sama dengan siswa, guru tidak memberikan penguatan 

kepada pertanyaan dan jawaban siswa dan kurang menghargai 

pendapat siswa. Selain itu, dimana guru sebagai fasilitator sudah 

cukup menempatkan fungsinya sebagaimana mestinya, 

mengarahkan siswa untuk berpartisipasi dalam game, mengajak 

siswa menulis serta memberikan jawaban yang jelas terhadap 

pertanyaan-pertanyaan siswa, guru juga sudah baik dalam 

menjelaskan dan menguasai materi pembelaran. Dari data tabel 

dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pada setiap 

pertemuannya. Sehingga pada siklus I guru mencapai kategori 

cukup baik.  
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Tabel 4.5 

 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No Perilaku guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Menyampaikan materi sesuai dengan RPP 

yang sudah disiapkan 

√  

2 Menyampaikan materi dengan jelas sehingga 

dapat dipahami oleh siswa 

√  

3 Mengelompokkan siswa beranggotakan 5 

orang secara heterogen 

√  

4 Memberikan wacana / teks sesuai dengan 

bahasan pembelajaran 

√  

5 Mengarahkan siswa untuk berpartisipasi 

dalam game yang sedang berlangsung 

√  

6 Mengarahkan siswa untuk saling membaca 

dan menemukan ide pokok dan memberi 

tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada 

lembar jawaban 

√  

7 Mengarahkan siswa untuk membacakan hasil 

kerja kelompoknya masing-masing 

√  

8 Membuat kesimpulan bersama siswa  √ 

9 Membacakan kesimpulan yang sudah dibuat 

bersama siswa 

 √ 

10 Memberi penguatan kepada pertanyaan dan 

jawaban siswa 

 √ 

11 Memberikan jawaban yang jelas terhadap 

pertanyaan-pertanyaan siswa 

√  

12 Menghargai pendapat siswa  √ 

13 Memberikan tes tulis tentang materi yang √  
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diajarkan 

 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas guru pada siklus I 

pertemuan pertama, dapat dilihat bahwa terdapat 4 aspek kegiatan 

yang tidak dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. 4 aspek 

tersebut adalah membuat kesimpulan bersama siswa, membacakan 

kesimpulan yang sudah dibuat bersama siswa, memberi penguatan 

kepada pertanyaan dan jawaban siswa dan menghargai pendapat 

siswa. 

Tabel 4.6  

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No Perilaku guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Menyampaikan materi sesuai dengan RPP 

yang sudah disiapkan 

√  

2 Menyampaikan materi dengan jelas sehingga 

dapat dipahami oleh siswa 

√  

3 Mengelompokkan siswa beranggotakan 5 

orang secara heterogen 

√  

4 Memberikan wacana / teks sesuai dengan 

bahasan pembelajaran 

√  

5 Mengarahkan siswa untuk berpartisipasi 

dalam game yang sedang berlangsung 

√  

6 Mengarahkan siswa untuk mengadakan 

sebuah Kompetisi belajar 

√  

7 Mengarahkan siswa untuk membacakan hasil 

kerja kelompoknya masing-masing 

√  

8 Membuat kesimpulan bersama siswa  √ 

9 Membacakan kesimpulan yang sudah dibuat √  
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bersama siswa 

10 Memberi penguatan kepada pertanyaan dan 

jawaban siswa 

 √ 

11 Memberikan jawaban yang jelas terhadap 

pertanyaan-pertanyaan siswa 

√  

12 Menghargai pendapat siswa √  

13 Memberikan tes tulis tentang materi yang 

diajarkan 

√  

 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas guru pada siklus I 

pertemuan kedua, dapat dilihat bahwa terdapat 2 aspek kegiatan 

yang tidak dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. 2 aspek yang 

tidak dilakukan oleh guru adalah membacakan kesimpulan yang 

sudah dibuat bersama siswa dan memberi penguatan kepada 

pertanyaan dan jawaban siswa. Observasi aktivitas guru pada 

siklus pertama ini mendapatkan kategori cukup baik. 

2) Observasi Siswa  

Observasi dilakukan oleh observer, tujuannya untuk 

mengetahui aktivitas siswa selama proses kegiatan pembelajaran 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT). Untuk hasil observasi terhadap siswa pada siklus I 

pertemuan pertama dan kedua dapat dideskripsikan sebagai 

berikut. Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dapat terlihat 

bahwa siswa belum terbiasa belajar dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), 

terlihat dari beberapa siswa yang belum terbiasa dalam belajar 

berkelompok dan berdiskusi bersama kelompoknya. Sesuai 

dengan data yang di peroleh pada pertemuan pertama dan kedua, 

siswa masih kurang dalam menghargai pendapat orang lain dan 

juga kerjasama antar siswa terlihat rendah, setiap kelompok juga 
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belum terlihat kompak dalam berdiskusi kelompok. Selain itu, 

siswa belum terlihat antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran, berpendapat dan menjawab pertanyaan dengan baik.  

Beberapa hal lain yang tampak, ketika guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok semua siswa mulai mengikuti 

pembelajaran dengan serius. Namun ketika guru memberi 

kesempatan untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas, 

sebagian siswa cukup antusias dan berlomba-lomba untuk dapat 

membacakannya di depan kelas. Ada juga beberapa siswa yang 

menolak untuk membacakan hasil kerja kelompok di depan teman-

temannya. Dan ada beberapa kelompok yang masih terlambat 

untuk mengumpulkan tugas menulis karena belum selesai 

mengerjakannya. Hal ini dikarenakan setiap kelompok tidak 

terlihat kompak dalam berdiskusi, mereka terlihat saling 

mengandalkan satu sama lain. Ketika permainan (games) 

berlangung, beberapa siswa masih sulit untuk mengikuti/masuk 

dalam permainan karena masih asyik dengan permainannya 

sendiri, namun pada akhirnya mereka berhasil mengikuti setelah 

dibujuk oleh guru. Ada juga beberapa siswa juga yang tidak 

menghargai pendapat teman kelompoknya ketika presentasi 

sedang berlangsung. Terdapat sedikit peningkatan pada pertemuan 

pertama dan kedua, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar 

siswa belum sempurna, sehingga aktivitas pembelajaran pada 

siklus I sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) harus dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya siklus II. 
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Tabel 4.7  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No Perilaku siswa dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Membentuk kelompok secara heterogen √  

2 Mendiskusikan materi pelajaran dengan teman 

dalam kelompok 

 √ 

3 Memahami materi dan tugas secara kelompok √  

4 Melakukan kerjasama dengan siswa lain  √ 

5 Menemukan definisi, klasifikasi, ilustrasi, 

perbandingan dan pertentangan, serta sebab 

dan analisis fungsional dalam materi 

√  

6 Mengikuti kegiatan kompetisi belajar   

7 Membacakan hasil teman sekelompok 

terhadap kelompok lainnya 

√  

8 Menilai dan memperbaiki pekerjaannya √  

9 Mengikuti kegiatan game yang sedang 

berlangsung 

 √ 

10 Menjawab pertanyaan dengan tepat selama 

berlangsungnya pelajaran 

√  

11 Menghargai pendapat orang lain  √ 

12 Siswa dapat memecahkan permasalahannya 

dengan cepat 

 √ 

13 Melaksanakan LKS berdasarkan materi √  

 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan pertama, dapat dilihat bahwa terdapat 5 aspek kegiatan 
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yang tidak dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Adapun 5 

aspek yang tidak dilakukan oleh siswa adalah mendiskusikan 

materi pelajaran dengan teman kelompok, mengikuti kegiatan 

game yang sedang berlangsung, melakukan kerjasama dengan 

siswa lain, menghargai pendapat orang lain dan siswa dapat 

memecahkan permasalahannya dengan cepat. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

No 
Perilaku siswa dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Membentuk kelompok secara heterogen √  

2 
Mendiskusikan materi pelajaran dengan 

teman dalam kelompok 
 √ 

3 
Memahami materi dan tugas secara 

kelompok 
√  

4 Melakukan kerjasama dengan siswa lain  √ 

5 

Menemukan definisi, klasifikasi, ilustrasi, 

perbandingan dan pertentangan, serta sebab 

dan analisis fungsional dalam materi 

√  

6 
Membacakan hasil teman sekelompok 

terhadap kelompok lainnya 
√  

7 Menilai dan memperbaiki pekerjaannya √  

8 
Mengikuti kegiatan game yang sedang 

berlangsung 
 √ 
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9 
Menjawab pertanyaan dengan tepat selama 

berlangsungnya pelajaran 
√  

10 Menghargai pendapat orang lain √  

11 
Siswa dapat memecahkan permasalahannya 

dengan cepat 
√  

12 Melaksanakan LKS berdasarkan materi √  

 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan kedua, dapat dilihat bahwa terdapat 3 aspek kegiatan 

yang tidak dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Adapun 3 

aspek yang tidak dilakukan oleh siswa adalah mendiskusikan 

materi pelajaran dengan teman kelompok, mengikuti kegiatan game 

yang sedang berlangsung, melakukan kerjasama dengan siswa lain. 

Observasi aktivitas siswa pada siklus pertama ini mendapatkan 

kategori cukup baik. 

 

2. Tindakan Pembelajaran Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus II ini dimulai dengan 

menyiapkan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran), lembar 

observasi dan penilaian keterampilan menulis. Pada RPP materi yang 

dibahas pada siklus II ini adalah membuat sebuah karangan 

berdasarkan gambar seri. Pada siklus II RPP dibuat dalam 2 

pertemuan untuk menjelaskan materi dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I maka proses pembelajaran 

harus lebih diarahkan. Perbaikan-perbaikan yang ada pada siklus I 

diterapkan pada siklus II dengan mengubah beberapa peraturan yang 
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terdapat pada siklus I, yaitu:  

1) Guru harus memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam 

pembelajaran. 

2) Guru harus membuat sebuah kesimpulan bersama-sama 

dengan siswa pada kegiatan akhir pembelajaran. 

3) Guru harus memberikan apresiasi dan menghargai setiap 

jawaban dan pertanyaan yang diberikan oleh siswa. 

4) Guru harus menyediakan games dan media yang dianggap 

lebih mampu untuk menarik perhatian siswa  

5) Guru harus memfasilitasi dan mengarahkan siswa untuk 

dapat berdiskusi serta bekerja sama dalam kelompoknya 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan yang dilakukan pada siklus II merupakan 

perbaikan-perbaikan yang didasarkan pada pelaksanaan yang telah 

dilakukan pada siklus I. Pelaksanaan yang akan dilakukan pada siklus 

II ini adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran mengenal nama-

nama kitab-kitab Allah yang meliputi tiga tahap, yaitu pendahuluan, 

tahap kegiatan inti, dan tahap penutup. Tahap ini merupakan 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Tahap pendahuluan ini, guru mengucapkan salam pembuka, 

berdoa, melakukan pengaturan kelas, bertanya jawab dengan siswa 

dalam pembelajaran menulis di pertemuan sebelumnya, 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberi motivasi pada 

siswa. Sedangkan pada tahap kegiatan inti ini, meliputi: 

1) Guru memberikan penjelasan tentang beriman kepada kitab-

kitab Allah. 

2) Guru memberikan tentang mengenal kitab-kitab Allah. 

3) Guru menjelaskan kepada siswa tentang nama-nama kitab-kitab 

Allah. 
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4) Siswa dalam kelompok mencocokan nama-nama kitab Allah 

dengan rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah. 

5) Guru juga menjelaskan kepada siswa Al-Qur’an adalah kitab 

suci yang terakhir. 

6) Gurumengarahkan kepada siswa untuk berdiskusi, berbagi dan 

mengumpulkan informasi tentang mengenal kitab-kitab Allah, 

rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah, dan Al-Qur’an 

adalah kitab suci yang terakhir. 

7) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan tugas 

pada materi mengenal kitab-kitab Allah, rasul-rasul yang 

menerima kitab-kitab Allah, dan Al-Qur’an adalah kitab suci 

yang terakhir. 

8) Guru mengawasi kegiatan kerja kelompok yang sedang 

berlangsung dan memberikan bantuan seperlunya pada 

kelompok yang memerlukan bantuan. 

9) Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya didepan kelas. 

10) Guru memberikan umpan balik tentang materi yang telah 

dipelajari. 

11) Siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya. 

12) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk 

mempertanyakan hal yang belum difahami. 

Tahap penutup dalam pembelajaran mengenal kitab-kitab Allah, 

rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah, dan Al-Qur’an adalah 

kitab suci yang terakhir adalah guru bersama siswa menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran 

mengenal kitab-kitab Allah.  
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c. Tahap Pengamatan (Observasi) 

1) Observasi Guru 

Hasil Observasi yang dilaksanakan selama pembelajaran 

bahasa Indonesia menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) siklus II. Pengamatan dilakukan 

oleh observer yang mencatat seluruh aktivitas guru selama proses 

pembelajaran. Berdasarkan data yang dihasilkan pada tabel di atas 

terkait kegiatan guru, guru melakukan setiap langkah dalam RPP. 

Sesuai dengan data yang diperoleh  pada siklus II pertemuan 

pertama dan kedua, guru sudah baik dalam memberi motivasi 

kepada siswa, memberi kesempatan siswa untuk bertanya, 

interaksi antara siswa dengan guru, dan juga guru cukup baik 

dalam membimbing siswa berdiskusi. Selain itu,  dimana guru 

sebagai fasilitator sudah sangat baik menempatkan fungsinya 

sebagaimana mestinya, mengajak siswa mengerjakan tugas LKS, 

guru juga sudah memberikan apresiasi dan menghargai pada setiap 

pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh siswa serta 

menyimpulkan materi bersama dengan siswa dengan sangat baik, 

guru juga sudah baik dalam menyediakan permainan yang akan 

dilakukan siswa, sehingga siswa merasa sangat tertarik untuk ikut 

di dalamnya. Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan pada setiap pertemuannya.  Sehingga pada 

siklus II guru mencapai kategori sangat  baik. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No Perilaku guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Menyampaikan materi sesuai dengan RPP 

yang sudah disiapkan 

√  
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2 Menyampaikan materi dengan jelas sehingga 

dapat dipahami oleh siswa 

√  

3 Mengelompokkan siswa beranggotakan 5 

orang secara heterogen 

√  

4 Memberikan wacana / teks sesuai dengan 

bahasan pembelajaran 

√  

5 Mengarahkan siswa untuk berpartisipasi 

dalam game yang sedang berlangsung 

√  

6 Mengarahkan siswa untuk saling membaca 

dan menemukan ide pokok dan memberi 

tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada 

lembar jawaban 

√  

7 Mengarahkan siswa untuk membacakan hasil 

kerja kelompoknya masing-masing 

√  

8 Membuat kesimpulan bersama siswa √  

9 Membacakan kesimpulan yang sudah dibuat 

bersama siswa 

√  

10 Memberi penguatan kepada pertanyaan dan 

jawaban siswa 

√  

11 Memberikan jawaban yang jelas terhadap 

pertanyaan-pertanyaan siswa 

√  

12 Menghargai pendapat siswa √  

13 Memberikan LKS berdasarkan materi √  

 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas guru pada siklus II 

pertemuan pertama, dapat dilihat bahwa guru telah melakukan 

seluruh aspek yang ada dalam pembelajaran dalam pembelajaran 

yang dilakukan dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe TGT. Maka dapat disimpulkan bahwa guru telah berhasil 

melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah TGT. 
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Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No Perilaku guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Menyampaikan materi sesuai dengan RPP 

yang sudah disiapkan 

√  

2 Menyampaikan materi dengan jelas sehingga 

dapat dipahami oleh siswa 

√  

3 Mengelompokkan siswa beranggotakan 5 

orang secara heterogen 

√  

4 Memberikan wacana / teks sesuai dengan 

bahasan pembelajaran 

√  

5 Mengarahkan siswa untuk berpartisipasi 

dalam game yang sedang berlangsung 

√  

6 Mengarahkan siswa untuk saling membaca 

dan menemukan ide pokok dan memberi 

tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada 

lembar jawaban 

√  

7 Mengarahkan siswa untuk membacakan hasil 

kerja kelompoknya masing-masing 

√  

8 Membuat kesimpulan bersama siswa √  

9 Membacakan kesimpulan yang sudah dibuat 

bersama siswa 

√  

10 Memberi penguatan kepada pertanyaan dan 

jawaban siswa 

√  

11 Memberikan jawaban yang jelas terhadap 

pertanyaan-pertanyaan siswa 

√  

12 Menghargai pendapat siswa √  

13 Memberikan LKS berdasarkan materi. √  
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Berdasarkan tabel observasi aktivitas guru pada siklus II 

pertemuan kedua, dapat dilihat bahwa guru telah melakukan 

seluruh aspek yang ada dalam pembelajaran dalam pembelajaran 

yang dilakukan dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe TGT. Maka dapat disimpulkan bahwa guru telah berhasil 

melakukan pembelajaran dengan langkah-langkah TGT. Observasi 

aktivitas guru pada siklus kedua ini mendapatkan kategori sangat 

baik. 

2) Observasi Siswa  

Hasil Observasi yang dilaksanakan selama pembelajaran PAI 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) untuk hasil observasi terhadap siswa pada 

siklus II pertemuan pertama dan kedua dapat dideskripsikan 

sebagai berikut, berdasarkan hasil observasi pada siklus II dapat 

dilihat bahwa aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Siswa sudah tampak 

terbiasa dalam belajar berkelompok, bekerjasama dan berdiskusi 

bersama kelompoknya. Sesuai dengan data yang di peroleh  pada 

pertemuan pertama dan kedua, siswa sangat antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran, berpendapat dan menjawab 

pertanyaan dengan cukup baik. Peningkatan yang cukup 

memuaskan juga tampak dari sikap siswa dalam menghargai 

pendapat orang lain, siswa sudah sangat antusias ketika mengikuti 

permainan yang disediakan oleh guru dan juga interaksi antara guru 

dengan siswa terlihat semakin baik, sehingga setiap kelompok 

terlihat kompak dalam berdiskusi mengerjakan tugas LKS PAI 

yang diberikan oleh guru.  

Hal ini tampak ketika guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok. Semua siswa mulai mengikuti pembelajaran dengan 
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antusias dan serius, ketika guru memberikan tugas untuk menulis, 

sebelumnya guru memberikan ice breaking dan game untuk 

memancing semangat dan keceriaan siswa sebelum mengerjakan 

tugas. Selanjutnya tidak ada yang malas untuk belajar lagi. 

Keberanian siswa untuk mempresentasikan pendapat hasil diskusi 

juga meningkat. Hal ini dikarenakan setiap kelompok terlihat 

kompak dalam berdiskusi, karena beberapa siswa sudah cukup baik 

dalam menghargai pendapat teman kelompoknya dan tidak malu 

untuk mengungkapan pertanyaan atau menanyakan materi 

pelajaran yang belum jelas. Siswa telah nampak benar-benar 

mandiri dalam mengerjakan tugas bersama kelompoknya, dengan 

sesekali tetap bertanya pada guru jika mengalami kesulitan. 

Terdapat peningkatan yang memuaskan pada pertemuan pertama 

dan kedua, hal ini berbeda dengan pertemuan siklus I. Sehingga 

aktivitas pembelajaran pada siklus II sudah sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dan mencapai katagori sangat baik.  

 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

 

No Perilaku siswa dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Membentuk kelompok secara heterogen √  

2 Mendiskusikan materi pelajaran dengan 

teman dalam kelompok 

√  

3 Memahami materi dan tugas secara kelompok √  

4 Melakukan kerjasama dengan siswa lain   
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5 Menemukan definisi, klasifikasi, ilustrasi, 

perbandingan dan pertentangan, serta sebab 

dan analisis fungsional dalam materi 

√  

6 Membacakan hasil teman sekelompok 

terhadap kelompok lainnya 

√  

7 Menilai dan memperbaiki pekerjaannya √  

8 Mengikuti kegiatan game yang sedang 

berlangsung 

√  

9 Menjawab pertanyaan dengan tepat selama 

berlangsungnya pelajaran 

√  

10 Menghargai pendapat orang lain √  

11 Siswa dapat memecahkan permasalahannya 

dengan cepat 

 √ 

12 Melaksanakan tes LKS secara berkelompok √  

 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa pada siklus II 

pertemuan pertama, dapat dilihat bahwa siswa telah melakukan 

seluruh aspek yang ada dalam pembelajaran yang dilakukan dengan 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT, kecuali aspek 

ke-11 yaitu memecahkan permasalahannya dengan cepat. 

  

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No Perilaku siswa dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

Frekuensi 

Ya Tidak 

1 Membentuk kelompok secara heterogen √  
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2 Mendiskusikan materi pelajaran dengan 

teman dalam kelompok 

√  

3 Memahami materi dan tugas secara 

kelompok 

√  

4 Melakukan kerjasama dengan siswa lain √  

5 Menemukan definisi, klasifikasi, ilustrasi, 

perbandingan dan pertentangan, serta sebab 

dan analisis fungsional dalam materi 

√  

6 Membacakan hasil teman sekelompok 

terhadap kelompok lainnya 

√  

7 Menilai dan memperbaiki pekerjaannya √  

8 Mengikuti kegiatan game yang sedang 

berlangsung 

√  

9 Menjawab pertanyaan dengan tepat selama 

berlangsungnya pelajaran 

√  

10 Menghargai pendapat orang lain √  

11 Siswa dapat memecahkan permasalahannya 

dengan cepat 

 √ 

12 Melaksanakan tes LKS secara berkelompok √  

 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 

kedua, dapat dilihat bahwa siswa telah melakukan seluruh aspek yang ada 

dalam pembelajaran yang dilakukan dengan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe TGT, kecuali aspek ke-11 yaitu 

memecahkan permasalahannya dengan cepat. Observasi aktivitas siswa 

pada siklus kedua ini mendapatkan kategori sangat baik. 
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3. Penilaian Lembar Kerja Siswa 

a. Pra Siklus 

Tabel 4.13 

Hasil Belajar Pra Siklus 
 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Abdul Wahid. Y 66 Tidak Tuntas 

2 Aditya Nabil. P 52 Tidak Tuntas 

3 Alexa Naura. A 78 Tuntas 

4 Ali  Assegaf 66 Tidak Tuntas 

5 Alia Alfitia. W 82 Tuntas 

6 Alvino Bintang. A 63 Tidak Tuntas 

7 Andika Setiawan 77 Tuntas 

8 Aqilla Akmal 68 Tidak Tuntas 

9 Bilqis Mutiara. S 84 Tuntas 

10 Faiz Marzuq 90 Tuntas 

11 Fajar Ammar. G 52 Tidak Tuntas 

12 Farizha Fayola. A 60 Tidak Tuntas 

13 Hasti Aisyah. A 56 Tidak Tuntas 

14 Hilyatul Aulia 80 Tuntas 

15 Khairunisa. A 54 Tidak Tuntas 

16 Khansa Tsabita 68 Tidak Tuntas 

17 Laetitia C. H 80 Tuntas 

18 Manda S. M 50 Tidak Tuntas 

19 Minati Maulidina 64 Tidak Tuntas 
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20 M. hafiz. R 54 Tidak Tuntas 

21 M. Saiful. M 68 Tidak Tuntas 

22 M. Sidqi. A 76 Tuntas 

23 Mutiara Rizky. S 60 Tidak Tuntas 

24 Nadia Nazifa. W 66 Tidak Tuntas 

25 Naira Aliya 80 Tuntas 

26 Tania Adine. H 77 Tuntas 

Jumlah 1761 

 

 

Rata-rata Kelas 67,78 

 

 

Persentse Siswa Tuntas 38,46% 

Persentse Siswa Tidak Tuntas 61,54% 

 

Dengan KKM >75 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

materi  beriman kepada kitab Allah penghitungan nilai rata-rata 

kelas, persentase siswa yang tuntas dan persentase siswa yang tidak tuntas 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14 

Data Perolehan Nilai KKM Pra Siklus 
 

No 
Rentang Nilai Jumlah 

Siswa 
Persentase % 

Angka Ketuntasan 

1 ≥75 Tuntas 10 38,46% 

2 <75 Tidak Tuntas 16 61,54% 

Jumlah 26 100% 

 

Dalam pembelajaran pra siklus ini hasil belajar siswa masih 

dikatakan kurang dan masih banyak siswa yang tidak tuntas yaitu 16 
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siswa atau 61,54% dan yang tuntas ada 10 siswa atau 38,46%, dapat 

dilihat dari hasil pengamatan banyak siswa yang belum tuntas karena 

dengan rata-rata nilai 61,54% belum bisa memenuhi KKM yaitu ≥75. Dari 

kekurangan tersebut maka peneliti melakukan perbaikan pembelajaran 

menggunakan metode TGT dengan pelaksanaannya menggunakan dua 

siklus. 

 

b. Siklus I 

Dengan KKM >75 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

penghitungan nilai rata-rata kelas, persentase siswa yang tuntas dan 

persentase siswa yang tidak tuntas sebagai berikut: 

 

Tabel 4.15 

 Hasil Belajar Siklus I 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Abdul Wahid. Y 80 Tuntas 

2 Aditya Nabil. P 68 Tidak Tuntas 

3 Alexa Naura. A 81 Tuntas 

4 Ali Assegaf 69 Tidak Tuntas 

5 Alia Alfita. W 80 Tuntas 

6 Alvino. B. A 66 Tidak Tuntas 

7 Andika Setiawan 80 Tuntas 

8 Aqilla Akmal 70 Tidak Tuntas 

9 Bilqis Mutiara. S 88 Tuntas 

10 Faiz Marzuq 86 Tuntas 

11 Fajar Ammar. G 64 Tidak Tuntas 
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12 Farizha Fayola. A 76 Tuntas 

13 Hasti Aisyah. A 88 Tuntas 

14 Hilyatul Aulia 76 Tuntas 

15 Khairunisa 76 Tuntas 

16 Khansa Tsabita 78 Tuntas 

17 Laetitia C. H 82 Tuntas 

18 Manda S. M. 76 Tuntas 

19 Minati Maulidina 80 Tuntas 

20 M. Hafiz. R 68 Tidak Tuntas 

21 M. Saiful. M 77 Tuntas 

22 M. Sidqi. A 77 Tuntas 

23 Mutiara Rizky. S 70 Tidak Tuntas 

24 Nadia Nazifa. W 68 Tidak Tuntas 

25 Naira Aliya 78 Tuntas 

26 Tania Adine. H 80 Tuntas 

Jumlah 1982  

Rata-rata Kelas 76.23  

Persentase Siswa Tuntas 69,23% 

Persentase Siswa Tidak Tuntas 30,77% 
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Tabel 4.16 

 Data Perolehan Nilai KKM Siklus I 

 

No 
Rentang Nilai Jumlah 

Siswa 
Persentase % 

Angka Ketuntasan 

1 ≥75 Tuntas 18 69,23% 

2 <75 Tidak Tuntas 8 30,77% 

Jumlah 26 100% 

 

Dalam pelaksanaan siklus I ini hasil belajar siswa mulai dikatakan 

meningkat dari pertemuan yang sebelumnya dengan persentase 

ketuntasan 69,23% atau 18 siswa dan yang belum tuntas 30,77% atau 8 

siswa dikarenakan siswa dalam proses pembelajaran sudah mulai berani 

untuk aktif dalam pembelajaran. Dan sebagian siswa masih ada yang 

belum begitu mengikuti pembelajaran dengan aktif. Berdasarkan 

pengamatan tersebut disimpulkan bahwa metode TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi masih belum banyak yang 

mencapai KKM. Oleh karena itu peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran dengan cara dilaksanakannya siklus yang kedua. 

 

c. Siklus II 

Tabel 4.17 

Hasil Belajar Siklus II 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Abdul Wahid. Y 85 Tuntas 

2 Aditya Nabil. P 76 Tuntas 

3 Alexa Naura. A 84 Tuntas 

4 Ali Assegaf 70 Tidak Tuntas 

5 Alia Alfita. W 88 Tuntas 
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6 Alvino. B. A 68 Tidak Tuntas 

7 Andika Setiawan 86 Tuntas 

8 Aqilla Akmal 78 Tuntas 

9 Bilqis Mutiara. S 90 Tuntas 

10 Faiz Marzuq 92 Tuntas 

11 Fajar Ammar. G 72 Tidak Tuntas 

12 Farizha Fayola. A 84 Tuntas 

13 Hasti Aisyah. A 88 Tuntas 

14 Hilyatul Aulia 78 Tuntas 

15 Khairunisa 84 Tuntas 

16 Khansa Tsabita 78 Tuntas 

17 Laetitia C. H 88 Tuntas 

18 Manda S. M. 82 Tuntas 

19 Minati Maulidina 86 Tuntas 

20 M. Hafiz. R 82 Tuntas 

21 M. Saiful. M 80 Tuntas 

22 M. Sidqi. A 79 Tuntas 

23 Mutiara Rizky. S 78 Tuntas 

24 Nadia Nazifa. W 76 Tuntas 

25 Naira Aliya 80 Tuntas 

26 Tania Adine. H 83 Tuntas 

Jumlah 2115  
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Rata-rata Kelas 81.35  

Persentase Siswa Tuntas 88,46% 

Persentase Siswa Tidak Tuntas 11,54% 

 

Dengan KKM >75 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

penghitungan nilai rata-rata kelas, perentase siswa yang tuntas dan 

persentase siswa yang tidak tuntas sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18 

Data Perolehan Nilai KKM Siklus II 

No 
Rentang Nilai Jumlah 

Siswa 
Persentase % 

Angka Ketuntasan 

1 ≥75 Tuntas 23 88,46% 

2 <75 Tidak Tuntas 3 11,54% 

Jumlah 26 100% 

 

Ketuntasan nilai pada siklus II sudah banyak siswa yang tuntas, 

dengan persentase ketuntasan mencapai 88,46%. Dalam pelaksanaan 

siklus II ini belum sempurna 100% dikarenakan ada 3 siswa yang belum 

mencapai KKM yang ditentukan. Maka dari itu dilakukan pemberian 

tugas tambahan dengan merangkum materi yang diajarkan di 

pembelajaran siklus II. Selain itu dalam pembelajaran siklus II ini 

keaktifan siswa sudah meningkat dan banyaknya anak yang bertanya dan 

memberikan umpan balik. Dengan menggunakan metode TGT yang 

diterapkan oleh guru mampu meningkatkan hasil belajar PAI kelas V . 

Siswa lebih bersemangat dan sudah mempunyai keberanian dalam 

bertanya maupun menjawab. Keaktifan selama mengikuti pembelajaran 

juga sudah meningkat dari pada pertemuan yang sebelumnya. 

Pada siklus II ini berdasarkan indikator keberhasilan klasikal yaitu 

85% maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus II ini sudah 
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berhasil karena 88,46% >85%. 

 

C. Perbandingan Hasil Antar Siklus 

Dalam bagian ini dirangkum data rata-rata antar sikus yang dipaparkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Data Nilai Rata-rata Antar Siklus 

 

No Ketuntasan Pelaksanaan Nilai rata-rata 

1 Pra siklus 38,46% 

2 Siklus I 69,23% 

3 Siklus II 88,46% 

 

Berdasarkan  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan 

metode  TGT  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa.  Dari  pra  siklus 

38,46% menjadi naik di siklus I menjadi 69,23% dan meningkat di siklus II 

menjadi 88,46% Karena banyaknya siswa yang mulanya prestasi belajar 

yang rendah, cenderung naik secara perlahan, kegiatan aktifitas siswa 

mengikuti pembelajaran juga meningkat sehingga kualitas hasil belajar 

siswa sangat memuaskan. 

 

D. Pembahasan 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I mendapatkan kategori 

cukup baik. Karena pada pertemuan pertama terdapat 4 aspek yang tidak 

dilakukan oleh guru yaitu, membuat kesimpulan bersama siswa, membacakan 

kesimpulan yang sudah dibuat bersama siswa, memberi penguatan kepada 

pertanyaan dan jawaban siswa dan menghargai pendapat siswa. Lalu pada 

pertemuan kedua terdapat 2 aspek yang tidak dilakukan oleh guru yaitu, 

membacakan kesimpulan yang sudah dibuat bersama siswa dan memberi 

penguatan kepada pertanyaan dan jawaban siswa. 

Peningkatan hasil observasi aktivitas guru pada siklus II mendapatkan 
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kategori sangat baik karena aktivitas yang dilakukan guru selama 

pembelajaran pada siklus II ini telah sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan kategori 

cukup baik. Karena pada pertemuan pertama terdapat 5 aspek yang tidak 

dilakukan oleh siswa yaitu, mendiskusikan materi pelajaran dengan teman 

kelompok, mengikuti kegiatan game yang sedang berlangsung, melakukan 

kerjasama dengan siswa lain, menghargai pendapat orang lain dan siswa 

dapat memecahkan permasalahannya dengan cepat. Lalu pada pertemuan 

kedua terdapat 1 aspek yang tidak dilakukan oleh siswa yaitu, siswa dapat 

memecahkan perrmasalahannya dengan cepat. 

Peningkatan observasi aktivitas siswa pada siklus II mendapatkan 

kategori sangat baik karena hampir seluruh aspek yang sesuai dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT telah dilakukan siswa selama pembelajaran 

berlangsung kecuali, siswa dapat memecahkan masalahnya dengan cepat. 

Hasil penilaian pada pembelajaran PAI siswa pada pra siklus 38,46% 

kemudian menjadi naik di siklus I menjadi 69,23% dan meningkat di siklus II 

menjadi 88,46% Karena banyaknya siswa yang mulanya prestasi belajar 

yang rendah, cenderung naik secara perlahan, kegiatan aktifitas siswa 

mengikuti pembelajaran juga meningkat sehingga kualitas hasil belajar 

siswa sangat memuaskan. 

Keberhasilan penelitian yang dilakukan di SDI Darul Mu`minin ini juga 

sudah sesuai dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 

tentang pembelajaran kooperatif, seperti yang dikemukakan oleh Slavin 

bahwa pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif 

dan positif dalam kelompok. Ini membolehkan pertukaran ide dan 

pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan 

falsafah konstruktivisme. Dalam pembelajaran yang telah berlangsung di 

kelas, siswa memang saling berinteraksi dalam hal yang positif dan saling 

bertukar informasi yang dimiliki untu mencapai tujuan keberhasilan bersama.  

Keberhasilan penelitian ini juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan pendapat 
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para ahli tentang pembelajaran kooperatif tipe TGT, sepeti yang dikemukakan 

oleh Aris Shoimin dalam bukunya “68 Model Pembelajaran Inovatif dalam 

Kurikulum 2013” beliau berpendapat bahwa Terjemahan bebas dari 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. Sintaksnya adalah: dalam TGT siswa dibentuk 

menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari tiga sampai lima siswa 

yang heterogen, baik dalam prestasi akademik, jenis kelamin, maupun ras. 

Dalam TGT digunakan turnamen akademik, di mana siswa berkompetisi 

sebagai wakil dari timnya untuk melawan anggota tim yang lain yang 

mencapai hasil atau prestasi serupa pada waktu yang lalu. Komponen-

komponen dalam TGT adalah penyajian materi, tim, game, turnamen, dan 

penghargaan kelompok. Dan dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas, 

meningkatnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI tak lepas dari telah 

dilakukannya pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran TGT. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menngunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) pada pembelajaran PAI dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SDI Darul Mu’minin Tangerang Selatan. 

Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada pembelajaran PAI di 

kelas V SDI Darul Mu’minin mendapatkan antusisas yang sangat baik dari 

siswa, siswa menjadi lebih  aktif dalam pembelajaran pada saat 

mendiskusikan lembar kerja dengan teman sekelompoknya sehingga bisa 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan tepat. 

Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada pembelajaran PAI di 

kelas V SDI Darul Mu’minin ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

hasil belajar pada awal pra tindakan dan akhir siklus I serta akhir siklus II. 

Dimana pada awalnya siswa terlihat kurang termotivasi dalam 

pembelajaran PAI di kelas, setelah menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) siswa merasa lebih termotivasi dalam 

pembelajaran PAI di kelas. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran dua siklus, dengan metode Teams Game Tournament (TGT) 

dapat disimpulkan bahwa metode tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam materi Iman kepada kitab Allah pada 

siswa kelas V SD Islam Darul Mu’minin Kota Tangerang tahun ajaran 

2016/2017. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian 

tindakan kelas pada pra siklus yang mencapai KKM hanya 10 siswa atau 

38,46% dengan nilai rata- rata kelas sebesar 67,78%. Pada siklus I yang 

mencapai KKM sebanyak 18 siswa atau 69,23% dengan nilai rata-rata 

kelas 76,23%. Adapun pada siklus II sebanyak 23 siswa atau 88,46% 
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telah mencapai KKM, nilai rata-rata kelas pada siklus dua ini 81,35%. 

Dari hasil siklus II belum 100% tercapai dikarenakan ada 11,54%% atau 

3 siswa yang belum begitu menguasai materi dan ada masalah dalam 

pribadinya saat mengerjakan lembar soal post test. Dari siklus II hasil 

belajar siswa sebagian besar sudah mencapai KKM yang mulanya 

prestasi belajar relative rendah, cenderung naik secara perlahan. 

Metode Teams Game Tournament (TGT) dapat diaplikasikan untuk 

materi pelajaran lainnya sebab dengan menguasai metode ini dapat 

meningkatkan iteraksi antara guru-murid dan murid-murid sehingga kelas 

menjadi hidup dan tidak membosankan. Selain itu akan menjadikan 

tantangan oleh guru untuk mencoba metode pembelajaran lainya dalam 

rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang diperoleh maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolahSebagai pemimpin hendaknya selalu meninjau, 

memantau, dan mengatur proses belajar, terutama dalam penggunaan 

metode pembelajaran. Mengingat pentingnya penggunaan sebuah 

metode pembelajaran. Hal ini dikarenakan memang tidak semua metode 

bisa digunakan untuk semua bidang studi yang akan diajarkan guru 

kepada siswa. 

2. Bagi Guru 

Sebaiknya guru lebih menguasai dalam pemilihan dan penggunaan 

metode yang cocok untuk menyampaikan materi pelajaran untuk siswa. 

Mampu melaksanakan metode pembelajaran yang sesuai sehingga 

dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak pasif, melainkan terlihat aktif. 

3. Bagi Peneliti 

Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada bidang 

yang sama, agar dapat menindak lanjuti penelitian ini dalam ranah yang 
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lebih luas. Sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik yang nanti 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
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Dalam kehidupan ini, kita tentunya mengalami sebuah proses. Proses yang 

seharusnya akan terus membuat kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 

Belajar juga adalah sebuah proses. Perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. 

Nikmatilah setiap proses yang sedang dilalui sambil tetap berdoa kepada Allah 

Swt, meminta doa kepada orang lain dan memberikan usaha yang maksimal. 

Melalui penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Metode Teams 

Game Tournament Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V SD Islam Darul 

Mu’minin, Kota Tangerang” di bawah bimbingan Drs. Abdul Haris, MA dan  

Tanenji, MA. Peneliti berusaha menerapkan sebuah pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil belajara PAI siswa dan menambah ketertarikan siswa untuk 

belajar PAI, khususnya dalam iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga penelitian 

ini bermanfaat, Aamiin. 
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