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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan yang terdapat dalam batang tubuh pemukaan undang-

undang dasar 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian diperinci 

dan diperjelas dalam Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menjelaskan 

bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan nasional 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 

bertanggungjawab.
2
 

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah 

mengusahakan mutu pendidikandiIndonesia, terutama pendidikan formal. 

Pendidikan di sekolah berkaitanlangsung dengan siswa sebagai anak didik dan 

guru sebagai pendidik. Salahsatu usaha yang dapat dilakukan dalam peningkatakn 

kualitas pendidikan yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik.. Salah satu 

masalah pokokdalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) sekarang 

inimasih rendahnya daya serap siswa. Hal ini nampak rata-rata hasil belajarsiswa 

yang senantiasa masih sangat memprihatinkan.Hasil belajarmerupakan perubahan 
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perilaku siswa akibat belajar. Perubahan itudiupayakan dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuanpendidikan.
3
 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi 

dirinya yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Sedangkan menurut Jhon Dewey yang dikutip Zaini, pendidikan adalah 

proses pembentukan kecakapan fundamentalsecara intelektual dan emosional 

kearah alam dan sesama manusia.
4
 

Pendidikan berkualitas dapat dilakukan dengan peran aktif guru 

didalamnya. Guru memegang peran penting dalam pendidikan yang membawa 

visi misi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Proses mengajar 

efektif untuk meningkatkan kemampuan pengetahua,sikap, dan ketampilan yang 

diharapkan dalamtujuan pembelajaran.
5
 

Proses pembelajaran disekolah tidak terlepas dari berbagai masalahyang 

berkait dengan proses belajar siswa. banyak penyebab pasifnya siswa didalam 

pemebelajaran antara lain, banyaknya guru masih mengunakan metode tradisional 
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dalam pembelajaran sehingga guru yangmenjadi pusat informasi, banyaknya guru 

yang masih belum menguasai secara penuh metode dan strategi pembelajaran.
6
 

 Kemudian hubungan dengan kegiatan belajar, yang penting bagaimana 

menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan peserta didik 

melakukan aktifitas belajar. Dalam hal ini tentu peran guru sangat penting. 

bagaimana guru dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi agar peserta 

didiknya melakukan aktivitas belajar dengan baik.
7
 

Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dengan 

sengajadiciptakan untuk kepentingan anak didik. Agar anak didik senang 

danbergairah belajar, guru berusaha menyediakan lingkungan belajar 

yangkondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas yang ada.
8
 Guna untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Seorang guru mempunyai keterampilan dasar mengajar yangdiperlukan 

supaya dapat melaksanakan perannya dalam proses pembelajaran,sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagai syaratyang mutlak 

bagi guru untuk mengimplementasiakan berbagai metodepembelajaran. Teknik 

penyampaian materi yang monoton seperti lebih seringduduk di kursi sambil 

membaca, suaranya lemah, tidak berani melakukankontak mata dengan siswa, 

serta miskin dengan ilustrasi adalah beberapacontoh yang mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar peserta didik, sehinggaguru sulit mengendalikan dalam 
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mengelola kelas. Oleh karena itu, pendidikdituntut mampumengelola proses 

belajar mengajar yang memberikan rangsangan kepada peserta didik sehingga ia 

mau belajar.
9
 

Di era modern saat ini, seorang guru dituntut harus bisa menggunakan 

berbagai cara agar pembelajaran didalam kelas bisa berjalan efektif. Guru sebagai 

fasilitator yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik 

disekolah. Dengan keilmuan yang dimilikinya, diharapkan guru mampu 

menjadikan anak didik yang cerdas.
10

 

Mata pelajaran fikih merupakan mata pelajaran yang tercantum dalam 

kurikulum yang diajarakan di Madrasah Stanawiyah. Mata pelajaran fikih 

merupakan mata pelajaran yang penting, karna fikih berarti ilmu yang membahas 

tentanghukum atau perundang-undangan Islam berdasarkan atas Al-Qur’an,hadits. 

Ijma’, dan qisas. Fiqih berhubungan dengan hukum perbuatansetiap mukallaf, 

yaitu hukum wajib, haram, mubah, makruh, sah,batal, berdosa, berpahala dan 

sebagainya.
11

 Ilmu fikih sangat dibutuhkan oleh peserta didik baik di lingkungan 

sekolah formal maupun diluar lingkungan sekolah formal, karnailmu fikih adalah 

I lmu yang membahas segala kehidupan kita sehari-hari baik ibadah maupun 

pekerjaan. Namun tanpa disadari dalam prakteknya peserta didik masih saja ada 

yang kurang memahami atau menerapkanya dalam kehidupanya. Melihat dari 

fenomena tersebut tersebut sudah jelas peserta didik kurang antusias. 

                                                 
9
Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), hal. 21 

10
 Syaiful Bahri Djamarah dan  Aswan  Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta,2006), hlm.112 
11

Leyli Agus Tri Kumalasari. (skripsi. Pengaruh Metode Mind Mapping 

Terhadap Hasil Belajar Fiqih Peserta Didik Kelas IV MI Podorejo Sumbergempol Tulungagung, 
2018). Hal.44 

 



5 

 

 

 

Munculnya kesulita atau hambatan siswa dalam belajar perlu dilakukan 

usaha untuk memnubuhkan motivasi siswa salah satunya yautu dengan 

menggunakan model belajar yang menarik dan menyenangkan. Menurut dewey 

dan Abdul Majidpembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk merancang tatap muka  dikelas atau pembelajaran tambahan di luar 

kelas dan untuk menajamkan materi.
12

 

Berdasarkann penelitian yang dilakukan oleh Legina Novita Dewi dengan 

judul “Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAND (Student Team 

Achivment Division) umtuk meningkatkan prestasi belaja fikih siswa kelas V MI 

Miftahul Huda Sidodadi Garum Blitar”  memyatakan  adanya anggapan bahwa 

pelajaran fikih  hanya pelajaran yang dihafal dan tidak menetukan akhir sekolah 

yang membuat peserta didik kurang berpartisipasi. Kemudian hasil dari observasi 

yang dilakukan oleh Novita Dewi ditemukan beberapa masalah, antara lain 

kurangnya siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru, karena kurang 

interaksi antara peserta didik dengan guru sehingga pelajaran terkesan kaku dan 

monoton,  siswa kesulitan dalam menghafal ayat al-quran dalam mata pelajaran 

fikih yang berhubunga dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian dikatakan juga 

bahwa pembelajeran fikih masih sangat terpaku pada pembelajaran metode lama 

sehingga siswa tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, hal itu 

mempengaruhi pada perstasi siwa. Dan masih banyak siswa yang nilainya kurang 

dari KKM, yaitu 75 untuk mata pelajaran fikih. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di MTs Bendiljati 

Tulungagung,terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

Fikih. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap materi-materi 

yang diajarkan oleh guru. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai hal, 

diantarnya peserta didik kurang memperhatikan  materi yang disampaikan. Model 

pemnelajaran yang monoton yang lebih banyak didominasi oleh guru. Hal ini 

dikawatirkan akan memicu kurangnya hasil belajar peserta didik yang KKM 

sudah ditentukan oleh sekolah, yaitu 75 untuk KKM khususnya mata pelajaran 

fikih. 

Maka dari itu, peneliti berusaha mencari alternatif model pembelajaran 

yaitu mengunakan model TGT (Teams Games Tournament). Model  TGT 

merupakan salah satu tipe model pembelajran kooperatif , melibatkan seluruh 

aktivitas siswa tanpa ada perbedaan status, melibatkan siwa sebagai tutor sebaya 

dan mengndung unsur permainan. Ada beberpa kelebihan dalam model TGT yaitu 

tidak adanya pembedaan antara peserta didik yang cerdas dengan siswa yang 

kurang paha materi, tidak membedakan ras maupun ragam budaya, dapat 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesame anggota 

kelompoknya, dan dengan model TGT juga peserta didik lebih semangat dalam 

mengikuti pembelajaran, karena guru akan memberikan penghargaan terhadap 

siswa tau kelompok terbaik. 

Model TGT (Teams Games Tournament) hampir sama dengan model 

STAD (Student Team Achievement Divisions) yaitu model tipe dari kooperatif 

yang sama-sama pembelajaran dengan sistem membentuk kelompok –kelompok 
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belajar. Ada sedikit perbedaan dari kedua model tersebut yang mana model (Team 

Games Tournament) menggunakan Tournament Akademik yang mana ini tida ada 

dalam model STAD (Student Team Achievement Division). Model pembelajaran 

Kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) ini di kembangkan oleh David 

De Vries dan Keath Edward. 

Dengan penerapan model TGT diharapkan mampu membuat siswa aktif  

dan dapat meningkatkan hasil belajar dan menjadikan siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar dengan mengunakan 

model TGT (Teams Games Tournament) ini bisa membuat peserta didik lebih 

aktif dalam belajar, dalam berdiskusi yang imbasnya mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa tersebut. 

Model TGT (Teams Games Tournament) memilik beberapa kelebihan 

yang tidak semua model memilikinya, bagaimana peserta didik mampu menerima 

perbedaan dari masing-masing individu, proses belajar mengajar berlangsung 

dengan keaktifan dari peserta didik, siswa didik untuk berlatih bersosialisasi 

dengan orang lain, dan meningkatkan kebaikan budi, kepekaan serta toleransi. 

Dengan adanya kelebihan dan di terapkanya model TGT tersebut diharap dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik yang berkaitang denga pelajaran fikih. 

Hasil belajar sediri memiliki pengertian sesuai yang tercantum di kamus 

besar Bahasa Indonesia adalah penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka yang telah diberikan oleh guru.
13

 Hasil belajar dapat diartikan juga sebuah 
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pengalaman atau respon dari pengetahuan peserta didik yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi tingkah lakunya, atau pengetahua akademiknya. 

Diharapkan dengan penerapan model kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournament) ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada 

mata pelajaran fikih. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Team Game  

Tournamen Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIPada Mata Pelajaran Fikih 

di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 

2018/2019”. 

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan lantar belakang yang telah dipaparkan diatas maka, maka 

indetifikasi masalah yang penulis rumuskan antara lain: 

a. Hasil belajar sebagai buktikeberhasilan peserta didik sementara masih 

banyak yang belum memenuhi KKM khususnya mata pelajaran fikih. 

b. Kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang dijelaskan guru. 

c. Menurunya minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Model pembelajaran yang digunakan masih monoton 

e. Adanya anggapan bahwa mata pelajaran fikih tidak menentukan akhir 

sekolah 
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2. Batasan masalah 

Dari sekian banyak identifikasi masalah diatas, kiranya tidak 

memungkinkan bagi penulis untuk meneliti keseluruhanya karna 

keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Untuk itu, peneliti membatasi 

pada hal: 

a. Hasil belajar kognitif, afektif, psikomotik peserta didik kelas VIII di 

MTs Darul Falah  bendiljatiKulon Tulungagung. 

b. Penggunaan model kooperatif tipe TGT (Team games tournament) pada 

siswa kelas VIII di MTs Darul Falah Bediljati Kulon Tulungagung. 

c. Penelitian dilakukan di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulanggung. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan lantar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournament 

terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas VIII pada mata pelajaran Fikih di 

MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 

2018/2019? 

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Teams Games 

Tournamentterhadap hasil belajar afektif siswa kelas VIII pada mata pelajaran 

Fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung 

Tahun Ajaran 2018/2019? 

3. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournament 

terhadap hasil belajar psikomotorik siswa kelas VIII pada mata pelajaran Fikih 
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di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung Tahun 

Ajaran 2018/2019? 

4. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournament 

terhadap hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas VIII pada 

mata pelajaran Fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol 

Tulungagung Tahun Ajaran 2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas,maka tujuan penelitian 

ini sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahu ada tidanya pengaruh model pembelajaran Teams Games 

Tournament terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran Fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahu ada tidanya pengaruh model pembelajaran Teams Games 

Tournament terhadap hasil belajar afektif siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran Fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahu ada tidanya pengaruh model pembelajaran Teams Games 

Tournament terhadap hasil belajar psikomotorik siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran Fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

4. Untuk mengetahu ada tidanya pengaruh model pembelajaran Teams Games 

Tournament terhadap hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa 
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kelas VIII pada mata pelajaran Fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon 

Tulungagung Tahun Ajaran 2018/2019. 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas masalah yang diteliti dapatdiajukan 

hipotesa penelitian sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournament terhadap hasil 

belajar kognitif siswa kelas VIIIpada mata pelajaran Fikih di MTs Darul Falah 

Bendiljati  Kulon Tulungagungtahun ajaran 2018/2019. 

2. Ada pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournament terhadap hasil 

belajar afektif siswa kelas VIII pada mata pelajaran Fikih di MTs Darul Falah 

Bendiljati  Kulon Tulungagungtahun ajaran 2018/2019. 

3. Ada pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournament terhadap hasil 

belajar psimotorik siswa kelas VIII pada mata pelajaran Fikih di MTs Darul 

Falah Bendiljati  Kulon Tulungagungtahun ajaran 2018/2019. 

4. Untuk mengetahu ada tidanya pengaruh model pembelajaran Teams Games 

Tournament terhadap hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa 

kelas VIII pada mata pelajaran Fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon 

Tulungagung Tahun Ajaran 2018/2019? 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan 

ilmupengetahuan yang berkaitan tentang pengaruh model pembeljaran  team 
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game tournament dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas viii 

pada mata pelajaran fikih di MTs Darul Falah Bendiljati Tulungagung. 

2. SecaraPraktis 

a. Bagi peserta didik 

Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar jika 

mengetahuipengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar mereka 

b. Bagi pendidik 

Pendidik dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta 

didiknyaditinjau dari kedisiplinan siswa peserta didik. 

c. Bagi  kepala sekolah 

Dapat dimanfaatkan untuk acuan dalam membina guru dalam 

rangka memperbaiki proses pembelajaran dalam kelas. 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika merupakan bantuan yang 

dapat digunakan untuk mempermudah mengetahui urutan sistemtis dari isi karya 

ilmiah tersebut, adapun dalam penelitian ini adalah berisi Bab I sampai Bab VI. 

Bab I Pendahuluan: membahas tentang lantar belakang masalah, 

identifikasi  dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, hipotesis penelitian,penegassan istilah, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Kajian Pustakan: penulis akan membahas tentang, metode 

kooperatif tipe tesams games tournsment , hasil belajar, hipotesis penelitian dan 

kerangka berfikir. 
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Bab III Metode penelitian: rancangan penelitian, variable penelitian, 

populasi, sampel, ssampling, kisi-kisi insrumen, intrumen penelitian, sumber data, 

teknik pewngumpulan data dan teknikk analisi data. 

Bab IV hasil penelitian: yang di dalamnya terdapat paparan hasil 

penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian,dan pengujian hipotesis 

Bab V Pembahasan : dalam bab ini dijelaskan temuan-temuan peneliti 

yang telah dikemukakan pada hasil penelitian. 

Bab VI sebagai penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.  


