
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) 

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM (PAI) PESERTA DIDIK KELAS VIII I SMP N 31  

BANDAR LAMPUNG 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

Oleh 

 

RONI ANDRIS IRAWAN 

NPM : 1211010120 

 

 

Jurusan: Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1438 H / 2017 



2 
 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) 

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM (PAI) PESERTA DIDIK KELAS VIII I SMP N 31  

BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh 

RONI ANDRIS IRAWAN 

NPM : 1211010120 

 

 

Jurusan: Pendidikan Agama Islam 

 

Pembimbing I        :  Hj. Siti Zulaikha S.Ag M.Ag 

   Pembimbing II  :  Nurul Hidayah M.Pd 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H / 2017 M 



3 
 

 

  



4 
 

  



5 
 

ABSTRAK 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) 

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM (PAI) PESERTA DIDIK KELAS VIII I SMP N 31  

BANDAR LAMPUNG 

Oleh: 

Roni Andris Irawan 

 

Permasalahan yang di hadapi peserta didik kelas VIII I di SMP N 31 Bandar 

Lampung dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah rendahnya hasil 

belajar peserta didik. Hal ini di sebabkan dalam proses belajar mengajar kemampuan 

peserta didik untuk bertanya atau meminta bantuan dari guru masih kurang. Dilihat 

dari keadaan di atas maka dapat di ketahui metode yang digunakan masih kurang baik 

sehingga peserta didik masih kurang berperan aktif dalam pembelajaran. Salah satu 

alternative yang dapat di gunakan untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam perserta didik adalah model pembelajaran Cooperative Tipe TPS. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah model pembelajaran 

Cooperatipe Learning Tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar melalui penerapan 

model pembelajaran Cooperatipe Tipe TPS pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VIII I SMP N 31 Bandar lampung. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 

dua siklus. Tahapan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dengan menggunakan metode 

observasi, interview, dokumentasi dan tes hasil belajar. Analisis data menggunakan 

analisis kualitatif yang bersifat induktif. Dimana penulis menggambarkan gejala-

gejala yang terjadi pada objek penelitian. 

Pelaksanaan penelitian ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran Cooperatipe Tipe TPS, ini di buktikan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar, sebelum penerapan nilai tes hasil belajar peserta didik yang 

mencapai KKM adalah 17/53% siswa, tidak mencapai KKM adalah 15/47% siswa, 

kemudian setelah menggunakan pembelajaran Cooperatipe Tipe TPS dapat di ketahui 

nilai rata-rata tes hasil belajar mengalami peningkatan. Pada siklus pertama nilai rata-

rata tes hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan hanya 25/78% siswa, Dan tidak 

tuntas 7/22% siswa. Kemudian siklus kedua tes hasil belajar siswa yang mencapai 

ketuntasan mencapai 27/84% siswa, yang tidak tuntas sebanyak 5/16% siswa.  

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model 

pembelajaran Cooperatipe Tipe Think Pair Share (TPS) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII I di SMP 

N 31 Bandar Lampung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam hal ini kaitannya untuk menghindari kesalahan dalam memahami 

judul skripsi ini maka penulis perlu memberi alasan berupa penegasan judul sebagai 

berikut: 

1. Penerapan 

Penerapan berasal dari kata terap yang artinya “berukir”. Sedangkan 

menerapkan artinya mempraktekkan, jadi penerapan artinya mempraktekkan 

sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu pekerjaan.
2
 Jadi, yang dimaksud 

dengan penerapan disini adalah kegiatan yang dilaksanakan guru bidang study 

dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.  Pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) 

Pembelajaran kooperatif (cooperative Learning) adalah konsep yang lebih 

luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih di 

pimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.
3
 

Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran dimana peserta didik 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

                                                             
2
Kementrian Pendidikan Nasional,KBBI,Edisi ke-4,(Jakarta, 2002),hlm.144 

3
 Agus Suprijono,Cooperative Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM,(Surabaya, Pustaka 

pelajar,2009),hlm.54 
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anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang 

bersifat heterogen.
4
 Jadi, model pembelajaran Cooperative Learning disini 

merupakan suatu model pembelajaran yang membantu peserta didik dalam 

mengembangkan pemahaman dan sikapnya sehingga dengan bekerja secara 

bersama-sama sehingga akan meningkatkan motivasi dan perolehan belajar yang 

baik.  

Tipe Think Pair Share (TPS) merupakan suatu jenis pembelajaran cooperative 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, dan prosedur yang 

digunakan dalam Think Pair Share (TPS) dapat memberi siswa lebih banyak 

waktu berfikir, untuk merespons dan saling membantu.
5
  

Jadi yang dimaksud dengan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

Think Pair Share (TPS) dalam penelitian ini adalah pembelajaran dimana siswa 

belajar dalam kelompok kecil secara hetrogen dan bekerja sama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi 

pelajaran dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lain.  

3. Peningkatan Hasil Belajar 

Peningkatan adalah menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya). 

Mempertinggi, mempertebal, meningkatkan diri, menegakkan diri.
6
 

                                                             
4
 Etin Solihatin dan Raharjo,Cooperative Learning: Analisis model pembelajaran 

IPS,Ed.Cet.3,(Jakarta,Bumi Aksara,2008),h.4. 
5
 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Mendesain model pembelajaran Inofatif-progresif dan 

kontekstual,(Jakarta,Kencana,2014),h 129-130. 
6
 Kementrian  Pendidikan dan Kebudayaan,Op.Cit.,h.198. 
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Hasil belajar adalah suatu pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apersiasi, dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagme, 

hasil belajar tersebut berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

c. Strategi kognitif adalah kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.
7
 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya hasil belajar adalah hasil 

dari suatu interaksi belajar peserta didik dan hasil yang dapat ditunjukan angka 

indeks yang dicapai peserta didik setelah melakukan proses dan kegiatan- 

kegiatan pembelajaran, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tinggi perkembangan 

                                                             
7
 Suprijono,agus , Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta, Pustaka 

Belajar, 2009),  h.5. 
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mental tersebut terwujud pada jenis - jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor.
8
 

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin meneliti hasil 

belajar yang dilihat dari aspek kognitif, yakni perkembangan fungsi intelektual 

atau proses perkembangan kemampuan kecerdasan otak anak.
9
 

4. Peserta didik 

Peserta didik adalah mahkluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain 

untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Bantuan tersebut tidak hanya 

berasal dari guru. Tetapi bisa juga dari teman sebaya. Selain sabagai mahkluk 

sosial peserta didik juga berperan sebagai individu yang mempunyai kemampuan 

yang berbada-beda Ada peserta didik yang mudah dan ada peserta didik yang sulit 

untuk memahami materi pelajaran. 

5. SMP N 31 Bandar Lampung 

SMP N 31 Bandar Lampung adalah lembaga pendidikan formal sebagai 

wadah pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tingkat menengah 

pertama yang statusnya negeri. Adapun SMP N 31 ini berlokasi di Bandar 

Lampung.  

Berdasarkan penjabaran istilah judul skripsi diatas, maka judul skripsi diatas 

mengandung pengertian : Suatu penelitian atau telaah secara ilmiah terhadap 

kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh guru pada saat kegiatan belajar 

                                                             
8
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran,( Jakarta,Rineka Cipta, 2009),h.250-251 

9
 Muhibbin Syah,Psikologi Belajar ,(Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 2009),h.12. 
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disekolah dalam usaha mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh siswa didalam belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP N 31 Bandar Lampung.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi tersebut diatas dengan mengemukakan alasan 

memilih judul sebagai berikut : 

1. Setelah saya amati dari berbagai macam permasalahan di sekolah, salah 

satunya adalah hasil belajar peserta didik yang kurang memuaskan, maka dari 

itulah saya tertarik untuk mencari solusi bagai mana cara meningkatkan hasil 

belajar peseerta didik tersebut. 

 

2. Dari model pembelajaran Cooperatipe terdapat macam-macam metode 

pembelajaran, maka metode Think Pair Share (TPS) lah yang menurut saya 

mampu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sesuai dengan 

pemahaman saya, dan saya yakin metode ini  dapat di jadikan solusi dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan SMP N 31 Bandar Lampung 

sebagai  objek atau tempat dilakukan penelitian ini, di karnakan masih banyak 

hasil belajar peserta didik yang kurang memuaskan, dan mayoritas terdapat 

pada kelas VIII I.    
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C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, 

karena dengan pendidikan manusia dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Tidak 

dapat di sangkal lagi bahwa pendidikan mempunyai peranan  penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menuntut orang-orang 

yang terlibat di dalam dunia  pendidikan untuk dapat bekerja secara maksimal, penuh 

rasa tanggung jawab. Secara detail menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No 20 tahun 2013 bab 1 pasal 1 : 

Tentang Sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan didefinisikan sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.
10

 

 

Pendidikan dapat diartikan sebagai “suatu proses pembelajaran kepada peserta 

didik (manusia) dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik”
11

. 

Pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik itu 

melalui keluarga, sekolah maupun pergaulan dengan masyarakat. Sehubungan dengan 

itu pendidikan pada umumnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan memiliki keterampilan sebagai bekal 

                                                             
10

 Undang – Undang SISDIKNAS, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung , Fokusmedia,  

2013), h,3. 
11

 Susanto A.,Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta,Amzah,2009),h,1. 
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untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Sebagaimana Firman Allah dalam 

surat Al-Mujadillah Ayat 11 : 

                                 

                                 

   

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
12

 

 

Dari ayat diatas jelas bahwa pendidikan Agama Islam sangat berperan 

penting, dan Allah SWT telah menjanjikan bahwa mereka yang berilmu dan yang 

tidak berilmu itu berbeda dalam pandangan Islam. Allah SWT akan meninggikan 

derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. 

                                                             
12

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, , Diponegoro, 2000),h.434. 
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Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara peserta didik dan 

pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, 

penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedangkan pendidik adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar dan 

seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar yang efektif. 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran dikelas diarahkan 

kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 

diingatnya untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.
13

 

Keberhasilan pendidikan untuk mewujudkan insan kamil tidak lepas dari 

proses pendidikan. Kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di nilai masih 

rendah, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sering dikeluhkan oleh 

para guru adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar mempunyai  peranan penting dalam proses pembelajaran 

karena akan memberikan sebuah informasi kepada guru tentang kemajuan peserta 

didik dalam upaya mencapai tujuan – tujuan  belajarnya melalui proses kegiatan 

                                                             
13

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan,(akarta,Kencana,2011),h,1. 
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belajar mengajar, yang selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan – kegiatan peserta didik lebih lanjut untuk individu 

maupun kelompok belajar. 

Secara teoritis, hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor  internal dan 

eksternal. Menurut Munadi faktor  internal mencakup dua hal yaitu faktor fisiologis 

dan psikologis, faktor fisiologis secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan 

yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani 

dan rohani. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi 

pelajaran. Faktor psikologis, setiap individu dalam hal ini peserta didik  pada 

dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda – beda, tentunya hal ini turut 

mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa  faktor  psikologis meliputi ( IQ ), 

perhatian, minat, bakat, motivasi, kognitif dan daya nalar siswa. 

 Faktor eksternal mencakup dua hal yaitu faktor lingkungan dan instrumental. 

Faktor lingkungan, faktor  lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar.Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam 

misalnya suhu, kelembapan dan lain-lain. Belajar pada tengah hari di ruangan yang 

kurang akan sirkulasi akan dapat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada 

pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang 

cukup untuk bernafas lega. Faktor instrumental adalah faktor  yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor – 

faktor  ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan – 
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tujuan belajar yang direncanakan. Faktor – faktor  instrumental ini berupa kurikulum, 

sarana dan guru. 
14

 

Menurut Uhar Suharsaputra yang dikutip oleh Qowaid “ menyimpulkan 

banyak guru yang menguasai materi suatu subjek dengan baik tetapi tidak dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Hal ini terjadi menurut Uhar, 

karena kegiatan belajar mengajar tidak didasarkan pada suatu metode pembelajaran 

tertentu sehingga mengakibatkan hasil belajar peserta didik menjadi rendah. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

juga terkait erat dengan persoalan metode pembelajaran”. 
15

 

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang harus di perbaiki salah 

satunya adalah pendekatan pembelajaran, yang tidak hanya menekankan pada aspek 

kognitif peserta didik saja, tetapi bagaimana dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam terlaksananya pembelajaran dan penilaian yang komprehensif atau secara 

menyeluruh, yang mencakup aspek afektif  (sikap) dan psikomotorik (perbuatan) dan 

di tunjang dengan ilmu pengetahuan yang memadai. 

Penggunaan model, metode, strategi mengajar dan pendekatan oleh guru 

sangat menentukan kegiatan belajar peserta didik, serta penggunaan alat bantu peraga 

pelajaran dan media pembelajaran yang ada. Tidak ada suatu metode mengajar yang 

baik untuk semua pengajaran, strategi, metode, ataupun pendekatan belajar mengajar 

yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu itu tergantung pada kondisi masing-

                                                             
14

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung, Remaja Rosdakarya , 2009), 

h.2 
15

 Ibid,h.1-2 
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masing unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar secara faktual. Kemampuan 

peserta didik, kemampuan guru, sifat materi, sumber belajar, media pengajaran, 

tujuan yang ingin dicapai adalah unsur – unsur  yang berbeda – beda disetiap tempat 

dan waktu. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 125 : 

                                  

                         

Artinya: “Serulah  (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.”
16

 

 

Ayat diatas menerangkan supaya seorang pendidik harus memperhatikan 

metode pembelajaran dalam menyampaikan ajaran Tuhan, yaitu dengan cara 

bijaksana, yaitu sesuai antara bahan pelajaran dengan kemampuan orang yang akan 

menerimanya, dengan menggunakan faktor – faktor yang dapat membantu supaya 

pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Tujuan diadakannya metode 

adalah “menjadikan proses dan hasil belajar mengajar Pendidikan Agama Islam lebih 

                                                             
16

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, , Diponegoro, 2000), h. 

224. 
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berdaya guna dan berhasil serta menimbulkan kesadaran peserta didik untuk 

mengamalkan ketentuan ajaran Islam. 

Uraian itu menunjukkan bahwa fungsi metode pendidikan Islam adalah 

mengarahkan keberhasilan belajar”. 
17

 Hasil belajar adalah “kemampuan – 

kemampuan yang dimiliki peserta didik  setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”. 
18

 Dalam pelajaran Pendidikan Agama  Islam maka hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam adalah kemampuan – kemampuan peserta didik dalam 

ukuran kemampuan menguasai materi pembelajaran Pendidikan Agama  Islam 

setelah ia menerima pelajaran  Pendidikan Agama Islam 

Indikator hasil belajar atau yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar 

mengajar dianggap berhasil adalah daya serap peserta didik terhadap bahan 

pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun 

secara kelompok, dan perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran /  

instruksional khusus ( TIK ) telah dicapai  peserta didik baik secara individual 

maupun kelompok. 
19

 

Disini penulis membahas tentang penerapan pembelajaran Strategi Think Pair 

share (TPS) atau berpikir berpasangan berbagi  merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang di rancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa. 

think pair share ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. 

                                                             
17

 Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Kencana Prenada Media 

Grouf 2008), h.167. 
18

 Nana Sudjana, Op Cit, h.22. 
19

Syaiful Bahri Djamarah,Aswan Zain,Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta, Rineka Cipta, 

2006),h.105-106. 
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Pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman,dan koleganya di Universitas 

Maryland sesuai yang dikutip Arends (1997), menyatakan bahwa think pair share 

merupakan suatu cara yang  efektif  untuk membuat variasi suasana pola diskusi 

kelas. 
20

 

Adapun Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share terdiri dari lima langkah, dengan tiga langkah utama sebagai ciri khas yaitu 

think,pair,dan share. Kelima tahapan pembelajaran dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 1 

 

Langkah-langkah Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS)  

Berpikir Berpasangan Berbagi 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 1 

Pendahuluan 

- Guru menjelaskan aturan main dan batasan 

waktu untuk tiap kegiatan, memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

- Guru menjelaskan kompetensi yang harus 

dicapai oleh siswa 

Tahap 2 

Think 

- Guru menggali pengetahuan awal siswa 

melalui kegiatan demonstarasi 

                                                             
20

 Ibid,h.130. 
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- Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

kepada seluruh siswa 

- Siswa mengerjakan LKS  tersebut secara 

individu 

Tahap 3 

Pair 

- Siswa dikelompokkan dengan teman 

sebangkunya 

- Siswa berdiskusi dengan pasangannya 

mengenai jawaban tugas yang telah dikerjakan  

Tahap 4 

Share 

 

- Satu Pasang siswa dipanggil secara acak untuk 

berbagi pendapat kepada seluruh siswa di kelas 

dengan dipandu oleh guru.  

Tahap 5 

Penghargaan 

- Siswa dinilai secara individu dan kelompok 

 

Penjelasan dari setiap langkah adalah sebagai berikut : 

a. Tahap pendahuluan 

Awal pembelajaran dimulai dengan penggalian apersepsi sekaligus 

memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pembelajaran. Pada tahap 

ini, guru juga menjelaskan aturan main serta menginformasikan batasan 

waktu untuk setiap tahap kegiatan. 
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b. Tahap think (berpikir secara individual) 

Proses think pair share dimulai pada saat guru melakukan demonstrasi 

untuk menggali konsepsi awal siswa. Pada tahap ini, siswa diberi batasan 

waktu (“think time”) oleh guru untuk memikirkan jawabannya secara 

individual terhadap pertanyaan yang diberikan. Dalam penentuannya, guru 

harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

c. Tahap Pair (berpasangan dengan teman sebangku) 

Pada tahap ini, guru mengelompokkan siswa secara berpasangan. Guru 

menentukan bahwa pasangan setiap siswa adalah teman sebangkunya.Hal 

ini dimaksudkan agar sistem siswa tidak pindah mendekati siswa lain yang 

pintar dan meninggalkan teman sebangkunya kemudian, siswa mulai 

bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan mengenai jawaban atas 

permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Setiap siswa memiliki 

kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan jawaban secara 

bersama. 

d. Tahap share (berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas) 

Pada tahap ini, siswa dapat mempresentasikan jawaban secara  

perseorangan atau secara kooperatif kepada kelas sebagai keseluruhan 

kelompok setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai dari hasil 

pemikiran mereka.  
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e. Tahap penghargaan 

Siswa mendapat penghargaan berupa nilai baik secara individu maupun 

kelompok.Nilai individu berdasarkan hasil jawaban pada tahap think, 

sedangkan nilai kelompok berdasarkan jawaban pada tahap pair dan 

share, terutama pada saat presentasi memberikan penjelasan terhadap 

seluruh kelas.
21

 

Adapun hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam kelas VIII I 

di SMP N 31  Bandar Lampung, yaitu Yuniar S.Ag : Dalam  menyampaikan materi 

Pendidikan Agama Islam, kami sebagai pendidik selalu berusaha sebaik mungkin 

untuk menyajikan materi pembelajaran agar materi  yang disampaikan bisa di 

mengerti dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu sesuai kurikulum yang ada 

metode  pembelajaran yang digunakan juga cukup bervariasi kadang memakai 

metode ceramah, penugasan dan terkadang siswa juga diajak berdiskusi, tetapi disini 

masih ada beberapa kendala yaitu terkadang ada siswa yang kurang cepat dan kurang 

memperhatikan dalam mengikuti pelajaran.
22

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak peserta 

didik yang mendapat nilai hasil belajar di bawah  KKM  (75) untuk mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII I SMP N 31 Bandar Lampung. Berdasarkan data 

yang penulis peroleh  dari pra survey pada tanggal 22 september 2016 di SMP N 31  

                                                             
21

 http://fisikasma-online.blogspot.co.id/2010/12/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html.di 

download tanggal 19-9-2016 pukul 10.12 
22

Yuniar S.Ag,Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama  Islam, wawancara 22 september 

2016  
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Bandar Lampung mengenai nilai hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam bahwa peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar Pendidikan 

Agama Islam mencapai 53%.  

Berikut ini adalah data nilai hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIII I di SMP N 31 Bandar Lampung. 

 

Tabel 2 

 

Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI semester 1 

Kelas VIII I di SMP N 31 Bandar Lampung Tahun 2016/2017 

No Nama Siswa 

Kemampuan 

L/ P Nilai KKM Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

1 Ahnad A.alfandi L 85 75    

2 Ahmad royadi L 85 75    

3 Aldi setiadi L 44 75    

4 Akmal djaki L 44 75    

5 An nisa salsabila P 54 75    

6 Anggre jelita P 63 75    

7 Apriliani  P 61 75    

8 Chairunisa male P 44 75    
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9 Dela puspita sari P 62 75    

10 Desti dayanti P 60 75    

11 Diki yakuf L - 75    

12 Dina sisilia P 61 75    

13 Fitri yani napitupuluk P 85 75    

14 Indah mutiara P 65 75    

15 Intan sekar sari P 85 75    

16 Janfa bima sekha P 75 75    

17 Leonard jiro al-farid L 68 75    

18 M. ariansya syaputra L 59 75    

19 M. aries syapura L 85 75    

20 M. yusuf filardi L 85 75    

21 Mutia rosa gita putri P 85 75    

22 Nadila putri habifasya P 50 75    

23 Naufan ilham L 75 75    

24 Purwaldi hendrianto L 75 75    

25 Rizka windiya putri P 75 75    

26 Repaldi armando L 60 75    

27 Ria rizky rahayu P 75 75    

28 Rizal abdul L 75 75         

29 Ronny wijaya L 75 75    
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30 Sabilah imania griselda P 55 75    

31 Sahrul syaputra  L 72 75    

32 Theresia manalu P 85 75    

Jumlah  2127  15 17 

Presentase kelulusan    47 % 53% 

Nilai Rata-Rata  66,46    

Sumber : Buku Absensi penilaian siswa SMP N 31 Bandar Lampung 2016/2017 

 

Tabel 3 

 

Persentasi Ketuntasan Hasil Belajar  PAI  Peserta Didik Pada  1 Kompetensi 

Dasar Mata Pelajaran PAI Kelas VIII I di SMP N 31 Bandar Lampung 

Tahun 2016/2017 

 

No Uraian KKM Jumlah Siswa Presentase 

1 Tuntas 75 15 47% 

2 Tidak Tuntas 75 17 53 % 

Jumlah  32  

 

Berdasarkan tabel 2 dan 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII I masih 
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banyak yang belum mencapai ketuntasan adalah 17 orang dengan presentase 53% 

sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan yaitu berjumlah 15 orang dengan 

presentase 47%. 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap para peserta didik yang 

tidak tuntas hasil belajarnya, menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran Di SMP N 

31 Bandar Lampung belum efektif, yaitu terlihat suasana kelas yang kurang kondusif, 

masih banyak peserta didik yang berbicara sendiri dan tidak memperhatikan pada saat 

guru menjelaskan materi, sering kali diberi kesempatan bertanya peserta didik hanya 

diam. Beberapa peserta didik masih ada yang mengobrol atau bermain ketika 

pembelajaran berlangsung. 
23

 Dalam hal ini, yang menjadi faktor rendahnya hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII I 

Observasi hari kamis 22 september 2016 di SMP N 31 Bandar Lampung adalah 

faktor metode. Metode yang dipakai selama ini adalah metode pembelajaran yang 

konvensional, seperti menggunakan metode ceramah sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dengan anak didik dalam proses pembelajaran yang lebih banyak di 

dominasi oleh gurunya sebagai pentransfer ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai 

penerima ilmu, sehingga membuat peserta didik kurang bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin lebih lanjut mengkaji tentang 

penerapan sebuah metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dan menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah.  

                                                             
23

 Peserta Didik, Kelas VIII I, Observasi 22 september 2016. 
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Dari latar belakang diatas, penulis mencoba melakukan penelitian tentang 

penerapan “ Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas VIII I di SMP N 31 Bandar Lampung” ? 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru sehingga pada 

proses belajar mengajar dominasi guru sangat tinggi, sedangkan partisipasi 

peserta didik sangat rendah sehingga pembelajaran cenderung searah dan 

klasikal. 

3. Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran masih kurang. 

 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Model 

Cooperative Learning Tipe Think Pair Share dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik  pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII I di SMP N 31 

Bandar Lampung. 
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F. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Model 

Pembelajaran Tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik kelas VIII I SMP N 31 Bandar Lampung?”. 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui hasil belajar melalui penerapan 

model pembelejaran Tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas VIII I di SMP N 31 Bandar 

Lampung. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dipaparkan, maka dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, 

lembaga yang diteliti, peserta didik, dan bagi peneliti. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan sumbangan pikiran kepada guru Pendidikan Agama Islam 

dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam  yang maksimal dan meningkatkan mutu 

pendidikan pada umumnya. 
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b. Mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

c. Bagi sekolah upaya ini dapat memberikan solusi alternatif dari masalah 

pembelajaran yang ada, guna meningkatkan hasil pembelajaran dan 

dapat meningkatkan sumber daya manusia. 

d. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat meningkatkan model pembelajaran 

tersebut dalam pembalajaran PAI . 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share (TPS) 

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share (TPS) 

Cooperative Learning berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin (1995) 

mengemukakan Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran 

dimana sistem belajar dan bekerja dalam satu kelompok – kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang 

siswa lebih bergairah dalam belajar.
24

 Sedangkan Menurut Nurhadi dan 

Senduk dalam Made Wena “Model Cooperative Learning  adalah 

pembelajaran secara sadar menciptakan interaksi yang silih asah sehingga 

sumber belajar bagi peserta didik bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga 

sesama peserta didik.”
25

 Pakar –pakar yang memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan model pembelajaran kooperatif adalah  John 

Dewey dan Herbert Thelan.
26

 

 

                                                             
24 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung,Alfabeta,2009),h.15 

 25 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta,Bumi Aksara,Cetakan 
ke-6,2011),h.18 

26
 Hamzah B.Uno dan Nurdin mohamad, Belajar dengan pendekatan Pailkem,(, Jakarta,Bumi 

Aksara,2011),h.120. 
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2. Karakteristik Cooperative Learning 

Tidak semua kerja kelompok dapat dikatakan Cooperative Learning. 

Coopertaive Learning memiliki karakteristik tersendiri.Adapun  karakteristik  

Cooperative Learning menurut Rusman adalah sebagai berikut : 

1) Pembelajaran tim. 

 Tim merupakan tempat untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Oleh 

karena itu, semua anggota dalam tim harus saling membantu untuk 

mencapai keberhasilan tim. 

2) Manajemen kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif terdapat manajemen yang sangat berperan 

sebagai pedoman dalam bekerja sama, empat fungsi pokok dari 

manajemen kooperatif ini yaitu: fungsi perencanaan, fungsi organisasi, 

fungsi pelaksanaan, dan fungsi control. 

3) Kemauan untuk bekerja sama 

 Keberhasilan cooperative merupakan keberhasilan bersama dalam sebuah 

kelompok. Setiap anggota kelompok tidak hanya melaksanakan tugas 

masing-masing tetapi perlu adanya kerja sama sesama anggota kelompok. 
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4) Keterampilan bekerja sama 

 Keterampilan bekerja sama merupakan keanekaragaman kegiatan yang 

dilaksanakan dalam sebuah kelompok untuk memecahkan permasalahan 

secara bersama.
27

 

Karakteristik  tersebut merupakan hal yang membedakan antara 

Cooperative Learning dengan strategi pembelajaran yang lain. Coopertive 

Learning juga memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan. 

Adapun Prinsip tersebut dalam Yuberti dkk adalah sebagai berikut: 

a) Keterangan Positif 

b) Tanggung Jawab Perseorangan 

c) Interaksi Tatap Muka 

d) Partisipasi dan Komunikasi Antar anggota 

Ada tiga tujuan Cooperative Learning yaitu: 

1) Hasil belajar akademik. 

 Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta 

didik dalam tugas-tugas akademik dan unggul dalam membantu peserta 

didik memahami konsep-konsep yang sulit. 

 

 

 

                                                             
 

27
 Rusman, Model-model Pembelajaran, edisi ke dua, (Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada,2012),h.207-208. 
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2) Penerimaan terhadap perbedaan individu. 

 Pembelajaraan kooperatif memberi peluang kepada peserta didik yang 

berbeda latar belakang dan kondisi sehingga bergantung satu sama lain 

atau tugas-tugas bersama, belajar saling menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial. Tujuan cooperative learning adalah 

mengajarkan keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Perserta didik 

akan belajar berkerja sama menghargai pendapat orang lain dan 

menetapkan tujuan bersama.
28

 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model 

cooperative Learning dapat merangsang dan menggugah potensi perserta 

didik secara optimal dalam suasana pada kelompok-kelompok kecil yang 

bervariasi. 

 

 3. Langkah-langkah dalam Pembelajaran Cooperative Learning 

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran cooperative. Langkah-langkah itu ditunjukkan 

pada table 4.
29

 

 

                                                             
 28 Yuberti,et.al.Op.Cit.h.98-99 

29
 Trianto Ibnu Badar al-Tabany,Mendesain Model Pembelajaran Inofatif –Progresif dan 

Kontekstual, (Jakarta,Kencana,2014), h.117. 
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Tabel 4 

Langkah-langkah Model pembelajaran kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1: 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar. 

Fase 2: 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase 3: 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok 

kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

Fase 4: 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5: 

Evaluasi 

 Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6: 

Memberikan penghargaan  

Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok. 
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4.  Kelebihan dan kekurangan Cooperative Learning 

a. Kelebihan cooperative learning yaitu : 

1) Saling ketergantungan yang positif, 

2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

3) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

4) Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan  

5) Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

guru 

6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan 

b. Kelemahan cooperative learning yaitu : 

1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu. 

2) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancer maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai 

3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan 

topic permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

4) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini 

mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif..
30

 

 

                                                             
30 Isjoni, Cooperative learning,(Bandung,Alfabeta,2009),h.24-25. 
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B. Metode Think Pair Share (TPS): 

1. Pengertian Think Pair Share (TPS) 

 Think Pair Share (TPS) atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif  yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi 

siswa. Think Pair Share (TPS) ini berkembang dari penelitian belajar 

kooperatif dan waktu tunggu.pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman 

dan koleganya di Universitas Maryland. Arends menyatakan bahwa Think 

Pair Share (TPS)  merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana diskusi kelas Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi 

membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan 

prosedur yang di gunakan dalam Think Pair Share (TPS)  memberi waktu 

lebih banyak kepada  peserta didik untuk berfikir, merespons dan saling 

membantu waktu berdiskusi dengan pasangannya dan memberikan 

kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran.Guru memperkirakan hanya melengkapi penyajian 

singkat atau siswa membaca tugas, atau situasi yang menjadi tanda Tanya.
31

 

Dalam pembelajaran model ini memberikan kesempatan lebih banyak  kepada 

siswa untuk di kenali dan menunjukan partisipasi mereka kepada orang lain. 

Model pembelajaran ini diterapkan dengan cara peserta didik di minta 

untuk mengerjakan tugasnya secara individu.Hal ini bertujuan untuk menggali 

                                                             
 

31
 Trianto Ibnu Badar al-Tabany,Mendesain Model Pembelajaran Inofatif –Progresif dan 

Kontekstual, (Kencana,Jakarta,2014), h.129-130. 
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kemampuan individu peserta didik.Kemudian peserta didik berdiskusi 

menyampaikan ide-ide atau pengetahuan kepada pasangannya. Sehingga akan 

menambah pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Setelah berdiskusi 

dengan pasangannya maka perwakilan kelompok dapat mempresentasikan 

hasil diskusinya didepan kelas. 

 

 

 

2. Langkah-Langkah Metode Pembelajaran  Think Pair Share (TPS) 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan Think Pair Share (TPS) sebagai 

berikut: 

a. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Menjelaskan tujuan diskusi. 

c. Mengajukan pertanyaan awal / permasalahan. 

d. Membimbing / mengarahkan siswa dalam mengerjakan LKS secara 

mandiri (think). 

e. Membimbing / mengarahkan siswa dalam berbagi (share). 

f. Menerapkan waktu tunggu. 

g. Membimbing kegiatan siswa,menutup diskusi.
32

 

Membantu siswa membuat rangkuman diskusi dengan Tanya jawab singkat. 

                                                             
32

 Hamzah B.Uno dan Nurdin mohamad, Belajar dengan pendekatan Pailkem,(, Jakarta,Bumi 
Aksara,2011),h.119. 
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3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) 

Setiap jenis pembelajaran mempunyai ciri tersendiri dan mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Demikian juga dengan model pembelajaran diskusi 

kelas, antara lain: 

a. Kelebihan Think Pair Share 

1. Diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam KBM. 

2. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan 

bahan pelajaran masing-masing. 

3. Diskusi dapat menumbuhkan  dan mengembangkan cara berpikir dan 

sikap ilmiah 

4. Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapat dalam diskusi di 

harapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan 

kemampuan diri sendiri. 

5. Diskusi dapat menunjang usaha-usaha mengembangkan sikap sosial 

dan sikap demokratis para siswa.
33

 

b. Kekurangan  Think Pair Share 

                                                             
 

33
 Nanang Hanapiah Dan Cucu Suhana,Konsep Strategi Pembelajaran,(Bandung,Refika 

Aditama, 2009),  h. 47 
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1. Suatu diskusi dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana 

hasilnya sebab tergantung kepada kepemimpinan dan partisipasi 

anggota-anggotanya 

2. Suatu diskusi memerlukan keterampilan – keterampilan tertentu yang 

belum pernah di pelajari sebelumnya 

3. Jalan diskusi dapat dikuasai (didominasi) oleh beberapa siswa yang 

menonjol.  

4. Tidak semua topic dapat dijadikan pokok diskusi, tetapi hanya hal-hal 

yang bersifat problematis saja yang dapat di diskusikan.  

5. Diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak 

6. Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani 

mengemukakan buah pemikiran mereka, maka biasanya sulit untuk 

membatasi pokok masalah. 

7. Jumlah siswa yang terlalu banyak di dalam kelas akan mempengaruhi 

kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya.
34

 

 

4. Metode yang digunakan dalam model Pembelajaran Think Pair Share 

(TPS)  pada mata pelajaran PAI 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran TPS pada mata pelajaran 

PAI yaitu menggunakan metode diskusi berpasangan yang dilanjutkan 

dengan diskusi pleno. Dengan metode pembelajaran ini siswa dilatih 

                                                             
 34 Ibid, h.128. 
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bagaimana mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar menghargai 

pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi / tujuan 

pembelajaran tersebut. 

 

C. Peningkatan Hasil Belajar 

1. Pengertian Peningkatan Hasil Belajar 

a. Peningkatan berarti mempertinggi tingkatan sesuatu atau menaikkan 

sesuatu dari satu tingkat ketingkat yang lebih tinggi.
35

 Dengan demikian 

yang dimaksud peningkatan disini adalah usaha dalam rangka 

mempertinggi tingkatan sesuatu dari satu tingkat ketingkat yang lebih 

tinggi. 

b. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman.Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan,dan bukan 

suatu  hasil atau tujuan.Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih 

luas dari itu, yakni mengalami.
36

 Belajar adalah suatu proses yang di 

tandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.perubahan sebagai 

hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

berubah pengetahuannya, pemahamannya,sikap dan tingkah lakunya.
37

 

                                                             
 35 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia(,Jakarta,Balai 
Pustaka,1990),h.916. 
 

36
 Oemar Hamalik,Proses Belajar Mengajar,(Jakarta,Bumi Aksara, 2007),h.27. 

 
37

 Nana Sudjana,Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,(Bandung,Sinar Baru Algesindo, 
2005),h.28. 
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c. Apakah setiap perubahan prilaku itu hasil belajar ? Tentu tidak. Proses 

belajar menghasilkan perubahan tingkah laku, namun tidak setiap 

perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar.
38

 “Hasil belajar adalah 

kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui kegiatan belajar.”
39

 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar.
40

 

Hasil belajar yang di capai oleh peserta didik sangat erat kaitannya 

dengan rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru sebagai 

perancang belajar mengajar. Tujuan instruksional pada umumnya 

dikelompokkan ke dalam kategori domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
41

 

Sedangkan hasil belajar yang peneliti teliti yaitu tentang hasil belajar 

peserta didik mengenai hukum islam tentang zakat, haji dan wakaf.Hasil 

belajar peserta didik tidak akan optimal, jika peserta didik tidak belajar 

dengan sungguh-sungguh.Namun hal ini juga di pengaruhi oleh peran guru itu 

sendiri, selain beberapa faktor lainnya. 

                                                             
 38 Wina Sanjaya,Kurikulum dan Pembelajarannya, (Jakarta,Kencana Prenada Media Group, 
2009),h.230. 
 39 Agus Suprijono,Cooperative Learning,Teori & Aplikasi Paikem,(Yogyakarta,Pustaka Belajar, 
2011),h.106. 

40
 Kunandar, Penilaian Autentik, Jakarta,PT Raja Grafindo persada,2013),h.62. 

 41 Uzer Usman,Menjadi Guru Profesional, (Bandung,Remaja Rosda Karya, ,2009),h.34. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat di simpulkan bahwa hasi belajar merupakan dari suatu  pembelajaran 

yang di jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan 

pembelajaran.Seorang peserta didik di kategorikan hasil belajar jika telah 

mengikuti pembelajaran maka tingkat pengetahuannya akan bertambah, 

kemudian sikap dan pelakunya akan menjadi lebih baik. 

 

2. Indikator Keberhasilan Belajar  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah mengemukakan bahwa ada beberapa 

indikator-indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan belajar 

peserta didik, yaitu : 

a. Anak didik menguasai bahan pelajaran yang dipelajarinya. 

b. Anak didik menguasai teknik dan cara mempelajari bahan pelajaran. 

c. Waktu yang diperlukan untuk menguasai bahan pengajaran relative 

lebih singkat. 

d. Teknik dan cara belajar yang telah dikuasai dapat dipergunakan untuk 

mempelajari bahan pelajaran serupa. 

e. Anak didik dapat mempelajari bahan pengajaran lain secara sendiri 

f. Timbul motivasi intinsic ( dorongan dari dalam diri anak didik) untuk 

belajar lebih lanjut. 

g. Tumbuh kebiasaan anak didik untuk selalu mempersiapkan diri dalam 

mengahadapi kegiatan sekolah. 



54 
 

h. Anak didik terampil memecahkan masalah yang dihadapi. 

i. Kesediaan anak didik untuk menerima pandangan orang lain dan 

memberikan pendapat atau komentar gagasan orang lain.
42

 

3. Aspek-aspek Hasil Belajar 

Pada umumnya hasil belajar dapat di kelompokkan menjadi tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif,ranah afektif, ranah psikomotor. Ketiga ranah ini tidak 

dapat di pisahkan satu sama lain. Setiap mata ajar selalu mengandung ketiga 

ranah tersebut, namun penekanan selalu berbeda. Mata ajar praktek lebih 

menekankan pada ranah psikomotor, sedangkan mata ajar pemahaman konsep 

lebih menekankan pada ranah kognitif.Namun kedua ranah tersebut 

mengandung ranah afektif.
43

  

a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif  berkenaan dengan prilaku dalam aspek berpikir. 

intelektual.
44

 ranah kognitif terdiri atas enam bagian, yaitu sebagai  

berikut : 

1) Ingat/Recall, mengacu pada kemampuan mengenal atau mengingat 

materi yang sudah di pelajari dari sederhana sampai pada teori-teori 

yang sukar. 

2) Pemahaman, mengacu kepada kemampuan memahami materi. 

                                                             
42 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta,1996) hlm. 120. 

 
43

 Mimin Haryati,Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta, 
Gaung Persada Press,2007),h.22. 
 44 Syaiful Sagala,Konsep dan Makna Pembelajaran,(Bandung,Alfabeta, 2007),h.157. 
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3) Penerapan, mengacu kepada kemampuan menggunakan atau 

menerapkan materi yang sudah di pelajari pada situasi yang baru dan 

menyangkut penggunaan aturan,prinsip. 

4) Analis, mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam  

komponen-komponen atau faktor penyebabnya, dan mampu 

memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya 

sehingga struktur dan aturannya dapat lebih di mengerti. 

5) Sintesis, mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau 

komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau 

bentuk baru. 

6) Evaluasi, mengacu kepada kemampuan memberikan pertimbangan 

terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu.
45

 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah sikap perasaan, emosi, dan karakteristik 

moral yang merupakan aspek-aspek penting perkembangan peserta 

didik.
46

 Kartwoohl,Bloom,dan Masia mengembangkan ranah ini terdiri 

dari : 

1. Penerimaan (receiving),aspek ini mengacu pada kepekaan dan 

kesediaan menerima dan menaruh perhatian terhadap nilai tertentu, 

                                                             
 

45
 Uzer Usman,Op Cit,h.35. 

 46 Oemar Hamalik,Kurikulum dan Pembelajarannya,(Jakarta,Bumi Aksara, 2008),h.81. 
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seperti kesediaan menerima norma-norma disiplin yang berlaku di 

sekolah. 

2. Sambutan (responding),aspek ini mengacu pada kecendrungan 

memperlihatkan reaksi terhadap norma tertentu.Menunjukkan 

kesediaan dan kerelaan untuk merespon, misalnya mulai berbuat 

sesuai tata tertib disiplin yang telah di terimanya. 

3. Menilai (value),aspek ini mengacu pada kecendrungan menerima 

suatu norma tertentu, menghargai suatu norma, memberikan penilaian 

terhadap sesuatu dengan memposisikan diri sesuai dengan penilaian 

itu, dan mengikat diri pada suatu norma.Misalnya peserta didik telah 

memperlihatkan prilaku disiplin dari waktu ke waktu. 

4. Organisasi (organization), aspek ini mengacu pada proses 

pembentukan konsep tentang suatu nilai-nilai dalam dirinya. Pada 

tahap ini seseorang mulai memilih nilai-nilai yang ia sukai, misalnya 

tentang norma-norma disiplin tersebut dan menolak disiplin-disiplin 

tersebut. 

5. Karekterisasi yaitu pembentukan pola hidup, aspek ini mengacu pada 

proses mewujudkan nilai-nilai pribadi sehingga merupakan watak, di 

mana norma itu tercermin dalam pribadinya.
47

 Hasil belajar yang 

dikemukakan di atas sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi selalu 

berhubungan satu sama lain bahkan ada dalam kebersamaan. 

                                                             
 47 Syaiful Sagala,Op Cit,h.159. 
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Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar 

tertentu telah berubah pula sikap dan prilakunya.Dengan demikian 

hasil belajar itu tinggi,dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar 

itu berhasil. 

 

4. Penilaian Hasil Belajar 

Hasil belajar seorang peserta didik sesuai dengan tingkat keberhasilan 

dalam mempelajari materi pelajaran yang di nyatakan dalam bentuk nilai 

setelah mengalami proses belajar mengajar. Hasil belajar peserta didik dapat 

di ketahui setelah di lakukan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar peserta didik. 

“kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar peserta didik 

adalah mengetahui garis-garis besar indikator atau petunjuk adanya hasil yang 

akan di ukur”.
48

 Dalam penelitian ini penulis akan meranah pada kognitif 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan penerapan Cooperatipe Learning tipe Think Pair Share (TPS)  

 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu di lakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. 

Proses belajar mengajar adalah proses yang bertujuan.Tujuan tersebut di 

                                                             
48 Muhibin Syah, psikologi belajar, Rajawal , Jakarta, 2010, hlm, 150 
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nyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan di miliki peserta didik 

setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya.
49

 

a. Kualitas alat penilaian 

a) Validitas 

Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep 

yang dinilai sehingga benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai. 

Sebagai contoh menilai kemampuan peserta didik dalam 

Matematika.Misalnya diberikan soal dengan kalimat yang panjang dan 

berbelit-belit sehingga sukar ditangkap maknanya.Akhirnya siswa 

tidak dapat menjawab karena tidak memahami pertanyaannya.Contoh 

lain adalah menilai kemampuan berbicara,tetapi ditanyakan mengenai 

tata bahasa seperti puisi atau sajak. Penilaian tersebut tidak tepat 

(valid).Validitas terbagi menjadi tiga yaitu : 

1. Validitas isi 

Berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi 

yang seharusnya.Artinya,tes tersebut mampu mengungkapkan isi 

suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. 

2. Validitas bangun pengertian (Construct validity) 

Berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian  untuk mengukur 

pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang 

                                                             
 49 Nana Sudjana,Op Cit,h.111. 
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diukurnya.Misalnya konsep kemampuan,minat,sikap dalam 

berbagai bidang kajian harus jelas apa yang hendak diukurnya. 

3. Validitas ramalan (predictive validity) 

Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes, melainkan 

kriterianya, apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk 

meramalkan suatu ciri, perilaku tertentu, atau criteria tertentu yang 

diinginkan. 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam menilai 

apa yang dinilainya.Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relative sama. 

Tes hasil belajar dikatakan tetap apabila hasil pengukuran saat ini 

menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya 

terhadap peserta didik yang sama.Misalnya siswa kelas X pada hari ini 

dites kemampuan Pendidikan Agama Islam.Minggu berikutnya 

peserta didik dites kembali.Hasil kedua tes relative sama.Dengan 

demikian, masih mungkin terjadi ada perbedaan hasil untuk hal-hal 

tertentu akibat factor kebetulan, selang waktu, atau terjadinya 

perubahan pandangan siswa terhadap soal yang sama. 

Reliabilitas terbagi menjadi 4 bagian yaitu : 

1. Reliabilitas tes ulang 

2. Reliabilitas pecahan setara 
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3. Rebialitas belah dua 

4. Kesamaan rasional.
50

 

b. Fungsi Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian yang di lakukan terhadap proses belajar mengajar berfungsi 

sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal ini 

adalah tujuan instruksional khusus. 

2) Untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah di 

lakukan guru. 

c. Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Tujuan penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan informasi tentang kemajuan peserta didik dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. 

2) Memberikan informasi yang dapat di gunakan untuk membina 

kegiatan-kegiatan belajar peserta didik lanjut, baik keseluruhan kelas 

maupun masing-masing individu. 

3) Memberikan informasi yang dapat di gunakan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik, menetapkan kesulitan-kesulitannya dan 

menyarankan kegiatan-kegiatan perbaikan. 

                                                             
 

50
 Nana Sudjana,Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung,Remaja 

Rosdakarya,2009),h.19 
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4) Memberikan informasi yang dapat di gunakan sebagai dasar untuk 

mendorong motivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal 

kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya 

perbaikan.
51

 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Adapun hasil belajar yang dapat dicapai peserta didik dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yaitu: 

1) Faktor dalam diri peserta didik 

Faktor yang datang dari diri peserta didik terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan peserta didik sangat besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan 

oleh Clark bahwa hasil belajar peserta didik disekolah 70% 

dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dan 30% di pengaruhi oleh 

lingkungan. 

2) Faktor lingkungan 

Faktor diluar diri seseorang peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar yang dicapai. Salah satunya lingkungan belajar yang paling 

dominan mempengaruhi hasil belajar disekolah ialah kualitas 

pengajaran. 

                                                             
51 Ibid,h.3- 4. 
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 Kedua faktor diatas mempunyai hubungan berbanding lurus dengan  hasil 

belajar peserta didik. Artinya makin tingggi kemampuan peserta didik dan kualitas 

pengajaran, makin tinggi pula hasil belajar peserta didik. 

 Untuk mendorong kualitas dan prestasi belajar peserta didik, sebaiknya 

diperhatikan dan dibiasakan hal-hal dibawah ini, yakni :
52

 

1) Hendaknya dibentuk kelompok belajar, karena dengan belajar bersama 

peserta didik yang kurang faham dapat diberitahu oleh reman peserta didik 

yang telah faham. 

2) Biasakan agar peserta didik menghafalkan materi dikit demi sedikit 

merupakan cara terbaik untuk penugasan ilmu dan kecakapan. 

3) Biasakan agar peserta didik rajin mencari sumber belajar karena akan 

menambah wawasan. 

4) Biasakan agar peserta didik berusaha menghafalkan setiap hari sedikit demi 

sedikit. 

5) Senantiasa menjaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik. 

6) Gunakan waktu rekreasi dengan sebaik-baiknya, terutama untuk 

menghilangkan kelelahan. 

7) Untuk mempersiapkan dan mengikuti pelajaran yang harus melakukan 

persiapan sebelumnya. 

 

                                                             
52

Nana Sudjana, Ahmad Rifa’i, Media Pengajaran,(Bandung:Sinar Baru Argensindo,2007), 
hlm.39-41 
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D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan sarana pendidikan yang sangat 

penting, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan jalan 

kehidupan, karena Pendidikan sangat menentukan anak dimasa depan. 

Pendidikan Agama Islam menurut pendapat para ahli: 

a. Menurut Zuharini,dkk, Pendidikan Agama Islam adalah “usaha-usaha 

secara sesuai dengan ajaran Islam .”
53

 

b. Menurut M.Arifin, Pendidikan Agama Islam adalah “usaha-usaha sadar 

untuk menanamkan cita-cita keagamaan yang mempunyai nilai-nilai lebih 

tinggi daripada lainnya karena hal tersebut menyangkut soal imam dan 

keyakinan.”
54

 

c. Menurut Tim Penyusun Kementrian Agama, pendidikan Agama Islam 

adalah “usaha berupa bimbingan, asuhan terhadap anak didik agar kelak 

setelah selesai pendidikannya sebagai pandangan hidup.”
55

 

Pendidikan Agama Islam adalah sistem pendidikan yang dapat 

memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya.Dengan kata lain, manusia yang mendapatkan Pendidikan 

                                                             
 53 Zuharini,dkk.,Metode Khusus Pendidikan Agama Islam,(Surabaya,Usaha Nasional, Edisi VI, 
2003), h.94. 
 

54
 M.Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan,(Jakarta,Bulan Bintang,Cet.III,2001),h.214. 
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 Abdurahman An-Nahlawi,Pendidikan Islam di rumah,Sekolah dan 
Masyarakat,(Jakarta,Gema Insani Pers, 2000),h.117.  
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Agama Islam harus mampu hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan 

sebagaimana diharapkan oleh cita-cita Islam.
56

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut: 

                                    

    

Artinya: “Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah 

(sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi 

dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan 

perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat 

kamu tinggal.” (QS.Muhammad:19) 

 

Dengan demikian Pengertian Agama Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 

hamba Allah,sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek 

kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. 

Para ahli Pendidikan Agama Islam telah mencoba menformulasi 

pengertian Pendidikan Islam.Diantaranya batasan yang sangat variatif tersebut 

adalah: 

                                                             
 56 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta,Bumi Aksara, 2008),h. 7-8. 
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Al-Syaianiy 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 suatu aktivitas asasi dan profesi diantara 

sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
57

 

Menurut Ahmad D.Marimba Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama 

(insan kamil ). Sedangkan pengertian Pendidikan Agama Islam menurut 

Ahmad Tafsir adalah bimbingan yang diberikan seseorang agar dia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
58

 

Lebih lanjut Ahmad D Marimba mengemukakan bahwa menurut 

perundang-undangan RI memberikan dasar yang kuat dalam pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam, diantaranya adalah Undang-undang Dasar 1945 Bab 

XI Pasal 29: 

a. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa 

b. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
59

 

Berdasarkan batasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama 

islam adalah suatu sistem yang memungkinkan  seseorang (peserta didik) dapat 
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 Samsul Nizar,M.A.,filsafat Pendidikan islam,(Jakarta,Ciputat, ,2002),h.31. 
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 Ahmad D.Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,(Bandung,Al-Ma’arif, 1990),h.41. 
 59 Ibid,h.42. 
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mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam.Dengan begitu ia 

akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-

nilai ajaran Islam  yang diyakininya. 

 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dalam setiap langkah yang telah direncanakan untuk mencapai suatu 

tujuan tentunya memiliki dasar yang kuat.Begitu juga dalam pendidikan 

agama Islam dasar yang digunakan adalah landasan atau pedoman yang 

dapat memperkuat untuk mencapai suatu tujuan.Dasar tersebut dapat 

ditinjau dari berbagai segi yaitu: 

1) Dasar Yuridis 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam berasal dari perundang-

undangan yang dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan Pendidikan 

Agama Islam disekolah formal,nonformal dan informal.Dasar Yuridis 

tersebut terdiri dari 5 macam yaitu: 

a. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-

nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. 
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c. Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan dapat dilaksanakan 

pada jalur pendidikan formal,nonformal, dan informal. 

d. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, 

pasraman,  pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.Ketentuan 

mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh peraturan 

pemerintah.
60

 

a) UUD pasal 29 

Ayat 1 berbunyi: “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 

b) Ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah 

menurut agama dan kepercayaannya”. 

c) Pasal 29 UUD 1945 “menjamin kepada negara untuk memeluk 

agama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing bahkan 

mengadakan kegiatan yang dapat menjunjung bagi pelaksanaan 

ibadahnya”.
61

 

Pelaksanaan pendidikan agama islam disekolah mempunyai dasar 

yang kuat. 
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 Undang-undang Sikdiknas,Op.Cit,h.17-18. 

 61 Nur Uhbiyati,Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Pustaka Setia,Cet.1,h.24. 
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Dasar tersebut menurut Zuharsini dkk, dapat ditinjau dari berbagai 

segi yaitu: 

1. Dasar ideal yaitu dasar falsafah Negara pancasila, sila pertama yaitu 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Dasar struktural/konstitusional yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 

29 ayat 1 dan 2 yaitu:Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha 

esa, Negara menjamin kemerdekaan dan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan 

keyakinan agamanya. 

3. Dasar Operasional 

a. UU RI No.21 tahun 2003 Bab V pasal 12 ayat 1 yaitu setiap 

peserta didik pada satuan pendidikan berhak: “mendapatkan 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang diyakininya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik 

tersebut. Pendidik/guru yang seagama dengan peserta didik 

difasilitasi oleh pemerintah sesuai kebutuhan satuan pendidikan”.
62

 

b. UU RI Tahun 2003 Bab VI pasal 15 diantaranya mencakup 

pendidikan umum, kejuruan, akademis, profesi, vokasi, 

keagamaan, dan khusus keagamaan adalah pendidikan dasar, 

menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk 

dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 

                                                             
 62 UU  Sisdiknas UU RI No.20 Tahun 2003, (Jakarta,Sinar Grafika,2011),h.10. 
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pengetahuan tentang ajaran yang menurut pengeuasaan 

pengetahuan tentang ajaran agama/menjadi ahli ilmu agama.”
63

 

c. UU RI Tahun 2003 Bab VI pasal 30 ayat 1 menyatakan  

pendidikan  keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan 

PERPU”.Ayat 2 “pendidikan keagamaan berfungsi 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggotamasyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan 

menjadi ahli ilmu agama”. Ayat ini menyatakan bahwasanya 

pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur 

formal,non formal, dan informal. 

d. UU RI Tahun 2003 Bab VI Bab X pasal 36 ayat 3 dalam masalah 

kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka NKRI dengan memperhatikan: 

a) Peningkatan iman dan taqwa 

b) Peningkatan akhlak mulia 

c) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik 

d) Keberagamaan potensi,kecerdasan dan minat peserta didik 

e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

f) Tuntutan dunia kerja 

g) Perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi dan seni 
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h) Agama 

i) Dinamika perkembangan global  

j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

2) Dasar Religius 

Yang dimaksud dasar religious adalah dasar yang bersumber dari ajaran 

Islam. Menurut ajaran Islam Pendidikan Agama adalah perintah Allah dan 

merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya.
64

 

a. Al-Qur‟an 

Islam adalah agama yang misi agar umatnya menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran. Hal ini dibuktikan dengan ayat pertama 

yang diwahyukan kepada Rosulullah SAW yaitu surah Al-Alaq yang 

didalamnya terdapat nilai pendidikannya. Allah berfirman QS.Al-Alaq 

ayat 1-5,sebagai berikut: 

                              

                         

 

Artinya: “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal 

                                                             
 64 Muhammad Alim,Op Cit,h.15. 
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darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”(QS.Al-Alaq:1-

5)
65

 

 

Sesungguhnya pada ayat diatas dapat diambil sebuah pelajaran 

bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya: “hendaklah manusia 

meyakini akan adanya Allah pencipta manusia (sari segumpal darah). 

Selanjutnya untuk memperkokoh keyakinannya dan memelihara agar 

tidak luntur hendaklah melakukan pengajaran dan pendidikan. 

Kemudian Allah meyakinkan manusia, sebagaimana firman Allah dalam 

QS.Al-Baqararah ayat 31, sebagai berikut: 

Firman Allah QS.Al-Baqarah:31 

                                 

     

 

Artinya: “Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat 

                                                             
 65 As-Syifa,Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang,Raja Publising, 2011),h.2. 
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lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu mamang benar orang-orang yang benar”! (QS.Al-

Baqarah : 31) 
66

 

 

Al-Qur‟an adalah firman Allah yang berupa wahyu yang 

disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW 

didalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk 

memerlukan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. 

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an : 

                   

 

Artinya: “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa”. (QS.Al-Baqarah : 2) 

 

Berdasarkan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa Al-Qur‟an 

merupakan petunjuk bagi orang yang mau berpikir dalam berbagai ilmu 

pengetahuan. 

b. As-Sunnah (Hadis) 

                                                             
 66 Ibid,h.6 
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Dasar yang kedua dalam pendidikan Islam adalah As-Sunnah 

(hadist). Merupakan amalan yang dikerjakan oleh Rasul dalam proses 

perubahan sikap hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan 

Islam karena Allah menjadikan As-Sunnah (Hadis) sebagai dasar 

pendidikan Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa‟ 

ayat 59 yang berbunyi: 

                               

                                

  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. ( QS.An-Nisa:59) 
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Dalam pendidikan Islam, sunnah Rasul mempunyai dua fungsi, yaitu 

menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan 

menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya. 

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan 

pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan 

seimbangan yang dilakukan  melalui latihan jiwa, akal fikiran (intelektual), 

diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Oleh karena itu , pendidikan 

hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, 

aspek spiritual,imajinasi,fisik,ilmiah dan bahasa, baik secara individual 

maupun kolektif dan mendorong semua aspek tersebut berkembang kearah 

kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Islam terletak pada 

perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, 

komunitas, maupun seluruh ummat manusia.
67

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

Islam merupakan proses membimbing dan membina fitrah peserta didik 

secara maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik sebagai 

muslim paripurna (insane kamil). Melalui sosok pribadi yang demikian, 

peserta didik diharapkan mampu memadukan fungsi iman, ilmu dan amal. 

Hal ini sebagaimana firman allah dalam QS.Adz-Dzariyat ayat 56. 
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Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku”. (QS.Adz-Dzariyat: 56) 

 

Allah SWT pun berfirman  dalam QS. Luqman ayat 13 : 

                             

 

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu 

ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS.Luqman ayat 13) 

 

 Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa tujuan pendidikan agama 

islam adalah terbentuknya kepribadian muslim yang  taat kepada perintah 

Allah.Selanjutnya tujuan tersebut dimaksudkan dapat membina manusia 

yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Agama Islam dengan baik dan 

sempurna sehingga tercermin pada sikap dan tindakan seluruh 

kehidupannya dalam rangka mencapai  kebahagiaan dan keyakinan hidup 

di dunia dan diakherat. 

3) Dasar Psikologis 
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Dasar Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan kehidupan bermasyarakat.Hal ini didasarkan dalam hidupnya, 

manusia baik sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang 

membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram akibat dari dari frustasi 

(tekanan perasaan), konflik (adanya pertentangan batin ), dan kecemasan 

sehingga memerlukan adanya pegangan hidup (agama).
68

 

Mereka merasakan bahwa jiwanya ada suatu perasaan orang yang 

mengakui adanya Dzat yang  mahakuasa, tempat mereka berlindung dan 

tempat memohon ampun. Mereka akan merasa tentram hatinya apabila 

mereka dekat dan mengabdi kepada Nya. Berdasarkan uraian diatas jelas 

bahwa untuk membuat hati menjadi tenang dan tentram adalah dengan 

jalan mendekat kepada Allah Sang Pencipta. 

4) Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Ar-Ra‟ad  ayat 28, berikut ini : 

                              

 

Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati 

Allah-lah hati menjadi tenteram”. (QS. Ar-Ra’ad : 28)
69
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b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan adalah suatu yang  diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau 

kegiatan selesai dilaksanakan.
70

 Oleh sebab itu, pendidikan merupakan suatu 

usaha yang berproses mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai sebagai 

indikasi berhasilnya pendidikan tersebut. 

Tujuan  pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian  

seseorang  yang membuatnya menjadi insan kamil. Dengan menjadi insane 

kamil, manusia secara jasmani dan rohani dapat hidup dan  berkembang  

secara wajar  dan normal karena ketakwaannya kepada Allah SWT.
71

 

Menurut ibnu Kjaldun tujuan pendidikan agama islam adalah: 

a. Tujuan keagamaan yaitu beramal untuk akhirat, sehingga ia menemui 

Allah dan telah menunaikan hak-hak yang telah diwajibkan atasnya. 

b. Tujuan ilmiah bersifat keduniaan yaitu apa yang diungkapkan oleh 

pendidikan modern dan tujuan kemanfaatan untuk hidup  

Selanjutnya menurut Al-Ghazali bahwa “tujuan pendidikan  

agama Islam yang paling utama adalah beribadah kepada Allah dan 

kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia dan akhirat”. 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah ingin membentuk manusia 

yang taat dan patuh kepada Allah.Sebagaimana firman Allah: 
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Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.”(QS. Az-Dzariyat:56)
72

 

 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah : membimbing anak agar 

mereka menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh dan 

berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara”.
73

  

Sedangkan tujuan pendidikan agama islam menurut Athiyah Al-Abrasy 

adalah “tujuan pokok dari pendidikan agama islam  adalah mendidik budi 

pekerti dan pendidikan jiwa”.
74

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah membentuk manusia menjadi pribadi 

yang berakhlakul karimah yang bertakwa kepada Allah swt.dan 

menjalankan perintah-perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan –

Nya.Selain itu juga menjalin Hablum Minannaas kepada sesame manusia 

dengan baik sesuai dengan ajaranNya.Hal ini sesuai dengan firman Allah 

QS.Ali „Imran ayat 102. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.(QS.Ali 

Imran:102)
75

 

 

3. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah merupakan sebuah aktifitas yaitu 

upaya secara  sadar dan sistematis yang dirancang untuk membantu siswa dalam  

mengembangkan pandangan hidup (bagaimana seseorang akan menjalani dan 

memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilan hidup, 

baik yang bersifat manual (petunjuk praktis), ataupun mental dan sosial yang 

bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam.
76

 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak   agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan pendidikan agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan 

hidup  ( Way Of Life). Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang 

dilaksanakan  berdasarkan ajaran Islam.
77

 

PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran 

pokok (dasar) yang  terdapat dalam agama Islam, Ditinjau dari segi muatan 

pendidikannya, PAI merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu  
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komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang 

bertujuan untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Semua 

mata pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus seiring dan sejalan dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
78

  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sebagai mata pelajaran 

yang memiliki tujuan mencerdaskan seluruh aspek peserta didik yang meliputi 

kecerdasan berfikir (kognitif), kecerdasan emosi (afektif), kecerdasan 

psikomotorik dan kecerdasan spiritual.PAI bukan hanya mendidik siswa untuk 

meraih sukses di dunia tetapi juga membentuk siswa untuk meraih sukses di 

akherat dengan menjadi insan yang  bertakwa dan berakhlak mulia. 

 

4. Peranan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah merupakan alat pengontrol dan pengendali 

hidup manusia, yakni agama yang memberikan pedoman dan petunjuk sebagai 

syarat yang harus dilaksanakan didalam menciptakan sikap dan perilaku yang 

baik sesuai ajaran agama islam serta mempunyai akhlak mulia. Sebagaimana 

ditegaskan oleh M.Althaiyah Al-Alrasy yang mengatakan “jiwa dari 

pendidikan agama Islam ialah pendidikan moral dan akhlak”
79
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Sedangkan tugas/peranan guru pendidikan agama islam adalah sebagai 

berikut: 

a) Mengajarkan ilmu pengetahuan islam 

b) Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

c) Mendidik anak agar menjalankan agama 

d) Mendidik agar berbudi pekerti yang luhur.
80

 

Mengingat tugas/peran guru pendidikan agama islam sangatlah banyak, 

maka ia dalam rangka membina/ mendidik anak supaya berkepribadian 

muslim dengan cara: “Berusaha menanamkan akhlak mulia, meresapkan 

fadilah didalam jiwa para siswa, membiasakan mereka berpegang pada moral 

yang tinggi, membiasakan mereka berfikir secara rohaniah dan insaniah/ 

berkeprimanusiaan serta menggunakan waktu buat belajar ilmu dunia dan 

ilmu-ilmu agama tanpa memandang keuntungan-keuntungan materi”.
81

 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiyah Drajat bahwa 

“Pendidikan agama hendaknya diberikan oleh guru yang benar-benar 

tercermin agama itu dalam sikap dan keseluruhan pribadinya”.
82

 

Sedangkan sebagai alat pengontrolan pengendali hidup manusia, hal ini 

juga dikemukakan oleh M.Rivai yang mengatakan bahwa, “agama itu sangat 

berfaedah bagi umat manusia terutama siapa yang memeluknya sebab agama 

adalah: 
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a. Mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang tertentu dan terang 

manusia hendaklah mempunyai sikap yang positif dan tepat. 

b. Agama mendidik manusia supaya tahu mencari, memiliki ketentraman 

jiwa. 

c. Membebaskan manusia dari perbudakan materi 

d. Mendidik manusia agar berani menegakkan kebenaran 

e. Agama mendidik agar supaya tercipta kemakmuran masyarakat dan 

Negara. 

 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Agama Islam 

a. Faktor intern 

a) Sikap terhadap belajar 

b) Motivasi belajar 

c) Konsentrasi belajar 

d) Mengolah bahan belajar 

e) Menyimpan perolehan hasil belajar 

f) Menggali hasil belajar 

g) Kemampuan berprestasi  

h) Intelegensi dan keberhasilan belajar  

i) Kebiasaan belajar 

j) Cita-cita siswa 

b. Faktor ekstern 
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a) Guru sebagai Pembina siswa belajar  

b) Prasarana dan sarana pembelajaran  

c) Kebijakan penilaian 

d) Lingkungan sosial disekolah 

e) Kurikulum sekolah 

 

6. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Agama Islam pada mata pelajaran 

Akidah Ahlak 

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

yang diturunkan Allah SWT. berisi pedoman pokok yang mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya (Allah SWT), dengan dirinya sendiri, dengan 

sesame manusia, dengan makhluk bernyawa lain, dengan benda mati dan alam 

semesta ini. Ajaran ini diturunkan Allah SWT untuk kesejahteraan hidup 

manusia ini dan di akherat nanti, maka pendidikan Agama Islam sebenarnya 

harus berarti pendidikan tentang tata hidup yang berisi pedoman pokok yang 

akan dipergunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk 

menyiapkan kehidupan yang sejahtera di akherat. Dengan demikian, berarti 

ruang lingkup  Pendidikan Agama Islam secara umum itu luas sekali meliputi 

seluruh aspek kehidupan tetapi disini peneliti hanya membahas tentang 

pembelajaran Akidah Ahlak yakni: 
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1). Akidah 

Akidah merupakan suatu yang diyakini dan dipegang teguh serta sukar 

sekali untuk dirubah.Sasaran pengajaran akidah dalam jenjang SMA 

adalah untuk menanamkan keimanan dalam jiwa siswa kepada Allah 

SWT, Malaikat, Kitab-kitab, Rasul-rasul-Nya, dan tentang hari 

kiamat.Menumbuhkan rasa syukur dan taat beribadah pada diri siswa. 

Membantu diri siswa agar mereka berusaha memahami berbagai 

hakikat seperti kekuasaan Allah SWT yang meliputi segalanya.  

2). Akhlak 

Pendidikan akhlak berkisar  mengenai persoalan kebaikan dan 

kesopanan , tingkah laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seharusnya seorang 

siswa bertingkah laku, Akhlak juga bisa dipahami sebagai sikap hidup 

manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya 

menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam 

menjalankan sistem kehidupannya (ekonomi, sosial, 

pendidikan,iptek,seni dan sebagainya ).
83
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7. Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas, seorang guru 

terlebih dahulu menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan ini 

meliputi penyusunan silabus dan RPP. Silabus adalah hasil dari elaborasi 

kompetensi dasar yang terdapat dalam kerangka dasar kurikulum nasional. 

Silabus merupakan penjabaran dari kerangka dasar kurikulum nasional 

yang disusun sebagai acuan perencanaan pembelajaran jangka pendek.
84

 

Sedangkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) adalah rencana 

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan 

dijabarkan dalam silabus. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan 

jangka pendek untuk memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran.
85

 

Dengan demikian, perencanaan pembelajaran Pendidikan  Agama Islam 

meliputi pembuatan silabus dan RPP.Langkah tersebut harus dilakukan 

guru sebelum memulai proses pembelajaran. Karena pada dasarnya dengan 

adanya perencanaan yang matang maka tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Pembuatan silabus dan RPP juga bertujuan sebagai koridor atau batasan 

agar pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. 
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b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah tidak jauh 

berbeda dengan pelajaran-pelajaran lain. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas berbagai metode  atau strategi 

pembelajaran dapat digunakan dalam Pendidikan Agama Islam. Metode 

pembelajaran yang utama dan sering digunakan dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah metode ceramah. Meskipun demikian, 

pemilihan metode yang tepat akan memudahkan pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas.  

Metode yang tepat akan menentukan efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran. Sebagai seorang calon pendidikan agama islam. Maka kita 

perlu mengetahui  metode –metode dalam pendidikan agama islam. 

Dengan mengetahui metode –metode tersebut maka kita harapkan mampu 

menyampaikan materi-materi ajaran agama islam dengan berbagai variasi 

sehingga tujuan pendidikan agama islam dapat tercapai dengan lebih 

mudah.
86

 

Waktu yang diberikan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di sekolah-sekolah umum ( 1 X  Pertemuan dalam seminggu /2 x  45 menit 

). Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan persiapan yang optimal 

mulai dari metode pembelajaran, media pembelajaran dan seluruh 
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perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Dengan demikian diharapkan 

alokasi waktu yang sangat minim tersebut mampu dimanfaatkan dengan 

baik dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas. 

c. Sistem evaluasi 

Sistem  evaluasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  

sedikit berbeda  dengan mata pelajaran yang lainnya. Dalam Pendidikan 

Agama Islam sistem  evaluasinya harus dilakukan secara menyeluruh baik 

dari ranah kognitif,psikomotorik dan ranah afektif.Menurut Muhaimin 

evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam mengacu pada tiga hal 

yaitu : 

1). jika yang dites adalah kemampuan dasar (aptitude), maka digunakan 

evaluasi acuan norma/kelompok (Norm/group Referenced Evaluation). 

2). Jika yang dites adalah prestasi belajar (achiement), maka digunakan 

evaluasi  acuan patokan (Criterian Referenced Evaluation) 

3). Jika yang dites adalah kepribadian ( Personality ), maka digunakan 

acuan etik.Pendidikan Agama Islam banyak terkait masalah ini.
87

  

Berdasarkan uraian diatas, penilaian kelompok mata pelajaran 

Agama Islam dan akhlak, difokuskan pada aspek kognitif atau 

pengetahuan dan aspek afektif atau perilaku. Penilaian hasil belajar ini 

dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap tingkah laku atau sikap 

dan penilaian dengan ujian atau tes untuk mengukur aspek kognitif siswa. 
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E. Materi Pelajaran PAI 

Kompetensi dasar pada siklus 1 yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada 

kitab-kitab allah. pada siklus 1 dengan materi pengertian beriman kepada kitab-

kitab allah yakni dasar serta ke empat kitab-kitab nYA yaitu: 

1. Dasar di haruskan nya beriman kepada kitab-kitab allah.   

Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab- kitab 

suci yang turun sebelum Al Qur‟an seperti disebutkan dalam firman Allah : 

 ِ ِْ َْٝنفُْز بِاَّللَّ ٍَ َٗ ِْ قَْبُو ۚ  ٍِ َّْزَه  اْىِنتَاِب اىَِّذٛ أَ َٗ  ِٔ ٰٚ َرُس٘ىِ َه َعيَ اْىِنتَاِب اىَِّذٛ َّزَّ َٗ  ِٔ َرُس٘ىِ َٗ  ِ ُْ٘ا بِاَّللَّ ٍِ ُْ٘ا آ ٍَ َِ آ َٝا أََُّٖٝا اىَِّذٝ

ا ِخِز فَقَْد َظوَّ َظََلًلا بَِعٞدا ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِٔ ُرُسيِ َٗ  ِٔ ُمتُبِ َٗ  ِٔ ََلئَِنتِ ٍَ َٗ  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta 

kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 

kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya (QS An 

Nisa 136) 

 

Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa 

lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi 

Ibrahim a.s dan nabi musa as, dan firman allah SWT. Kitab-kitab Allah 
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berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah SWT dan apa yang 

telah diturunkan kepada rasul-rasul-Nya. 

1. Kitab Taurat Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa as sebagai pedoman dan 

petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah swt yang artinya: “Dan Kami 

berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu 

petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman): "Janganlah kamu mengambil 

penolong selain Aku” (QS. Al-Isra‟ [17]: 2) 

Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut : 

1. Kewajiban meyakini keesaan Allah 

2. Larangan menyembah berhala 

3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia 

4. Supaya mensucikan hari sabtu (sabat) 

5. Menghormati kedua orang tua 

6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar 

7. Larangan berbuat zina 

8. Larangan mencuri 

9. Larangan menjadi saksi palsu 

10. Larangan mengambil hak orang lain 

2. Kitab Zabur 
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Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud as sebagai pedoman dan petunjuk bagi 

umatnya. Firman Allah 

اْْلَْرِض  َٗ اِث  َٗ ا ََ ِْ فِٜ اىسَّ ََ ٌُ بِ َربَُّل أَْعيَ ٰٚ بَْعطٍض ا  َّضبِيِّينَو  ۗ   َو َو َوذْد  َو َّض ْد َو   َو ْد َو َٗ اُ  دَو زَو ُوًراَعيَ آتَويْد َو  دَو   ۖ  َو

Artinya: Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. 

Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas 

sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud (QS Al Isra’ 

17 : 55). 

 

Kitab Zabur (Mazmur) berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas 

segala nikmat yang telah dikaruniakan-Nya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan 

kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang 

ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. 

3.  Kitab Injil 

Kitab ini di turunkan kepada nabi isa as sebagai petunjuk dan tuntunan bagi bani 

israel Allah SWT berfirman: 

 

َراِة ۖ  ْ٘ َِ اىتَّ ٍِ  ِٔ ْٝ َِ ََٝد ْٞ ا بَ ََ قاا ىِ َصدِّ ٍُ  ٌَ ْزَٝ ٍَ  ِِ ٌْ بِِعَٞسٚ اْب ِٕ ٰٚ آثَاِر َْْٞا َعيَ قَفَّ ِ ْدِ ييَو  ِيِي  ًُذ   َو ُورٌر َٗ آتَويْد َو اُ ااْد ا  َو ََ قاا ىِ َصدِّ ٍُ َٗ  

 َِ تَّقِٞ َُ ِع َتا ىِْي ْ٘ ٍَ َٗ ُٕداٙ  َٗ َراِة  ْ٘ َِ اىتَّ ٍِ  ِٔ ْٝ َِ ََٝد ْٞ  بَ
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Artinya: Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera 

Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami 

telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk 

dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang 

sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran 

untuk orang-orang yang bertakwa. (QS AL Midah 46). 

 

4. Kitab al-Qur‟an  

Kitab suci al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk dijadikan 

petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. 

Sebagaimana firman Allah 

ا َِ َِّذٝزا ٞ َِ َُ ىِْيَعاىَ ِٓ ىَُِٞن٘ ٰٚ َعْبِد َُ َعيَ َه اْىفُْزقَا  تَبَاَرَك اىَِّذٛ َّزَّ

 

 

Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada 

hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam 

(QS Al Furqon 1). 



92 
 

 

Secara keseluruhan, isi al-Qur‟an meliputi hal-hal berikut: 

 Pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah (keimanan) 

 Pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah 

 Pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat 

Kedudukan-kedudukan al-Qur‟an antara lain: 

 Sebagai wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw 

 Sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw 

 Sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan 

akhirat 

 Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam 

 

Fungsi Iman kepada Kitab-kitab Allah 

a. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi 

b. Untuk membangun kehidupan bermasyarakat 

c. Untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara 

 Hikmah Iman kepada Kitab-kitab Allah 
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a. Meningkatkan keimanan kepada Allah swt yang telah mengutus para rasul 

untuk menyampaikan risalahnya. 

b. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada 

kitab suci 

c. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama, 

seperti yang tertuang dalam kitab suci 

d. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah 

untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat 

e. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

semua larangan-Nya. 

 

 Ada banyak cara untuk beriman terhadap kita-kitab suci Allah, diantaranya 

Meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah 

 Meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah bukan karangan 

para nabi dan rasul 

2. Beriman kepada al-Qur‟an. Caranya adalah : 
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 Meyakini bahwa al-Qur‟an benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi 

Muhammad saw 

 Meyakini bahwa isi al-Qur‟an dijamin kebenarannya, tanpa ada keraguan 

sedikit pun 

 Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan al-Qur‟an 

 Mengamalkan ajaran al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari 

Pada siklus II dengan materi membiasakan perilaku terpuji  

1.    Zuhud dan Tawakkal 

   Standar Kompetensi           : membiasakan perilaku terpuji 

 Kompetensi Dasar              : 

 Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal 

 Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

a.  Zuhud 

Secara bahasa zuhud berarti perihal meninggalkan keduniawian. Menurut istilah, 

zuhud berarti berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi bersifat material 

atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu yang lebih 

baik dan bersifat spiritual berupa kebahagiaan akhirat. 
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Menurut imam Al Qusyairi, zuhud adalah tidak merasa bangga terhadap 

kemewahan dunia yang dimiliki dan tidak merasa sedih ketika kehilangan harta. 

Sedangkan menurut imam Gazali. Zuhud adalah mengurangi keinginan untuk 

menguasai kemewahan dunia atau harta kekayaan. 

Zuhud bukan berarti semata-mata tidak mau memiliki harta dan tidak 

sukamengenyam nikmat duniawi, tetapi zuhud sebenarnya adalah kondisi mental 

seseorang yang tidak terpengaruh oleh harta benda dalam dalam mengabdikan diri 

kepada Allah, Allah berfirman yang artinya ; 

 ٌْ ا آتَاُم ََ ًَل تَْفَزُح٘ا بِ َٗ  ٌْ ا فَاتَُن ٍَ  ٰٚ ا َعيَ ْ٘ ََْٞل تَأَْس تَو ٍل ىَِن ُ َلَو يُِحبُّ ُكيَّض ُمخْد َّللاَّض فَُ ٘رٍض ۗ   َو  

Artinya: Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita 

terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu 

gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS Al 

Hadid 23). 

 

 

b. Tawakal 

Tawakal artinya berserah diri. Tawakal kepada Allah artinya berserah diri kepada 

qada dan qadar Allah SWT. Setelah berusaha sekuat tenaga sesuai kewajiban sebagai 

manusia. 
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Keutamaan tawakal: 

a. Tawakal kepada Allah SWT merupakan pengamalan sebagian agama 

b.Tawakal merupakan sebagian cabang dari iman 

c. Allah SWT akan mencukupkan penjagaan-Nya dari segala kejelekan 

d. Allah SWT akan selalu mencintai orang-orang yang bertawakal 

e. Allah SWT akan menjamin rezeki 

f. Allah SWT akan member selalu petunjuk, kecukupan dan penjagaan 

2. Perilaku Tercela: Ananiah, Gadab, Hasad, Gibah dan Namimah 

 Standar Kompetensi         :  Menghindari perilaku tercela 

Kompetensi Dasar            :  

 Menjelaskan pengertian ananiah, gadab, hasad, gibah dan namimah 

 Menghindari perilaku ananiah, gadab, hasad, gibah dan namimah 

a. Ananiah 

Ananiah menurut bahasa artinya mengutamakan diri sendiri. Sikap ananiah 

disebut juga sikap egois. Orang yang bersikap ananiah lebih mengutamakan 

kepentingan diri sendiri dari pada orang lain. Sikap ini berbahaya bagi diri sendiri 

karena akan membawa pelakunya menjadi rakus bahkan berupaya menyingkirkan 

keberadaan orang lain yang akan mengganggu tujuannya. 

b. Gadab 

Menurut bahasa gadab artinya marah. Marah adalah kondisi jiwa yang sangat 

tidak senang karena bertentangan dengan keinginan hatinya. 



97 
 

Marah adalah sikap yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Pemarah 

dapat menyebabkan kerugian yang besar, karena dapat melakukan apa saja yang tak 

dapatyang dikendalikan oleh akalnya. 

c.  Hasad 

Hasad menurut bahasa artinya dengkit, sedangkan menurut istilah ialah berusaha 

menghilangkan nikmat yang diperoleh seseorang, dan berharap nikmat tersebut 

berpindah kepadanya. 

d. Gibah 

Gibah menurut bahasa artinya mengumpat, menggunjing. Sedangkan menurut 

istilah gibah adalah memberitakan tentang kejelekan seseorang kepada orang lain, 

tetapi sebenarnya orang tersebut belum tentu melakukannya. Gibah merupakan 

perbuatan dosa yang sangat dibenci Allah SWT. 

e. Namimah 

Namimah artinya menceritakan sesuatu dengan maksud memfitnah. Secara istilah 

namimah adalah memberitakan kejelekan-kejelekan orang lain, tetapi sebenarnya 

orang tersebuttidak pernah melakukannya dengan maksud untuk menjatuhkan nama 

baiknya. 

F. Kerangka Berfikir 

Pada pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS), peserta didik akan sering 

di hadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah yang dilakukan 

dengan cara diskusi, model  pembelajaran Cooperatipe Learning tipe Think Pair 

Share (TPS) yang digunnakan dalam pembelajaran akan meningkatkan hasil 
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peserta didik dan saling mengemukakan pendapat dalam mencari jawaban dari 

soal-soal atau pemecahan masalah. 

Pembelajaran Cooperatipe Learning tipe Think Pair Share (TPS) adalah 

model pembelajaran dimana peserta didik bekerja sama dalam satu kelompok 

yang terdiri dari 2 sampai 5 orang. Model Pembelajaran Cooperatipe Learning 

tipe Think Pair Share (TPS) meberikan waktu lebih banyak kepada peserta didik 

untuk berfikir, menjawab, dan berdiskusi dengan pasangan nya. Pada awal 

pembelajaran peserta didik di  beri pertanyaan yang berhubungan dengan 

pembelajaran. Kemudian peserta didik di kelompokan dalam satu kelompok kecil 

yang terdiri dari 2 orang. Setiap kelompok diminta untuk mencari penyelesaian 

dari masalah yang sudah di kemukakan oleh guru dengan cara berdiskusi. Selama 

kegiatan diskusi, guru member bimbingn untuk membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah tersebut.  Hasil diskusi dari beberapa kelompok disajikan 

di depan kelas dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan. 

Pada akhir pembelajaran guru menugaskan peserta didik untuk membuat 

rangkuman yang telah di berikan. Untuk mengukur keberhasilan kerja kelompok, 

kepada masing-masing peserta didik di berikan tes secara individual, dan anggota 

kelompok tidak di perkenankan membantu anggota kelompok lain dalam tes 

tersebut. Pembelajaran dalam menggunakan model Pembelajaran Cooperatipe 

Learning tipe Think Pair Share (TPS) sangat memungkinkan peserta didik untuk 

melakukan aktivitas belajar. Pada kondisi ini terjadi interaksi dalam kelompok 

dan secara tidak langsung peserta didik menjadi aktif dalam proses pembelajaran 
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di kelompok tersebut. Sehingga aktivitas peserta didik meningkat. Setelah peserta 

didik memahami materi, peserta didik akan lebih mudah mengerjakan soal-soal 

yang di berikan oleh guru yang berakibat hasil belajar juga akan meningkat. 

Dan untuk lebih memudahkan dalam memahami hubungan antara 

pembelajaran Cooperatipe Learning tipe Think Pair Share (TPS) dan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari gambar di bawah ini:  

 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

Pembelajaran Cooperatipe 

    

Think Pair Share (TPS) 

 

Hasil Belajar PAI kelas VIII I di 

SMP N 31 Bandar Lampung  

 

G. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 
88

 Dikatakan sementara, karena 

                                                             
88 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung, Alfabeta , 2007),h.84 
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jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan ada 

fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, 
89

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: “Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share dapat meningkatkan 

hasil belajar  peserta didik  pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII I 

di SMP N 31 Bandar Lampung. 

  

                                                             
89

  Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung, 
Alfabeta, 2010), h. 96 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research dimana penelitian ini memiliki peranan yang 

sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila 

di implementasikan dengan baik dan benar. Di implementasikan dengan benar, 

artinya sesuai dengan kaidah-kaidah PTK. Upaya PTK diharapkan dapat 

menciptakan sebuah budaya belajar (Learning culture) dikalangan para guru. 

PTK menawarkan peluang sebagai strategi pengembangan kinerja sebab 

pendekatan penelitian ini menempatkan guru sebagai penerap model 

pembelajaran tersebut, agen perubahan yang pola kerjanya bersifat 

kolaboratif.
90

 

Penelitian tindakan kelas ada tiga unsur atau konsep, yakni sebagai berikut. 

a. Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui 

metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan di analisis untuk 

menyelesaikan suatu masalah. 

                                                             
90

Kunandar,Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (,Jakarta ,PTR ajar grafindo Persada,cetak ke-7.,2011), hlm 41. 
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b. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki 

atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar 

c. Kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari seorang guru.  

Penelitian tindakan kelas di bagi dalam dua siklus masing-masing siklus 

terdiri dari perencanaan (Planning),tindakan (action), observasi(observe), 

sertarefleksi (reflect). 

2. Sifat Penelitian TindakanKelas (PTK) 

Dilihat dari sifatnya penelitian tindakan kelas bersifat partisifatif dalam 

arti bahwa peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat kolaboratif karena 

melibatkan orang lain (kolaborator) dalam penelitiannya, dan bersifat 

Deskriptif, yaitu mengambarkan kenyataan yang ada dengan data 

sebenarnya,
91

 serta bersifat kualitatif karena prosedur penelitiannya 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang dapat diamati,
92

 dalam artian penelitian berjalan sesuai 

dengan jalannya proses belajar mengajar, dengan cara mengadakan 

pengamatan, melakukan penelitian secara sistematis, dan menarik kesimpulan 

sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh peneliti kualitatif. 

                                                             
91

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2012), 

Cet. Ke-16, hlm. 147. 
92

S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta,2010), Cet. Ke-8, 

hlm, 36. 
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B. Subjek dan Objek 

Penentuan subjek dan objek adalah usaha penentuan sumber data, artinya dari 

mana data penelitian dapat diperoleh.
93

 Yaitu apa yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek adalah : 

1. Guru Bidang study PAI diSMP N 31 Bandar Lampung. 

2. Peserta Didik Kelas VIII I di SMP N 31 Bandar Lampung. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Think 

Pair Share (TPS) di kelas VIII I di SMP N 31 Bandar Lampung. 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK). Tetapi yang paling dikenal yaitu di kemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Tanggart.  

 Penelitian tindak kelas dapat diartikan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

oleh guru di kelasnya terdiri dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati dan 

                                                             
93

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, ( Jakarta: Rineka Cipta,2002), 

h.114. 
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merefleksikan tindakn melalui bebarapa siklus secara kolaboratif dan partisipasi yang 

bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran kelas.
94

 

 

 

a. Setting Penelitian  

Setting penelitian disini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian 

PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dilaksanakan serta mencantumkan berapa 

siklus PTK yang akan di laksanakan. Adapun tempat penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan di SMP N 31 Bandar Lampung. pada mata pelajaran PAI 

kelas VIII I. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada awal tahun semester 

ganjil. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, 

karena PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar 

mengajar yang efektif di kelas. 

b. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Secara umum empat langkah dalam melakukan PTK yaitu : ada 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi) dan refleksi. Berikut ini 

langkah pelaksanaan dalam PTK. 

 

 

 

 

                                                             
94

Kunandar, Op Cit, h.46. 
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Gambar 1 

Siklus Peneltian Tindakan Kelas 

 

 

 

 Siklus I 

 

 

 Siklus II  

 

 

 

Gambar: Siklus PTK yang diekmbangkan olek Kemmis dan Taggart.
95

 

Tindakan yang diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas seperti 

yang di gambarkan dalam bagan diatas adalah terdiri dari empat tahap. Secara 

rinci tahapan penelitian ini sebagai berikut: 

                                                             
 95

ZainulAqib.Op Cit,h. 27 

Permasalahan Pelaksanaan Tindakan 

I 

Perencanaan 

Tindakan I 

Pengamatan/ 

Pengumpulan Data I Refleksi I 

Permasalahan baru 

hasil refleksi 

Pelaksanaan 

Tindakan II 

 

Perencanaan 

Tindakan II 

Pengamatan/ Pengumpulan 

Data II 

 

Refleksi II 

 

Dilanjutkan ke 

siklus berikutnya 
Apabila permasalahan 

belum terselesaikan 
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1. Perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan antara lain: 

a. Peneliti melakukan Standar Isi (SI) untuk mengetahui Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan diajarkan 

kepada peserta didik. 

b. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan 

memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. 

c. Mengembangkan alat peraga, alat bantu,atau media pembelajaran 

yang menunjang pembentukan SK dan KD dalam rangka 

implementasi PTK. 

d. Membuat lembar kerja peserta didik. 

e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

f. Mengindefikasi masalah. 

g. Mencarikan alternatife pemecahan masalah. 

 

2. Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan 

didalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas. Kegiatan yang 

dilaksanakan hasil belajar dalam pembelajaran PAI yang telah 

direncanakan. 

 

3. Observasi, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat, dalam tahap ini 

dilaksanakan observasi terhadap pelaksanakan tindakan kelas dengan 

menggunakan observasi yang telah dipersipkan. Peneliti  terutama hasil 
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belajar peserta didik dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini hasil 

pengamatan kemudian didiskusikan dengan kolaborator yaitu pendidik 

bidang staudi PAI untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada pada 

waktu pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi, sehingga kegiatan belajar mengajar yang telah di lakukan bisa di 

ingat kembali 
96

 

 

Adapun uraian proses penelitian berdasarkan siklus diatas untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah SMP N 31 Bandar Lampung sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan  

Perencanaan tindakan kegiatan dimulai dengan: 

a. Membuat instrumen kegiatan pembelajaran yaitu : 

1. Lembar kegiatan pembelajaran atau rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang terdiri dari standar kompotensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi ajar, strategi pembelajaran, 

prosedur, pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan 

evaluasi. Hal-hal tersebut merupakan urutan rencana pembelajaran 

bagi guru untuk melaksanakan proeses belajar mengajar di 

sekolah. 

                                                             
96

Suharsimi Arikunto,Op Cit,h.137 
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2. Lembar kaegiatan dijadikan petunjuk dan arah kegiatan dalam 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Lembar kegiatan 

tersebut berisi urutan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan 

menerapkan startegi Jigsaw. 

b. Membuat instrumen soal dengan materi pembelajaran yang sednag 

berlangsung. 

c. Mempersiapkan media dan metode yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaantindakan 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan peneltian ini dalah sebagai 

berikut : 

a. Pendahuluan 

1. Pendidik memberikan salam 

2. Pendidik mempersiapkan ketua kelas untuk menyiapkan dan 

berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. 

3. Pendidik membaca basmalah untuk memulai pelajaran. 

4. Pendidik menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan 

dengan kompetensi dasar tyang akan  dicapai. 

 

b. Kegiatan inti  

 Pada kegiatan inti ini guru menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe Think Pair Share (TPS) dalam proses 
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pembelajaran. Sebelum pembelajaran di laksanakan peneliti menjelaskan 

terlebih dahulu kepada pendidik kemudian pendidik menerapkan kepada 

peserta didik dengan tahapan dalam proses pembelajaran sebagai berikut : 

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang di capai. 

2. Kemudian peserta didik di minta untuk berpikir tentang 

permasalah yang di sampaikan guru. 

3. Peserta didik di minta berpasangan dengan sebelahnya ( kelompok 

2 orang ) dan mengutamakan hasil pemikiran masing-masing. 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinya. 

5. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan menambahkan materi yang belum di 

ungkapkan pada siswa. 

 Pada saat kegiatan pemebelajaran ini berlangsung guru mata 

pelajaran PAI di SMP N 31 Bandar Lampung,  sebagai penerapan 

model pembelajaran cooperative learning tipe Think Pair Share TPS 

dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung sesuai dengan 

lembar kegiatan pembelajaran yang telah disediakan dan peneliti 

sebagai observasi dalam proses belajar di kelas. 

3. Pengamatan 

 Pengamatan ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas perserta didik, 
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dengan model pembelajaran cooperative learning tipeThink Pair Share 

TPS yang sudah direncanakan sehingga didapatkan hasil untuk proses 

refleksi nantinya. 

 

4. Refleksi 

 Refleksi ini dilakukan berdasarkan dari catatan pengamatan yang 

telah dilakukan oleh peneliti dan guru pada saat proses belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipeThink 

Pair Share TPS. Peneliti bersama dengan guru kemudian membahas 

dampak yang telah dihasilkan dan membandingkan model pembelajaran 

yang sebelumnya di terapkan. dengan diketahui kelemahan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan tindakan kelas pada siklus berikutnya. 

c. Sumber Data  

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.
97

 

Jadi sumber data ini menunjukan asal informasi. Data ini diperoleh 

sumber data yang tepat. Jika sumber data tidak tepat maka mengakibatkan 

data yang terkumpul tidak relavan dengan masalah yang diselidiki. Data 

adalah keseluruhan keterangan mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan penelitian. Berdasarkan pernyataan ini maka dapat diambil sebuah 

pemahaman bahwa data adalah suatu informasi yang ada kaitannya dan 
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mendukung suatu penelitian, sehingga diperoleh suatu hasil yang dapat 

dipertahankan.
98

 Adapun sumber data dalam penelitian adalah Guru dan 

Peserta didik SMP N 31 Bandar Lampung serta hasil dari pengamatan 

langsung kelas VIII Iyang berjumlah 32 siswa. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Adapun upaya dalam pengumpulan data yang diperoleh, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut : 

 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana 

peneliti atau kolaborator nyamencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan selama penelitian.
99

 Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, 

observasi dapat di bedakan menjadi observasi berperan serta, dan observasi 

non partisipan.  Observasi berperanserta ialah peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data peneliti, sedangkan observasi non partisipan ialah peneliti tidak terlibat 

dan hanya pengamat independen.
100

 

Dalam penelitian ini digunakan observasi berperanserta, dimana peneliti 

turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang di observasi 
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(disebut observes). Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka 

observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, 

tentangapa yang akan diamati, dan dimana tempatnya. Observasi tidak 

terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang 

apa yang akan di observasi.
101

 

Dalam penelitian ini digunakan observasi terstruktur, dimana peneliti 

sudah merancang secara sistematis tentang apa yang sedang diamati dan 

tempat yang akan di jadikan objek penelitian. Berdasarkan pendapat diatas 

jelas bahwa teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung berbagai kondisi yang terjadi di objek penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mengobservasikan atau mengamati penerapan 

model pembelajaran cooperative learning tipe Think Pair Share dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP N 31 Bandar Lampung. 

 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Interview alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula. Ciri utama interview 

adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi 

(interviewer) dan sumber informasi  (interviewee).”
102

 Berdasarkan 
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pengertian di atas, dapat dipahami bahwa teknik interview merupakan salah 

satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi 

langsung antara dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. Teknik ini 

digunakan untuk mewawancarai guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan siswa kelas VIII I tentang metode yang dipakai dalam proses 

pembelajaran matapelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 31 Bandar 

Lampung 

 

c. Metode Dokumentasi 

   Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti,notulen rapat, legger,agenda dan sebagainya.
103

 

    

Jadi yang dimaksud dokumentasi adalah cara untuk mengumpulakan 

data dari hal-hal berupa catatan-catatan yang menjadi sumber informasi untuk 

memperjelas proses penelitian. Yang berupa catatan sejarah yang ada di 

sekolah SMP N 31 Bandar Lampung, jumlah siswa, Guru, karyawan, serta 

data-data yang diperlukan untuk memperlancar proses pengamatan. 

   Metode ini digunakan untuk mendapat data tentang kondisi yang 

obyektif di SMP N 31 Bandar Lampung, seperti sejarah berdirinya, keadaan 

peserta didik, keadaan guru, keadaan sarana dan prasarana dan lain-lain. 
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E. Teknik Analisa Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang di 

peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting data yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
104

 Analisa data kualitatif adalah bersifat indukatif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya di kembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis.
105

 

 Untuk mendapatkan fakta dan penafsiran yang tepat maka dalam penelitian 

ini. Penelitian menggunakan teknik analisis data atau pendekatan penelitian yang 

bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui 

instrument penelitian dan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimplan 

dekduktif dan melakukan analisis hanya samapai pada taraf deskripsi, yaitu 

menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

untuk disimpulkan dan dipahami. Dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar 
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faktual sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang 

diperoleh. 

Jika teknik analisa data adalah proses mencari dan meyusun secara sistematis 

data yang peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

NILAI (x) F Persentase (P) 

Tuntas  27 84% 

Tidak tuntas  5 16% 

 (N) = 32 100% 

 

Untuk mengetahui rata-rata hasil belajar peserta didik digunakan  

rumus:      

P = F/N X 100% 

               Keterangan : 

    P = Presentase rata-rata nilai peserta didik 

    F = Frekuensi hasil peserta didik 

    N = Jumlah seluruh peserta didik 

Jadi angka persenan sebesar 84% itu di peroleh dari:  

27/32 X 100% = 84% 
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Sedangkan 16% di peroleh dari: 

5/32 X 100% = 16% demikianlah seterusnya. Jumlah persentase (P) harus selalu 

sama dengan 100.
 106

 

 Penelitian tindakan kelas ini akan berakhir jika semua peserta didik kelas VIII 

I di SMP N 31 mencapai ketuntasan 80% atau lebih 80%. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 2 siklus dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative learning tipe think pair share (TPS) dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) 

kelasVIII I di SMP N 31 Bandar Lampung, dengan model ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar PAI, adapun indikator keberhasilannya adalah apabila 

peserta didik telah banyak memperoleh nilai lebih dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) dan jumlah persentase peserta didik yang tuntas sebanyak 80%. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Profil sekolah 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG 

Alamat : Jl. Drs. Alimudin Umar No. 108 Campang Raya, 

Kel.Sukabumi Telpon 350198 

Kabupaten/Kota : Bandar Lampung 

Provinsi  : Lampung 

 

B. Biodata Kepala Sekolah 

  Nama   : Drs. MAHMUD MUIN 

  Tempat Tanggal Lahir: Labuhan Ratu, 7 November 1962 

  Pangkat/Golongan : Pembina TK I/IV b 

  Pendidikan  : S1 
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C. Sejarah SMP N 31 Bandar Lampung 

Berdasarkan SK  Walikota Bandar Lampung Nomor: 22/08/HK/2005 tentang 

SMP Negeri 31 Bandar Lampung yang beralamat di Kelurahan Campang Raya 

Kecamatan Tanjung Karang Timur.  

 

Pada saat adanya SK Walikota itu diterima oleh Drs. Hi. Fauzan Anwar, gedung 

sekolah tersebut belum ada, sehingga SMP Negeri 31 Bandar Lampung menumpang 

di SMP Negeri 29 Bandar Lampung yang beralamatkan di Jl. Soekarno-Hatta dan 

pada saat itu SMP Negeri 31 Bandar Lampung menerima siswa baru pada bulan Juli 

2005 sebanyak tiga (3) kelas yang berjumlah 120 siswa.  

 

Selanjutkan pada tanggal 18 Februari 2006 SMP Negeri 31 Bandar Lampung 

mempunyai gedung sendiri dan pindah dari SMP Negeri 29 Bandar Lampung karena 

sudah mempunyai gedung sendiri yang beralamat di Campang Raya, Tanjung Karang 

Timur dan mempunyai enam (6) lokal serta ruang guru dan ruang kepala sekolah. 

 

Pada tanggal 1 April 2009 SMP Negeri 31 Bandar Lampung diruslag oleh Pemerintah 

Kota Bandar Lampung dan mendapatkan tempat yang lebih baik dan lebih dekat 

dengan jalan Soekarno-Hatta (Bay Pass) sehingga jangkauan siswa-siswi lebih dekat.  
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Dari hasil ruslag tersebut SMP Negeri 31 Bandar Lampung mendapat ruang belajar 

13 ruangan, mushola, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang TU. 

Sampai sekarang sudah meluluskan tiga (3) kali dan siswa sampai sekarang 

berjumlah:  

1. Kelas VII berjumlah 157 orang 

2. Kelas VIII berjumlah 150 orang 

3. Kelas IX berjumlah 113 orang 

Jumlah keseluran 420 orang 

 

Demikianlah sejarah singkat SMP Negeri 31 Bandar Lampung sampai Februari 2011. 

D. Data Guru  

TABEL  4 

Data Guru SMP N 31 Bandar Lampung 

Ijazah Terakhir 

Jumlah Guru 

Tetap Tidak Tetap 

S.2 

S.1 

D.III 

D.II 

D.I/PGSLP/PGSMTP 

4 

38 

1 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

- 



120 
 

SMA - - 

Jumlah 43 8 

 

E. Data Siswa 

TABEL 6 

Data Siswa SMP N 31 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 

Jumlah Siswa 

Jumlah Pendaftar 

Diterima/PSB/ 

PPDB 

2005/2006 

2006/2007 

2007/2008 

2008/2009 

2009/2010 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

124 

240 

364 

416 

484 

481 

525 

512 

616 

417 

524 

992 

997 

999 

999 

899 

971 

350 

124 

120 

160 

160 

180 

160 

224 

282 

253 
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2014/2015 

2015/2016 

673 

900 

328 

342 

297 

398 

 

 

 

F. Sarana Dan Prasarana 

TABEL 7 

Sarana dan Prasarana SMP N 31 Bandar Lampung 

Ruang Jumlah Luas (m
2
) Keterangan 

Belajar/Kelas 

Laboratorium IPA 

Perpustakaan 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Guru 

Tata Usaha 

UKS 

OSIS/Pramuka/Koperasi 

BP/BK 

Komputer  

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

864 

86 

64 

18 

9 

72 

27 

39 

60 

60 

72 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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Laboratorium Elektronik 

Mushola 

Kamar Mandi/WC Kepsek 

Kamar Mandi/WC Guru 

WC Siswa 

Kantin 

Kesenian 

Rumah Tangga 

Pos Satpam 

Tower Air 

Jet Pum 

- 

1 

1 

2 

10 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

64 

4 

8 

60 

136 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

- 

- 

Baik 

Baik 

Baik 

G. Potensi di Lingkungan Sekolah yang Mendukung Program Sekolah 

1. Lokasi sekolah aman, nyaman, bebas dari kebisingan pabrik perusahaan 

industri. 

2. Sekarang lokasi dapat ditempuh dengan angkutan ojek, mobil angkot baru 

ada tiga (3) unit. 

3. Tanah sekolah yang luas memungkinkan untuk pengembangan 

pembangunan fisik. 

4. Tenaga pengajar/pendidik/pelatih yang ada berdedikasi tinggi dan disiplin. 

5. Berpotensi menjadi sekolah favorit dimasa datang. 
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H. Data Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Think 

Pair Share (TPS). 

 Dari data yang telah di kumpulkan, penulis akan menganalisis data yang telah di 

peroleh berdasarkan hasil observasi, tes, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode 

tes di SMP N 31 Bandar Lampungdengan tujuan untuk membuktikan dan menguji 

kebenaran yang telah di ajukan oleh penulis. 

 Pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Think Pair Share (TPS) di terapkan peserta 

didik kelas VIII I SMP N 31 Bandar Lampung, yang di laksanakan sebanyak 2 siklus 

, pembelajaran ini sudah berhasil, walaupun pada pelaksanaan pembelajaran ini masih 

terdapat kekurangan, namun pada setiap siklusnya di adakan perbaikan-perbaikan 

untuk siklus selanjutnya. Maka dari data yang di peroleh mengenai hasil penelitian 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas VIII I di SMP N 31 Bandar 

Lampung. 

 

 hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik  

 hasil belajar peserta didik selama proses pemblajaran dengan  

menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Think Pair Share 

(TPS) dapat di ketahui pada Tabel. 

TABEL 8 

Nilai hasil belajar peserta didik setiap ahir siklus 
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 Data Awal Siklus I Siklus II 

Jumlah peserta didik 

yang tuntas dalam 

pembelajaran 

15 orang 

dengan 

presentase 

rata-rata 47% 

25 orang 

dengan 

presentase 

rata-rata 

78% 

27 orang 

dengan 

presentase 

rata-

rata84% 

Presentase ketuntasan 

peserta didik 

 

66,46% 

 

75,65% 

 

81,40% 

 

Pada tabel 9 dapat di lihat bahwa rata-rata nilai Pendidikan Agama Islam dan 

ketuntasan belajar peserta didik pada setiap siklus mengalami peningkatan. Adanya 

peningkatan nilai hasil belajar peserta didik di pengaruhi karena peserta didik mulai 

menyadari pentingnya kerja sama dalam kelompok. Mereka memiliki tanggung jawab 

terhadap keberhasilan kelompoknya.Peserta didik juga termotivasi untuk giat dalam 

belajar.Karena pada pembelajaran Cooperative terletak pada bagaimana struktur 

pencapaian tujuan saat peserta didik meleksanakan suatu kegiatan dalam 

pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil penelitian, jika ingin terjadi keberhasilan dalam belajar maka 

harus di upayakan agar peserta didik mau merubah prilaku belajarnya, dari tidak aktif 

menjadi aktif dalam pembelajaran. Dan untuk itu guru harus mampu membuat peserta 

didik agar aktif melibatkan diri selama proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan 
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dengan cara menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan, menerik peserta 

didik dan tidak membosankan. 

 Selain itu keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar di pengaruhi oleh 

karakteristik peserta didik, hal ini memiliki arti yang cukup penting dalam interaksi 

belajar mengajar, terutama bagi guru.Informasi mengenai karakteristik peserta didik 

senantiasa sangat berguna dalam memilih dan menentukan model-model 

pembelajaran yang lebih tepat yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi peserta 

didik. 

 Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Think Pair Share (TPS) dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu : 

a. peserta didik termotivasi untuk belajar. 

b. Peserta didik berkemampuan tinggi dapat membantu temannya dalam 

memahami materi pembelajaran. 

c. Peserta didik menjadi akrab dengan teman sekelompoknya. 

d. Peserta didik juga menjadi berani untuk bertanya kepada guru, 

mengemukakan pendapat, dan memperesentasikan hasil kelompok 

serta bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan. 

 

I. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif TPS dalam meningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran PAI. 
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Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di lapangan dengan melakukan 

observasi, tes dan wawancara serta Dokumentasi maka gambaran tentang 

penerapan model pembelajaran cooperative Learning tipe Thing Pair Share 

(TPS) dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII I di SMP N 31 

Bandar Lampung dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 

1. Siklus 1 dilaksanakan pada hari/tanggal : sabtu 28 januari 2017 

1. Catatan Lapangan Siklus 1 

Nama sekolah    : SMP N31 Bandar Lampung 

Mata pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Materi pokok : meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab 

allah 

Kelas / Semester   : VIII I / Genap 

Pertemuan/Siklus   : 1dan 2/Siklus I 

 

1. Proses Belajar Mengajar  : 

Pendahuluan 

Guru membuka pelajaran dengan salam, bersama-sama mengucap basmalah 

dan do‟a bersama.Siswa berdo‟a dengan hikmat.  

 Presensi  

Guru menanyakan pada siswa siapa yang tidak hadir dan keterangan 

atas ketidak hadiran siswa tersebut.kemudian memberikan kesempatan pada 
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peneliti untuk berke bnalan dan menyampaikan tujuan kedatangan kesekolah 

tersebut 

Apersepsi  

Pada siklus pertama ini apersepisi di isi dengan pre-test terhadap materi 

dengan pertanyaan: 

a. Apa yang anda ketahui tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab allah.? 

b. Sebutkan ke empat kitab-kitab allah yang anda ketahui ? 

c. Apa manfaat dari mempelajari beriman kepada kitab-kitab allah ? 

Siswa kelihatan sangat malu-malu dan bingung serta tidak siap karena 

sebelumnya tidak pernah mempelajari materi ini.Kelas menjadi gaduh tapi bisa di 

tenangkan kembali oleh guru. 

 

 

Motivasi   

Guru menyampaikan tujuan mempelajari materi ini. Siswa terlihat 

bersemangat. 

2. Kegiatan Inti  : 

Eksplorasi 

Tahap 1 

Pendahuluan 
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 Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap 

kegiatan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan 

masalah 

 Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa 

 

Tahap 2 

Think 

 Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan 

demonstarasi 

 Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh 

siswa 

 Siswa mengerjakan LKS  tersebut secara individu 

 

Tahap 3 

Pair 

 Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya 

 Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas 

yang telah dikerjakan 

Tahap 4 

Share 



129 
 

 Satu Pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat 

kepada seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru. 

Tahap 5 

Penghargaan 

 Siswa dinilai secara individu dan kelompok 

 

 

Elaborasi 

Guru mengajukan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang dikaitan 

dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk 

berfikir sendiri jawaban dari permasalahan yang telah diajukan. Selanjutnya guru 

meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya mendiskusikan apa 

yang telah mereka peroleh.Nampak beberapa siswa kelihatan mengobrol bukan 

berdiskusi dan terlihat kerjasama kelompok diantara mereka masih sangat kurang, 

peserta didik cenderung bekerja sendiri, mereka belum terbiasa belajar secara 

cooperative.Selanjutnya guru meminta pasangan untuk berbagi jawaban 

(mempresentasikan) yang telah mereka peroleh.Nampak peserta didik masih 

terlihat bingung dan grogi dalam menyampaikan jawabannya.Kemudian 

dilanjutkan dengan tes individual, dalam tes ini siswa banyak yang secara diam-

diam mencontek jawaban temannya, setelah selesai menjawab pertanyaan, maka 
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jawaban di tukar dengan teman sebangkunya untuk dikoreksi secara bersama-

sama. 

Konfirmasi 

Guru membimbing siswa menyimpulkan pelajaran. Pada bagian ini siswa 

tidak puas dengan hasil belajarnya, keadaan kelas menjadi gaduh kembali 

sehingga waktu tidak lagi efisien untuk melanjutkan materi pelajaran berikutnya, 

Kemudian guru memberikan arahan pada seluruh siswa untuk mempelajari materi 

lanjutan tentang perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. 

 

3. Penutup 

Guru memberikan nasehat-nasehat pada siswa, kemudian bersama- sama 

melafadzkan hamdalah dan diakhiri dengan salam. 

  

Hasil catatan lapangan penerapan model Cooperative Learning tipe TPS siklus 1, 

sabtu 28 januari 2017 

Tabel 9 

Nilai Hasil Belajar PAI Siswa Siklus 1 semester 2/genap Kelas VIII I SMP N 31 

Bandar Lampung 

No Nama Siswa 

Hasil Belajar 

Pre-Test Post-Test 
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1 Ahnad A.alfandi 85 75 

2 Ahmad royadi 85 80 

3 Aldi setiadi 44 75 

4 Akmal djaki 44 75 

5 An nisa salsabila 54 65 

6 Anggre jelita 63 85 

7 Apriliani  61 75 

8 Chairunisa male 44 75 

9 Dela puspita sari 62 80 

10 Desti dayanti 60 75 

11 Diki yakuf - 75 

12 Dina sisilia 61 68 

13 Fitri yani napitupuluk 85 85 

14 Indah mutiara 65 85 

15 Intan sekar sari 85 65 

16 Janfa bima sekha 75 75 

17 Leonard jiro al-farid 68 68 

18 M. ariansya syaputra 59 85 

19 M. aries syapura 85 80 

20 M. yusuf filardi 85 85 

21 Mutia rosa gita putri 85 80 
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22 Nadila putri habifasya 50 60 

23 Naufan ilham 75 75 

24 Purwaldi hendrianto 75 80 

25 Rizka windiya putri 75 85 

26 Repaldi armando 60 65 

27 Ria rizky rahayu 75 75 

28 Rizal abdul 75 75 

29 Ronny wijaya 75 75 

30 Sabilah imania griselda 55 65 

31 Sahrul syaputra  72 75 

32 Theresia manalu 85 80 

 Jumlah  2127 2421 

 Persentase Kelulusan 66,46% 75,65% 

 Tuntas  17 = 53%   25 = 78%  

 Tidak Tuntas 15 = 47% 7 = 22% 

Sumber : Data Dokumentasi nilai siklus 1 kelas VIII I SMP N 31 Bandar Lampung 

Berdasarkan data hasil post-test pada siklus 1, terdapat siswa yang mencapai 

ketuntasan sebanyak 25 siswa dengan persentase 78% sedangkan siswa yang 

presentasenya belum tuntas mencapai 7 orang dengan persentasi  22% dikarenakan ke 

tujuh siswa ini kurang fokus dan masih sering mengobrol dengan kawan sebangku, 

dan bahkan ada yang sering meminta izin ke toilet, serta mengantuk di saat jam 
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belajar di karenakan jam pelajaran menjelang siang hari. sedangkan hasil pre-test 

sebelumnya terdapat siswa yang mencapai ketuntasan 17 siswa dengan presentasi 

53% dan siswa yang belum tuntas mencapai  15 orang dengan persentase 47% 

Dengan demikian, penerapan model Cooperatif Learning tipe Think Pair Share (TPS) 

pada siklus 1 hasil belajar siswa terdapat peningkatan dari sebelum pelaksanaan yaitu 

siswa yang mencapai ketuntasan pada hasil pre-test mencapai  53% dan ketuntasan 

pada hasil post-test siklus 1 mencapai78% terdapat peningkatan25% Namun dilihat 

dari nilai post-test setelah mengikuti pembelajaran Cooperatif  Learning tipe Think 

Pair Share (TPS) masih banyak siswa  yang hasil  belajarnya di bawah KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan oleh pihak sekolah SMP N 31 Bandar 

Lampung yaitu 75 ini berarti masih banyak siswa yang belum menguasai materi 

dengan penerapan model pembelajaran Cooperatif Learning tipe Think Pair Share 

(TPS) 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, pada siklus II dilakukan perbaikan 

dengan rencana tindakan sebagai berikut : 

1. Mempertahankan kinerja guru yang sudah baik pada siklus 1 untuk tetap 

dilakukan pada siklus II 

2. Meningkatkan pembimbingan dan pengawasan pada saat peserta didik 

melakukan diskusi berpasangan 

3. Memotivasi peserta didik agar bisa bekerja sama dengan baik pada saat 

berdiskusi dengan teman sebangkunya. 
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1 Siklus II dilaksanakan pada hari/tanggal: sabtu 4 februari 2017 

 Catatan Lapangan SiklusII 

Nama sekolah   : SMP N 31 Bandar Lampung 

Mata pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 

Materi pokok  : Menmbiasakan perilaku terpuji. 

Kelas / Semester  : VIII I / Genap 

Pertemuan/Siklus  : 1dan 2/Siklus I 

 

1. Proses Belajar Mengajar 

Pendahuluan 

Guru membuka pelajaran dengan salam, bersama-sama mengucap 

basmalah dan do‟a bersama.Siswa berdo‟a dengan hikmat. 

Presensi 

Guru mengabsen  kehadiran siswa 

Motivasi  

Guru memberikan motivasi tentang pentingnya materi yang akan 

dipelajari.Siswa masih terlihat bersemangat 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi  
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Tahap 1 

Pendahuluan 

 Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap 

kegiatan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan 

masalah 

 Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa 

Tahap 2 

Think 

 Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan 

demonstarasi 

 Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada seluruh 

siswa 

 Siswa mengerjakan LKS  tersebut secara individu 

 

Tahap 3 

Pair 

 Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya 

 Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas 

yang telah dikerjakan 

Tahap 4 

Share 
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 Satu Pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi 

pendapat kepada seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh 

guru. 

Tahap 5 

Penghargaan 

 Siswa dinilai secara individu dan kelompok 

 

 Elaborasi  

Guru mengajukan beberapa pertanyaan atau permasalahan 

yang dikaitan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan 

waktu beberapa menit untuk berfikir sendiri tentang jawaban dari 

permasalahan yang ada. Dalam siklus ini siswa tidak lagi kelihatan 

bingung dalam menjawab.Selanjutnya guru meminta siswa untuk 

berpasangan dengan teman sebangkunya mendiskusikan apa yang 

telah mereka peroleh, seperti pada siklus 1. Pada siklus II ini terlihat 

siswa sudah tidak lagi mengobrol dan canggung dan sudah memahami 

cara belajar Cooperatif Learning tipe TPS.Selanjutnya guru meminta 

pasangan untuk berbagi didepan kelas atas jawaban yang telah mereka 

peroleh,pada siklus II ini Nampak siswa tidak lagi kelihatan bingung 

dalam menyampaikan jawabannya, kemudian dilanjutkan dengan tes 

individu, pada siklus ini siswa dengan tenang bisa mengerjakan  
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dengan sendiri sesuai dengan waktu yang ditetapkan setelah selesai 

jawaban dikoreksi kembali. 

Konfirmasi  

Guru membimbing siswa menyimpulkan kembali 

pelajaran.Dilanjutkan dengan guru menyampaikan pesan agar belajar 

secara kondusif selalu bisa dijaga dan ditingkatkan kembali belajarnya. 

3. Penutup 

Guru memberikan nasehat-nasehat pada siswa, kemudian 

bersama-sama melafadzkan hamdalah dan diakhiri dengan salam. 

 

Hasil  catatan lapangan  penerapan model Cooperatif Learning tipe  TPS  sabtu 4 

februari 2017 

Tabel 10 

Nilai Hasil Belajar PAI Siswa Siklus IISemester 2/genap Kelas VIII I SMP N 31  

Bandar Lampung 

No Nama Siswa 

Hasil Belajar 

Pre test Post test 

1 Ahnad A.alfandi 75 90 

2 Ahmad royadi 80 85 

3 Aldi setiadi 75 80 
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4 Akmal djaki 75 95 

5 An nisa salsabila 65 75 

6 Anggre jelita 85 70 

7 Apriliani  75 65 

8 Chairunisa male 75 90 

9 Dela puspita sari 80 65 

10 Desti dayanti 75 85 

11 Diki yakuf 75 85 

12 Dina sisilia 68 75 

13 Fitri yani napitupuluk 85 70 

14 Indah mutiara 85 90 

15 Intan sekar sari 65 70 

16 Janfa bima sekha 75 75 

17 Leonard jiro al-farid 68 75 

18 M. ariansya syaputra 85 90 

19 M. aries syapura 80 85 

20 M. yusuf filardi 85 90 

21 Mutia rosa gita putri 80 75 

22 Nadila putri habifasya 60 90 

23 Naufan ilham 75 85 

24 Purwaldi hendrianto 80 85 
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25 Rizka windiya putri 85 95 

26 Repaldi armando 65 85 

27 Ria rizky rahayu 75 70 

28 Rizal abdul 75 80 

29 Ronny wijaya 75 90 

30 Sabilah imania griselda 65 75 

31 Sahrul syaputra  75 85 

32 Theresia manalu 80 85 

 Jumlah  2421 2605 

 Nilai Rata-Rata 75,65% 81,40% 

  Presentase Kelulusan 

 Tuntas  25 = 78%  27 = 84% 

 Tidak Tuntas 7 = 22% 5 = 16% 

Sumber : Data Dokumentasi nilai siklus II kelas VIII I SMP N 31 Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan data diatas hasil post-test pada siklus1 terdapat peserta didik 

yang mencapai ketuntasan sebanyak  25peserta didik dengan persentase 78% 

sedangkan peserta didik yang belum tuntas mencapai 7 siswa dengan persentase 22% 

sedangkan hasil siklus II terdapat peserta didik yang mencapai ketuntasan sebanyak  

27  siswa dengan persentase 84% sedangkan peserta didik yang belum tuntas 

sebanyak 5  siswa dengan persentase 16% 
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Dengan demikian, penerapanmodel pembelajaran Cooperatif Learning tipe 

Think Pair Share (TPS) pada siklus II hasil belajar siswa terdapat peningkatan dari 

sebelum pelaksanaan, yaitu hanya dua angkka sebesar 6%, di karenakan masih ada 5 

siswa yang belum tuntas di antaranya Anggre Jelita, Apriliani, Dela Puspita Sari, 

Fitriyani Napitupuluk, Intan Sekar Sari. kelima siswa ini setelah di amati dan di 

wawancarai ternyata dalam proses belajar nya sering mengobrol dengan kawan 

sebangku sementara dia sendiri tidak paham dengan apa yang di terangkan guru, 

siswa yang selalu mengandalkan kawan sebangku untuk mencontek dan kurang 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. Meski demikian hal ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Cooperatif 

Learning tipe Think Pair Share(TPS) pada siklus II sudah mengalami peningkatan  

dari siklus 1, meskipun masih terdapat beberapa siswa yang belum menguasai materi 

pembelajaran sepenuhnya dan hasilnya masih dibawah KKM yang telah ditentukan. 

Pada siklus II ini guru dan siswa sudah mulai terbiasa dengan penerapan 

model Cooperatif Learning tipe Think Pair Share(TPS).Siswa yang biasanya pasif 

sudah mulai aktif, siswa yang pada pertemuan sebelumnya dalam bekerja 

berpasangan hanya mengandalkan umumnya kini siswa sudah mulai bisa bekerja 

sama dan saling memotivasi. Dan guru sudah bisa mengkondisikan siswa untuk 

belajar bersama. Guru sudah berusaha memaksimalkan penggunaan model 

pembelajaraan Cooperatif Learning Think Pair Share(TPS). 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang membuktikan bahwa 

penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share 

(TPS) pada kelas VIII I SMP N 31 Bandar Lampung dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Hasil penelitian didapatkan penerapan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) telah berjalan semakin 

meningkat. Pada siklus 1 guru masih kurang aktif dalam membimbing dan 

mengarahkan siswa pada saat belajar kelompok. Untuk perbaikan siklus ke II 

guru akan lebih meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap peserta 

didik ketika melakukan belajar kelompok. Siklus II guru sudah mulai faham 

dan terbiasa serta siswa sudah mulai faham dalam menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) guru sudah 

mulai aktif dalam mengarahkan siswa dalam belajar kelompok. Untuk 

perbaikan siklus II guru lebih meningkatkan pembimbingan dan pemberian 

motivasi kepada siswa pada saat diskusi dan belajar bersama dalam kelompok 

dan sudah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk lebih aktif pada saat 

proses pembelajaran. Pada siklus II siswa sudah aktif bertanya dan 

menanggapi pertanyaan dari siswa yang lainnya.  
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2. Dengan melalui penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Think Pair Share (TPS)  pada mata pelajaran PAI kelas VIII I SMP N 31 

Bandar Lampung dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Rata-rata peningkatan hasil belajar dari tiap siklus sebagai berikut : 

a. Siklus 1 dilihat dari nilai rata-rata post test hasil belajar siswa yang 

mencapai ketuntasan hanya 78%  (25 siswa ) Sedangkan hasil belajar 

peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 22% ( 7 siswa ) 

b. Siklus II hasil belajar siswa mencapai ketuntasan mencapai 84% (27 

siswa ) Sedangkan hasil belajar peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 

16% (5 siswa ). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Think Pair Share (TPS) yang diterapkan pada pokok bahasan 

meningkatkan keimanan pada kitab-kitab Allah, serta dengan materi selanjutnya 

yakni membiasakan perilaku terpuji, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas VIII I SMP N31 Bandar Lampung mengingat sudah tercapainya target atau 

indikator keberhasilannya adalah apabila peserta didik telah banyak memperoleh nilai 

lebih dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan jumlah persentase peserta didik 

yang tuntas sebanyak 80%. berarti penggunaan metode Cooperative Learning 

berhasil.  

 

 

 



144 
 

B. SARAN 

1. Untuk guru PAI agar melanjutkan menerapkan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) kembali dan melakukan 

perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan penerapan model pembelajaran  

Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) pada mata pelajaran PAI. 

2.  Bagi teman sejawat yang ingin menerapkan penelitian dengan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS)  supaya 

terlebih dahulu menyusun dengan sebaik-baiknya dan memberikan 

pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik dan pendidik yang akan 

menjadi objek penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.  

3.  Dalam penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Think Pair Share (TPS)  ini dapat juga di tambahkan dengan media-media 

yang relevan untuk menunjang dalam proses pembelajaran ketika proses 

pembelajaran tersebut berjalan.  

4.  Bagi guru dan calon guru penerapan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Think Pair Share (TPS) dapat dijadikan salah satu alternative 

atau upaya untuk dapat meningkatkan proses belajar mengajar dalam mata 

pelajaran PAI. 

5.  Bagi peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran tipe 

Think Pair Share (TPS), sebaiknya diberikan arahan, motivasi dan perhatian 

dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat meningkatkan hasil belajar PAI 

siswa. 



145 
 

 

C. PENUTUP 

Dengan memanjatkan puji syukur  kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat, 

Hidayah serta Taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini tepat pada waktunya tanpa ada halangan suatu apapun. 

Penulis sadar bahwa sikripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

kekeliruan dari segi materi, metodelogi, maupun penulisannya, karena hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis kuasai dan pahami. 

Oleh karena itu penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari sahabat pembaca. Akhir kata semoga skripsi sederhana 

ini bermanfaat bagi pembaca umumnya, khususnya bagi penulis sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan.Amin 
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