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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap manusia membutuhkan pendidikan, baik itu pendidikan formal 

maupun non formal. Melalui pendidikan yang didapatkan, manusia akan tumbuh 

menjadi dewasa sesuai dengan proses pendidikan yang dialaminya.1 Melalui 

pendidikan, peserta didik diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri 

dan menjadi dewasa dari sebelumnya.  

 2.ةَ ي َمَ لَ سَ الَ َةَ عَ ي  َرَ الشَ َلَفَ فَ الطَ َقَ وَ قَ حَ َنَ قَمَ حَ َمَ ظَ عَ أ ََيَ هَ َةَ ي َب َرَ الت َ 

 Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan bagi 

anak. Maka sebagai orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang 

layak kepada anak, karena kebanyakan seorang anak akan meniru apa yang 

dilakukan kedua orangtuanya. 

 Salahsatu pendidikan formal yaitu sekolah, setiap sekolah berkewajiban 

memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada masyarakat sekolah dalam 

mendidik warga negara Indonesia. Sekolah harus disesuaikan dengan falsafah dan 

tujuan pendidikan nasional.3 Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi 

peserta didik setelah lingkungan keluarganya, semua masyarakat sekolah 

bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik. 

 Seorang pengajar memiliki tugas yang sangat penting dalam proses kegiatan 

pembelajaran dan berkewajiban untuk menguasai strategi pembelajaran dengan 

menyesuaikan kondisi peserta. Jadi, seorang pengajar harus mengetahui macam-

macam strategi, model, dan metode pembelajaran, agar pengajar bisa menyesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didiknya. 

 Belajar merupakan kegiatan yang berlangsung dalam setiap jenjang 

pendidikan. Keberhasilan maupun kegagalan seseorang itu sangat tergantung pada 

                                                           
 1 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta : 2012), hlm.194 

232َ(,َصفحة.2002َ)القاهرةَ:ََالشريعةَالسلمية,تربيةَالطفلَحقوقَالطفلَفَرأفتَفريدَسويلم,َ 2
 3 Ibid, hlm.47 
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proses belajar yang dialami setiap peserta didik.4 Jadi, belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik lagi.   

 Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu siswa tertarik untuk mempelajari materi yang dibahas guru 

tanpa ada paksaan apapun (faktor internal) dan siswa tertarik untuk mempelajari 

materi yang dibahas guru berkat adanya dorongan dari keluarga dan teman-teman 

sekelasnya (faktor ekstenal).  

 Setiap peserta didik memiliki berbagai macam karakter, kepribadian, gaya 

belajar, dan sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dimana 

perbedaan tersebut dapat mempengaruhi cara dan hasil belajar peserta didik. 

Salahsatu faktor hasil belajar siswa yaitu keterampilan guru dalam mengajar 

sehingga membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran dan berminat pada mata 

pelajaran yang telah diajarkan.  

 Minat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran, karena minat merupakan keinginan yang terjadi dari dalam diri 

seseorang untuk mengerjakan hal yang ia inginkan. Seorang guru harus berusaha 

untuk membuat minat siswa lebih meningkat dari sebelumnya, karena melalui 

minat siswa guru bisa sangat terbantu. Maka sebagai guru lebih memperhatikan 

pada bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran dan sikap guru terhadap 

siswa. 

Rasa senang dan semangat akan muncul secara tiba-tiba dalam kegiatan 

proses pembelajaran apabila peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi 

terhadap mata pelajaran tersebut. Minat belajar siswa sangatlah membantu guru 

dalam menjelaskan materi sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar 

dan sesuai harapan guru. Kenyataannya dalam satu kelas peserta didik memiliki 

berbagai macam minat belajar, ada yang minatnya kuat dan ada pula yang kurang 

minat. Peserta didik yang minat terhadap mata pembelajaran yang disukainya, maka 

dia akan aktif dan sungguh-sungguh dalam berlangsungnya pembelajaran, 

                                                           
 4 Bisri Mustofa, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta : 2015), hlm.127 
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begitupun sebaliknya dengan peserta didik yang kurang minat terhadap mata 

pelajaran, maka dia akan pasif dalam berlangsungnya pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa Arab merupakan proses kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru bahasa Arab dalam menyampaikan ilmu pengetahuan 

kepada siswa. Proses kegiatan belajar mengajar merupakan kondisi yang diciptakan 

guru sehingga anak didiknya bisa belajar dengan baik.5 

 Dalam mempelajari bahasa Arab kita memiliki tujuan untuk bisa 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi sesama lawan bicara dalam bahasa 

Arab. Ada empat keterampilan dalam bahasa Arab, yaitu: istima’, kalam, qiraah, 

dan kitabah. Mempelajari bahasa Arab sangatlah bermanfaat bagi umat Islam, 

karena kita bisa mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. 

 Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti 

selama 1 bulan di MTs. Negeri Banggai Kepulauan khususnya di kelas VII, peneliti 

mendapatkan informasi tentang siswa, guru dan faktor lain yang berkenaan dengan 

minat belajar siswa. Dimana guru bahasa Arab mengajarkan materi fokus pada satu 

refrensi saja yaitu dalam buku paket yang sudah ditetapkan sekolah, dan proses 

kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan dengan metode ceramah, hal ini yang 

membuat siswa menjadi pasif. Selama berlangsungnya pembelajaran, ada beberapa 

siswa yang memperhatikan penjelasan guru dan sebagian siswa bosan dengan 

pembelajaran di kelas sehingga membuat mereka mengantuk, melamun, keluar 

masuk kelas, dan sibuk dengan teman sebangku. 

 Alasan peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe TGT, karena 

melihat karakter peserta didik yang senang dengan bermain dan pertandingan. Jadi, 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar bahasa Arab siswa dan membuat siswa senang dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Melalui permasalahan di atas, peneliti tertarik mengangkat 

judul  pengaruh model cooperative learning tipe Teams Games Tournament (TGT) 

pada minat belajar bahasa Arab di kelas VII MTs. Negeri Banggai Kepulauan, 

Sulawesi Tengah.  

                                                           
 5 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang : 2009), hlm.99 - 

100 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh setelah 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) terhadap minat bahasa Arab di kelas VII MTs. Negeri Banggai Kepulauan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh setelah diterapkannya 

model kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) pada minat bahasa Arab 

siswa kelas VII MTs. Negeri Banggai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, antara lain: 

1) Manfaat Teoritis 

Sebagai landasan teoritis untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, 

aktif, efektif dan menyenangkan sesuai dengan paradigma konstruktivisme dan 

relevan dengan Kurikulum 2013 khususnya dalam bidang studi bahasa Arab.   

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

 Memudahkan pemahaman materi bahasa Arab, sehingga memperoleh 

hasil belajar yang optimal. 

 Meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa. 

 Siswa mampu bekerja sama dan saling membantu dalam mempelajari 

materi pelajaran bahasa Arab. 

b) Bagi Guru 

 Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan model cooperative learning 

tipe Teams Games Tournament (TGT) sebagai model pembelajaran. 

 Menambah variasi model pembelajaran yang lebih menarik. 

 



5 

 

 

 

c) Bagi Sekolah 

 Memberikan konstribusi untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran 

bahasa Arab yang sesuai dengan hakikatnya. 

 Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran sehingga tercapai hasil 

belajar yang optimal.   

d) Bagi Peneliti 

 Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peneliti khususnya 

yang terkait dengan penelitian, yang menggunakan model cooperative 

learning tipe Teams Games Tournament (TGT). 

 Mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam pelaksanaan 

cooperative learning tipe Teams Games Tournament (TGT). 

 

E. Pembatasan Masalah  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah 

sebagai berikut:  

1. Subjeknya siswa kelas VII yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas VIIA dan 

kelas VIIB. 

2. Pembelajaran bahasa Arab dibatasi pada pokok pembahasan bab IV mengenai 

warna. 

 

F. Batasan Istilah 

Batasan istilah penelitian ini meliputi: 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan guru dapat merancang bahan 

pembelajaran yang ingin diterapkan dalam kelas. Seorang guru memilih model 

pembelajaran harus sesuai dan efisien sehingga tujuan pembelajaran bisa 

tercapai.6 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang. 

                                                           
 6 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta 

: 2010), hlm.133 
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Pembelajaran kooperatif disusun untuk menfasilitasi siswa dalam proses 

pembelajaran, pengalaman membuat keputusan dalam kelompok, dan melatih 

siswa untuk bisa berinteraksi sesama teman kelompoknya.7 

3. Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu dari tipe pembelajaran 

kooperatif, dimana TGT beranggotakan empat sampai enam peserta didik 

dalam proses kegiatan pembelajaran. Lima tahap dalam penerapan model 

pembelajaran ini yaitu pemberian materi, pembagian kelompok, game, 

turnamen, dan penghargaan. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

 Secara keseluruhan tugas akhir peneliti memiliki lima bab dengan beberapa 

sub bab yang ada, agar memudahkan pembaca untuk mencari. Inilah sistematika 

pembahasan peneliti: 

Bab Pertama, peneliti akan menjelaskan mengenai alasan peneliti mengangkat 

judul ini, pertanyaan mengenai masalah penelitian, tujuan dan manfaat dibuatnya 

penelitian ini, ruang lingkup, batasan istilah, dan penjelasan tiap bab.    

Bab Kedua, peneliti akan menjelaskan mengenai deskripsi teoritik mengenai 

pokok permasalahan yang diteliti, temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

masalah yang diteliti, dan kerangka berpikir. 

Bab Ketiga, peneliti akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, 

metode dan desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, 

prosedur pengambilan data, hipotesis, instrumen penelitian, analisis instrumen dan 

pengujian hipotesis. 

Bab Keempat, peneliti akan menjelaskan tentang deskripsi data yang diperoleh 

dalam penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

                                                           
 7 Sitti Ratna Dewi, Arifin, dan Heriyani Ramlia Fua, “Perbandingan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) Dan Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas X Di SMA Negeri 2 Wakorumba Selatan Kabupaten 

Muna,” Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 9 No.2 (Juli-Desember, 2016), hlm.5 
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Bab Kelima, peneliti akan menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian, saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan bagian akhir 

skripsi (daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup). 

 

 


