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Kepada  

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah  

IAIN Walisongo  

Di Semarang  

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan 

koreksi naskah skripsi dengan:  

Judul :  Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik dalam 
Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih Materi Pokok 
Qurban Kelas V Semester Genap MI Sendangkulon 
Kangkung Kendal Melalui Perpaduan Model 
Pembelajaran Everyone is a Teacher Here Dan Team 
Quiz Tahun 2011/2012 

Nama  :   Mastur  
NIM :   093911207 
Jurusan  :   PGMI  
Program Studi  :   PGMI  

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

 

Pembimbing, 

 

 

Miswari, M.Ag. 
NIP. 196904181995032002 
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MOTTO 

 

 إَِلٌه َوِلُكل أُمٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللِه َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َِيَمِة اْألَنـَْعاِم فَِإَهلُُكمْ 
 ﴾34 احلج: َواِحٌد فـََلُه َأْسِلُموا َوَبشِر اْلُمْخِبِتَني ﴿

Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), 
supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah 
direzkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha 
Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. Al-
Hajj: 34).*1 

 

 

                                                 
1 *Soenardjo, dkk., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Islam, 

2004), hlm. 517 
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ABSTRAK 

Judul :  Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik dalam 
Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih Materi Pokok 
Qurban Kelas V Semester Genap MI Sendangkulon 
Kangkung Kendal Melalui Perpaduan Model 
Pembelajaran Everyone is a Teacher Here Dan Team 
Quiz Tahun 2011/2012 

Nama  :   Mastur  
NIM :   093911207 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi Pembelajaran fiqih  yang selama ini dilakukan 

di kelas V semester genap MI Sendangkulon Kangkung Kendal masih banyak 
dipengaruhi oleh cara-cara tradisional, Jika dilihat dari ketuntasan belajarnya 
dengan nilai 70 hanya berkisar pada 40-50% dari jumlah siswa di kelas V 
semester genap MI Sendangkulon Kangkung Kendal. Salah satunya yang bisa 
dilakukan yaitu dengan memberikan model pembelajaran baru yang dikenal 
dengan nama active learning (pembelajaran aktif) pembelajaran aktif adalah 
menerapkan everyone is a teacher yang di padukan dengan team quiz. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Apakah model 
pembelajaran everyone is a teacher here dan team quiz dapat meningkatkan 
keaktifan belajar mata pelajaran fiqih materi pokok qurban kelas V semester 
Genap MI Sendangkulon Kangkung Kendal? 2) Apakah model pembelajaran 
everyone is a teacher here dan team quiz dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran fiqih materi pokok qurban kelas V semester Genap MI Sendangkulon 
Kangkung Kendal? 

Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi, metode pengumpulan data yang digunakan 
peneliti adalah observasi, tes dokumentasi . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan model pembelajaran 
everyone is a teacher here dan team quiz sudah dapat meningkatkan keaktifan 
belajar mata pelajaran fiqih materi pokok qurban kelas V semester Genap MI 
Sendangkulon Kangkung Kendal, hal ini terlihat dari meningkatnya keaktifan per 
siklus dimana pada siklus I rata-rata kelas 65,08%, mengalami kenaikan pada 
siklus II yaitu rata-rata kelas 86,51%, ini menunjukkan hasil yang dicapai sesuai 
indikator yang ditentukan yaitu di atas 85%. 2) Penerapan model pembelajaran 
everyone is a teacher here dan team quiz sudah dapat meningkatkan hasil belajar 
mata pelajaran fiqih materi pokok qurban kelas V semester Genap MI 
Sendangkulon Kangkung Kendal, hal ini dapat di lihat dari kenaikan hasil belajar 
tiap siklusnya dimana pra siklus ada 9 siswa atau 43% naik pada siklus I yaitu ada 
14 siswa atau 66% dan siklus II ada 18 siswa atau 86%. 
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Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan 
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