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MOTTO 

 

مثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه شَ  ِديُد َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِرب َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
  )2اْلِعَقاِب. (املائدة: 

 
… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”(QS. al-
Maidah: 2). *1 

 

 

                                                
1 *Soenarjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 156. 
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ABSTRAK 

Judul :  UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SISWA PADA MATA PELAJARAN AQIDAH 
AKHLAK MATERI POKOK AKHLAK TERPUJI 
MELALUI PENERAPAN METODE COOPERATIVE 
LEARNING TIPE TEAM QUIZ (Studi Tindakan Kelas di 
Kelas V SDI Imama Kedungpane Mijen Tahun Pelajaran 
2010/2011) 

Nama  :   Istiro’ah  
NIM :   093911260 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar aqidah akhlak anak kelas V 

SDI Imama Kedungpane Mijen yang masih jauh dari ketuntasan belajar yaitu 
dibawah 60%. Untuk mengatasi hal tersebut dicoba diterapkan cooperative 
learning tipe team quiz yang dapat meningkatkan hasil belajar aqidah akhlak 
dalam usaha yang menyenangkan. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana 
penerapan metode cooperative learning tipe team quiz pada mata pelajaran aqidah 
akhlak materi pokok akhlak terpuji di kelas V SDI Imama Kedungpane Mijen? 2) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak materi pokok 
akhlak terpuji di kelas SDI Imama Kedungpane Mijen setelah diterapkan metode 
cooperative learning tipe team quiz ? 

Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan metode cooperative 
learning tipe team quiz pada mata pelajaran aqidah akhlak materi pokok akhlak 
terpuji di kelas V SDI Imama Kedungpane Mijen dilakukan dengan guru 
membagi siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok diterangkan materi 
dan disuruh memberi pertanyaan kepada kelompok lain dan proses ini berjalan 
secara bergantian samapai semua kelompok mendapat giliran yang sama. 2) Ada 
peningkatan hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak materi pokok akhlak 
terpuji di kelas SDI Imama Kedungpane Mijen setelah diterapkan metode 
cooperative learning tipe team quiz, hal ini dapat di lihat dari kenaikan hasil 
belajar tiap siklusnya dimana Pra Siklus ada 7 siswa atau 35%, pada siklus I ada 
12 siswa atau 60% dan pada siklus II ada 17 siswa atau 85%, begitu juga dengan 
keaktifan belajar juga mengalami peningkatan dimana pada siklus I ada 9 siswa 
atau 45% dan siklus II ada 17 atau 85%. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
yang dilakukan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan yaitu 70% baik 
hasil belajar maupun keaktifan belajar siswa. 
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