
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan semua 

aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, serta sikap dan  

ketrampilan. Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka 

membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melengkapinya, 

sehingga dapat mengantarkan menusia menjadi manusia yang bertanggung 

jawab. Proses belajar mengajar adalah inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas timbal balik yang 

langsung secara edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi dalam 

proses belajar mengajar mempunyai arti luas, tidak sekedar hanya hubungan 

siswa dan guru dalam menyampaikan materi, namun perlu adanya penanaman 

nilai dan sikap yang baik  pada diri siswa.
1
 

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pada pasal 3 dijelaskan : Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.
2
 

Pasal diatas menunjukan bahwa pendidikan agama memilki posisi dan 

peran yang sangat strategis dalam pembangunan kepribadian dan moral 

bangsa.Pendidikan agama merupakan unsur terpenting dalam pencapaian 

tujuan pendidikan nasional tersebut. Pada sisi lain, pendidikan agama tidak 
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hanya diajar oleh guru yang secara akademik memiliki kompetensi dan 

profesional dibidangnya, tetapi antara guru dengan siswa harus seiman. 

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup 

kompleks, banyak faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam proses belajar 

mengajar. Salah satu faktor  yang mempengaruhi adalah guru. Seorang guru 

harus memberikan yang terbaik kepada siswa.Guru sebagai tenaga pendidik 

mempuyai tugas untuk menyampaikan meteri kepada siswa melalui interaksi 

komunikasi. Dimana keberhasilan guru dalam menyampaikan materi 

tergantung pada bagaimana kelancaran interaksi komunikasi antara guru 

dengan siswa dan tidak lancancarnya interaksi komunikasi antara guru dengan 

siswa akan berdampak pada pesan yang disampaikan.
3
 

Motode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat 

digunakan oleh guru untuk mendesain pola-pola mengajar dalam interaksi 

komunikasi. Para guru/pendidik dituntut untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, berupaya membuat peserta 

didik untuk merasa betah dan senang tinggal di sekolah bersamanya,dan bukan 

sebaliknya justru memberikan kesan seram agar para siswa takut dan segan 

kepadanya, karena sikap demikian justru akan membuat siswa tidak betah 

tinggal di sekolah dan sekaligus akan sulit untuk bisa mencintai para guru 

beserta semua ilmu ataupun pendidikan yang di berikan kepada mereka
4
. 

Sebagaimana sabda rosululloh : 

َعْن َأِبْي ُمْوَسى َقاَل َكاَن َرُسْوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 

ِإَذا َبَعَث َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبِو ِفي َبْعِض َاْمِرِه َقاَل َبشُِّروا َواَل ُتَنفُِّروا 

 َوَيسُِّروا َواَل ُتَعسُِّرا

Artinya: Dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata Rasulullah SAW ketika 

mengutus salah seorang sahabat di dalam sebagian perintahnya 

Rasulullah SAW bersabda berilah mereka kabar gembira dan 
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janganlah mereka dibuat lari dan permudahkanlah manusia dalam 

soal-soal agama dan janganlah mempersukar mereka (HR. Imam 

Muslim)
5
 

Hadist diatas menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus dibuat 

dengan semudah mungkin dan sekaligus menyenangkan agar para peserta didik 

tidak tertekan secara psikologis dan merasa bosan dengan suasana di kelas. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menerapkan metode  pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

Dalam penggunaan metode pembelajaran ini, diharapkan mampu 

menciptakan suasana yang menarik dan menyenangkan bagi siswa dan 

menjadikan siswa lebih aktif sehingga dapat memberikan pemahaman kepada 

siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru dan mudah untuk 

mengingat semua materi yang disampaikan.Dan pada ahirnya dapat 

meningkatkan prestasi siswa. Jadi dalam proses pembelajaran keaktifan siswa 

lebih dominan dari pada guru. Pada metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) ini siswa dalam satu kelas dipecah menjadi 4 

kelompok setiap kelompok harus heterogen, terdiri dari laki-laki, perempuan, 

memiliki kemampuan tinggi, sedang maupun rendah. Anggota tim 

menggunakan lembar materi/tugas dari guru untuk menuntaskan materinya dan 

kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran 

melalui diskusi kelompok. Dan guru akan memberikan rewards kepada 

kelompok yang memiliki poin/ nilai tertinggi. 

Berdasarkan kerangka metode pembelajaran tersebut, peneliti tertarik 

dan bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi metode 

pembelajaran Students Teams Achievement Division (STAD) dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

kelas VIII A SMP IT Insan Cendekia Tahun Ajaran 2017/2018” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan peneliti untuk memilih judul 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran Students Teams Achievement Division (STAD) 

merupaka metode pembelajaran yang dapat menarik antusias siswa dalam 

kegiatan pembelajaran karena menempatkan siswa sebagai Student 

Centered dalam kegiatan pembelajaran dan adanya reward untuk siswa 

yang memperoleh Skor/Nilai tertinggi. 

2. Hasil belajar yang dicapai dengan metode pembelajaran yang monoton 

hasilnya kurang maksimal sehingga perlu dilakukan metode pembelajaran 

yang menyenangkan sehingga hasil belajar yang dicapai dapat optimal. 

 

C. Telaah Pustaka 

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, peneliti berupaya untuk 

melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang telah ada agar terhindar dari 

pengulangan kajian.Selanjutnya, penulis akan memaparkan beberapa penelitian 

yang telah berwujud skripsi, yang sedikit banyak berkaitan dengan penelitian 

yang penulis lakukan sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Sidqon NIM 086051532 mahasiswa 

fakultas Agama Islam tahun 2008, yang meneliti tentang “Implementasi 

Metode Collaborative Learning Dalam Meningkatkan Prestasi Pembelajaran 

Aqidah Akhlak Kelas VI Semester II Di Madrasah Ibtidaiyyah Mangunharjo 

Kota Semarang Tahun Ajaran 2011/2012” yang diajukan sebagai skripsi S1 

Universitas Wahid Hasyim Semarang,dari skripsi tersebut di peroleh data 

bahwa penggunaan metode collaborative learning dapat meningkatkan prestasi 

dan aktifitas pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Hal ini terlihat 

dari peningkatan presentase ketuntasan belajar siswa dari post test pra siklus I 

dan II yaitu dari 65.7% sampai 71.5% dari post test I ke siklus II yaitu dari 

71.5% menjadi 95 %. Dari data tersebut maka penelitian menyimpulkan bahwa 

penerapan metode collaborative learning dapat meningkatkan prestasi belajar 
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siswa.
6
Persamaan penelitian yang dilakukan Sidqon dengan judul peneliti, 

sama-sama meneliti penerapan model pembelajaran dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa.Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu 

meneliti tentang penerapan model pembelajaran collaborative learning 

sedangkan peneliti meneliti tentang penerapan model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievement Divisions). 

Penelitian yang dilakukan oleh Neli Nurhayati NIM 116054976 

mahasiswa fakultas Agama Islam tahun 2011 yang berjudul “ Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbasis Realistik untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika pada siswa Kelas IV SD” Dari 

penelitian diatas, terdapat peningkatan hasil belajar matematika yang sangat 

sifnifikan dengan diterpakannya model pembelajaran tersebut. Persamaan 

penelitian diatas dengan yang diteliti penulis saat ini adalah penerapan model 

pembelajaran STAD, Sedangkan Perbedaan antara skripsi Neli Nurhayati 

dengan skripsi yang kami susun adalah pada skripsi Neli Nurhayati membahas 

tentang peningkatan hasil belajar dengan metode STAD sedangkan pada 

skripsi ini membahas tentang peningkatan prestasi belajar dengan metode 

STAD.
7
 

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Alprianti, NIM 58471373 

penelitian tahun 2012 dengan judul  “Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI pokok bahasan beriman kepada rasul-

rasul Allah Swtdi kelas V sekolah dasar muhammadiyah3 kecamatan 

kejaksaan kota cirebon”. Metode penelitian ini  adalah Penelitian Tindakan 

Kelas yang berusaha mengkaji dan merefleksi secara kolaboratif suatu 

pendekatan pembelajaran guna meningkatkan proses dan produk pembelajaran 

dikelas. Dari penelitian diatas terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada 
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tiap siklus. Sehingga dengan menggunakan tipe STAD tersebut dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan “Beriman 

kepada rosul-rosul Allah”. Persamaan penelitian yang dilakukan Reni Alprianti 

NIM 58471373, yaitu sama-sama menggunakan metode pembelajaran STAD 

sedangkan Perbedaan antara skripsi Reni Alprianti dengan skripsi yang kami 

susun adalah pada skripsi Reni Alprianti membahas tentang peningkatan 

motivasi belajar dan hasil belajar dengan metode STAD sedangkan pada 

skripsi ini membahas tentang peningkatan prestasi belajar dengan metode 

STAD.
8
 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi metode pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI di kelas VIII A SMP IT Insan Cendekia Tahun Ajaran 

2017/2018? 

2. Apakah penerapan metode pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di kelas VIII A SMP IT Insan Cendekia Tahun Ajaran 

2017/2018 ? 

 

E. Rencana Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di pecahkan dengan 

tindakan sebagai berikut : 

1. Penerapan Metode Pembelajaran STAD pada mata pelajaran PAI di kelas 

VIII A SMP IT Insan Cendekia Tahun Ajaran 2017/2018 dilakukan dengan 

pengenalan mengenai topik yang akan dibahas, siswa diminta untuk 
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membentuk kelompok-kelompok heterogen yang masing-masing terdiri dari 

4-5 anggota. Setelah pengelompokan dilakukan, ada 4 tahap yang harus 

dilakukan, yakni pengajaran, tim studi, tes rekognisi.
9
 

Tahap 1 : Pengajaran 

Pada tahap pengajaran, guru menyiapkan materi pembelajaran, 

biasanya dengan format ceramah – diskusi. Pada tahap ini, siswa 

seharusnya diajarkan tentang apa yang akan mereka pelajari dan 

mengapa pelajaran tersebut penting. 

Tahap 2 : Tim Studi 

Pada tahap ini, para anggota kelompok bekerja secara kooperatif 

untuk menyelesaikan lembar kerja dan lembar jawaban yang telah 

disediakan oleh guru 

Tahap 3 : Tes 

Pada tahap ujian, setiap siswa secara individu menyelesaikan kuis. 

Guru men- score kuis tersebut dan mencatat perolehan hasil saat itu 

seta hasil kuis pada pertemuan sebelumnya. Hasil dari tes individu 

akan diakumulasikan untuk skor tim mereka. 

Tahap 4 : Rekognosi 

Setiap tim menerima penghargaan atau reward bergantung pada nilai 

skor rata-rata tim. Misalnya, tim-tim yang memperoleh poin 

peningkatan dari 15 hingga 19 poin akan menerima sertifikat sebagai 

Tim Baik, tim yang memperolrh rata-rata peningkatan dari 20 hingga 

24 akan menerima sertifikat Tim Hebat, sementara tim yang 

memperoleh poin 25 hingga 30 akan menerima sertifikat Tim Super. 

2. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa melalui penerapan metode STAD pada 

mata pelajaran PAI di kelas VIII A SMP IT Insan Cendekia Tahun Ajaran 

2016/2017 dapat dipecahkan dengan melakukan tindakan pada siklus satu 

dan siklus dua. 
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F. Penegasan Istilah 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan untuk menghindari 

adanya interprestasi yang salah, maka terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan pengertian-pengertian judul tersebut, sebagai berikut : 

1. Implementasi 

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan yang dimaksud 

disini penerapan adalah bagaimana penerapan model pembelajaran 

Students Team Achievment Divisions (STAD) dalam meningkatkan 

prestasi belajar. 

2. STAD (Student Teams Achievement Devision) 

Metode Students Team Achievment Divisions (STAD) salah satu metode 

pembelajaran yang didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan 

level kemampuan akademik yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk 

menyelesaikan tujuan pembelajaran. Tidak hanya secara akademik, siswa 

juga di kelompokkan beragam berdasarkan gender, ras, dan etnis.
10

 

3. Meningkatkan 

Meningkatkan adalah usaha, kegiatan untuk lebih meningkatkan dan 

sebagainya.
11

 

4. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.
12

Prestasi yang dimaksud 

disini adalah prestasi belajar Pendidikan Agama Islam. 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian skripsi ini 

adalah : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan metode pembelajaran Students Teams 

Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran PAI di kelas VIII A 

SMP IT Insan Cendekia Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan 

metode Students Teams Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran 

PAI di kelas VIII A SMP IT Insan Cendekia Tahun Ajaran 2017/2018 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian bermanfaat sebagai referensi untuk menambah 

pengetahuan dalam pengembangan metode pembelajaran PAI di SMP IT 

Insan Cendekia, disamping itu secara khusus hasil penelitian dapat 

bermanfaat bagi : 

a. Sebagai input bagi kepala sekolah dalam mengambil kebijakan 

untukmeningkatkan kualitas pembelajaran PAI. 

b. Memberikan masukan kepada guru dalam mendesain pembelajaran 

PAI, agar kelas menjadi dinamis yang dapat membangkitkan dan 

mengembangkan kreatifitas dan potensi peserta didik. 

c. Secara umum penelitian ini juga untuk memberi teori dalam 

menggunakan metode Students Teams Achievement Division (STAD) 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penelitian 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan metode 

pembelajaran yang tepat untuk mata pelajaran PAI. 

2) Memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai bagaimana 

upaya meningkatkan prestasi belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Students Teams Achievement Division (STAD) 
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b. Bagi Lembaga 

1) Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pendidikan. 

2) Menjadi masukan bagi pendidik dalam menyampaikan materi 

dengan model pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan 

prestasi belajar peserta didik. 

3) Pemahaman khazanah keilmuan dan bahan pertimbangan bagi 

lembaga pendidikan. 

c. Bagi guru  

1) Sebagai motivasi untuk meningkatkan ketrampilan dalam 

menentukan strategi dan metode pembelajaran. 

2) Untuk mengetahui seberapa jauh perhatian guru. 

3) Untuk meningkatkan prestasi anak didiknya 

d. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran PAI. 

2) Meningkatkan kerja sama antara siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran. 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

diteliti, jawaban ini dapat benar, atau salah tergantung pembuktian 

dilapangan.Sebagaimana diungkapkan oleh S. Margono, bahwa “hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap asalah penelitian yang secara teoritis 

dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya.
13

 

Berdasarkan landasan teori dirumuskan hipotesis tindakan sebagai 

berikut : Apabila guru menggunakan metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

akan ada peningkatan prestasi belajar yang signifikan diantara siswa 

dibandingkan dengan yang hanya diajarkan menggunakan metode-metode 

mikanis. 
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I. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subyek pada penelitian ini adalah Siswa yang mendapat pelajaran PAI 

pada siswa kelas VIII  A SMP IT Insan Cendekia Semarang Tahun 

2017/2018, Sebanyak 29 siswa. 

b. Objek Penelitian 

Prestasi belajar Siswa kelas VIII A SMP IT Insan Cendekia Semarang 

dengan menggunakan metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) 

2. Lokasi Penelitian 

Sebagai lokasi penelitian di SMP IT Insan Cendekia Jl. Menoreh Raya 

No.83, Bendan Duwur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 

502345 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 

a. Lokasi sekolah yang strategis dan keadaan sekolah yang menarik. 

b. Suasana sekolah yang nyaman, tertib dan rapi sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memudahkan 

peneliti dalam mengadakan penelitian. 

3. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk model Penelitian Tindakan Kelas, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan hasil 

belajar siswa meningkat.
14

 

Desain penelitian tindakan kelas pada penelitian ini terdiri dari dua 

siklus. Hal ini sesuai persyaratan dalam penelitian kelas, yaitu dalam 

penelitian tindak kelas harus memenuhi sekurang-kurangnya dua siklus, 

dimana setiap siklus kegiatan pembelajaran dimulai dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi.
15

 Sebelum melakukan 

kegiatan belajar mata pelajaran PAI pada bab penerapan hukum Ro’ dan 
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Qolqolah peneliti terlebih dahulu mengadakan observasi kelas untuk 

mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan 

Bagan 1.1 

Desain Siklus Penelitian Tindak Kelas
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Faktor yang diteliti 

a. Guru 

Dengan melihat cara guru menerpkan metode pembelajaran STAD 

pada mata pelajaran PAI didalam kelas. 

b. Siswa  

Dengan melihat peningkatan prestasi belajar PAI pada bab 

penerapan hukum ro’ dan Qolqolah  melalui metode STAD 

5. Rencana Tindakan 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk setiap siklus 

pembelajaran dalam prosedur penelitian tindak kelas ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

1) Observasi dan wawancara. Observasi dilakukan didalam kelas 

VIII  ketika kegiatan pelajaran PAI berlangsung, sedangkan 

                                                           
       16

 Suharsimi, Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakartan: PT Bumi Aksara, 2012, h.16 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan Siklus I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi Siklus II 

Pengamatan 

Hasil Penelitian 
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kegiatan wawancara dilakukan dengan guru PAI yang 

mengajar kelas VIII 

2) Identifikasi masalah yang timbul berdasarkan hasil observasi 

awal penelitian terhadap kondisi siswa dan guru. 

3) Menyusun rencana penelitian 

b. Pelaksanaan 

1) Siklus I 

a) Perencanaan Tindakan 

1. Merencanakan materi Pendidikan Agama Islam 

dengan menerapkan metode STAD. 

2. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

pada materi Pendidikan Agama Islam yang telah 

direncanakan dan diserahkan pada guru agar di 

pelajari sesuai yang dikehendaki oleh peneliti. 

3. Menyusun lembar pengamatan yang meliputi : lembar 

pengamatan aktivitas peserta didik dan lembar 

pengamatan guru dalam pengelolaan kegiatan 

pembelajaran. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau 

permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar 

yang akan dicapai. 

2. Guru memberikan tes /kuis kepada setiap siswa secara 

individual sehingga akan diperoleh skor awal. 

3. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap 

kelompok terdiri atas 4–5 siswa dengan kemampuan 

yang berbeda-beda. 

4. Bahan materi yang telah disiapkan didiskusikan dalam 

kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. 
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5. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan, dan memberikan penegasan pada 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

6. Guru memberikan tes / kuis kepada setiap siswa 

secara individual. 

7. Guru memberikan penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar 

individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. 

c) Pengamatan Tindakan 

1. Pengamatan terhadap peserta didik 

Guru mengamati setiap kegiatan yang dilakukan 

peserta didik. Dimulai dari permasalahan yang 

muncul pada awal pembelajaran hingga akhir. Peneliti 

juga mengamati aktivitas belajar peserta didik  dengan 

guru maupun peserta didik dengan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode STAD. 

2. Pengamatan terhadap guru 

Observer mengamati guru dalam pengelolaan 

kegiatan pembelajaran dengan metode STAD. 

3. Refleksi Tindakan 

Refleksi merupakan analisis dan evaluasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dengan metode STAD pada tahap siklus I yag 

dilakukan peneliti bersama guru. 

a. Melakukan pertemuan untuk membahas hasil 

evaluasi pembelajaran. 

b. Menganalisis hasil pengamatan siklus I untuk 

membuat simpulan sementara terhadap 

pelaksanaan pengajaran di siklus II 
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c. Mendiskusikan pada guru tentang hasil analisis 

untuk tindakan perbaikan atau rancangan revisi 

pada pelaksanaan kegiatan penelitian 

selanjutnya dalam siklus II. 

2) Siklus II 

Setelah melakukan evaluasi tindakan I, maka dilakukan 

tindakan II. Peneliti dan gur berama-sama mengamati 

proses kegiatan belajar dengan metode STAD yang 

berlangsung didalam keas VIII. Langkah-langkah siklus II 

adalah : 

a. Perencanaan Tindakan 

1) Identfikasi masalah dan penerapan alternative 

pemecahan masalah yang muncul pada siklus I. 

2) Meninjau kembali rancangan yang telah disiapkan 

untuk siklus II dangan perbaikan yang telah 

disempurnakan pada siklus I. 

3) Menyusun Rencana Pelakanaan Pembelajaran 

(RPP) pada pokok bahasan yang sama dengan 

materi yang berbeda dari siklus I. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru menyampaikan materi pembelajaran atau 

permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

2) Guru memberikan tes /kuis kepada setiap siswa 

secara individual sehingga akan diperoleh skor 

awal. 

3) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap 

kelompok terdiri atas 4–5 siswa dengan 

kemampuan yang berbeda-beda. 
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4) Bahan materi yang telah disiapkan didiskusikan 

dalam kelompok untuk mencapai kompetensi 

dasar. 

5) Guru memfasilitasi siswa dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan 

penegasan pada materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

6) Guru memberikan tes / kuis kepada setiap siswa 

secara individual. 

7) Guru memberikan penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis 

berikutnya. 

c. Pengamatan Tindakan 

1) Pengamatan terhadap peserta didik 

Guru mengamati setiap kegiatan yang 

dilakukan peserta didik. Dimulai dari 

permasalahan yang muncul pada awal 

pembelajaran hingga akhir. Peneliti juga 

mengamati aktivitas belajar peserta didik  

dengan guru maupun peserta didik dengan 

peserta didik dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode STAD. 

2) Pengamatan terhadap guru 

Observer mengamati guru dalam 

pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan 

metode STAD. 

3) Refleksi Tindakan 

Mendiskusikan hasil pengamatan bersama 

guru. Setelah ahir siklus II ini maka diharapkan 

metode STAD dapat meningkatkan prestasi 
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belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

6. Metode  Pengumpulan Data 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk 

menggali informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai oleh 

peneliti untuk mendapatkan informasi tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

a. Tes 

Tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam 

penelitian. Tes ialah seperangkat rangsangan yang di berikan 

kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-

jawaban yang dijadikan penetapan skor angka. Adapun tes dalam 

penelitian adalah tes prestasi belajar dan tes kecerdasan.
17

 

Pengukuran tes prestasi belajar ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui peningkatan pada prestasi belajar siswa. Tes 

yang dilakukan berbentuk tes formatif, tes tersebut juga sebagai 

salah satu rangkaian  yang dilakukan dalam kegiatan penerapan 

metode STAD pada mata pelajaran PAI dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan terhadp subyek penelitian.
18

 Teknik ini 

digunakan, bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
19

 

Observasi dimaksud, difokuskan kepada guru, peserta 

didik, materi, metode, media dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan 

observasi meliputi guru dalam memulai pelajaran, menyampaikan 

                                                           
       

17
 Wijaya Kusumah, mengenal penelitian tindakan kelas, Jakarta : Indeks, 2012. h. 78-79 

      
18

 Yakmi, Riyanto, metode penelitian pendidikan, Bandung : SCI, 2001, h. 96. 

      
19

 Sugiono, metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

Bandung : Alfabeta. 2007, h. 203. 
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pelajaran, gaya mengajar, memotivasi peserta didik, mengatur 

kelas dan menutup pelajaran serta keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya observasi terhadap pokok bahasan yang 

disampaikan, metode yang digunakan, media yang difungsikan 

serta alat evaluasi yang dipakai. Selain itu mengobservasi 

lingkungan sekolah untuk memperoleh sejumlah data yang ikut 

mempengaruhi pembelajaran PAI. 

Pelaksanaan observasi di kelas, dilakukan ketika terdapat 

jam pembelajara PAI. Peneliti terjun kelapangan untuk 

mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan proses 

pembelajaran PAI di SMP IT Insan Cendekia Semarang. 

Pengamatan yang peneliti lakukan difokuskan pada tingkat 

partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran seperti terlihat pada 

keaktifan bertanya dan menanggapi pertanyaan, baik yang datang 

dari guru atau teman lain, keaktifan siswa dalam mengerjakan 

tugas, motivasi belajar siswa selama proses pengajaran 

berlangsung, baik sebelum atau sesudah penerapan metode 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). Sedangkan 

observasi lingkungan sekolah untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan diluar jam kegiatan pembelajaran PAI. Untuk 

memperoleh data observasi yang lengkap, peneliti menggunakan 

alat bantu observasi berupa camera dan catatan untuk 

mendiskripsikan situasi secara tertulis. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk 

memperoleh  informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu 
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pewawancara (interviewer), Responden (interviewee), Pedoman 

wawancara dan situasi wawancara.
20

 

Secara formal, peneliti akan melakukan wawancara secara 

mendalam atau bertanya secara langsung kepada guru PAI dan 

siswa, guna mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan 

metode Student Teams Achievement Divisions (Stad) pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII A di SMP IT Insan 

Cendekia Semarang. Agar memperoleh informasi yang jelas dan 

akurat, penelitian terlebih dahulu mempersiapkan daftar pernyataan 

yang relefan dengan permasalahan. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sejumlah data yang telah tersedia yaitu 

data yang verbal seperti terdapat dalam surat catatan harian 

(jurnal), laporan-laporan dan sebagainya. Sifat istimewa dari data 

verbal ini adalah bahwa data itu mengawasi ruang lingkup dan 

waktu sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti untuk 

memperoleh pengetahuan tentang gejala-gejala sosial yang telah 

musnah.
21

 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data 

dengan mencatat atau mengkopi dokumen-dokumen seperti surat-

surat penerimaan siswa baru, dan catatan mengenai 

sekolah.dokumen-dokumen ini merupakan perlengkapan data, 

karena data yang diperoleh dengan metode ini bersifat authentic 

yang lebih terjamin kebenarannya. 

7. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data adalah jalan yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap 

obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu obyek 

                                                           
       

20
 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian Buku PanduanMahasiswa, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992, h. 71.  

       
21

 Anas Sudijono, Metode Riset dan Bimbingan Skripsi, Surabaya: PT Produksi UD Rama, 

1980. h. 24.   
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ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang 

lain sekedar untuk memperoleh penjelasan mengenai halnya.
22

 

Maksud utama dari analisis data adalah untuk membuat data itu 

dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa 

dikomunikasikan kepada orang lain. 

Data hasil pengamatan diolah dengan analisis deskriptif untuk 

menggambarkan keadaan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran PAI melalui penerapan model pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions (Stad) pada kelas VIII A SMP IT 

Insan Cendekia Semarang. Dan untuk menggambarkan perubahan 

prestasi belajar siswa pada pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD). Data yang terkumpul dianalisis 

secara deskriptif dengan melihat gejala atau tanda-tanda perubahan 

siswa yang ditunjukan sikap positif tersebut, seperti dapat 

melakukan permainan dengan baik, kerja aktif dalam kelompok, 

dapat menyimpulkan hasil pembelajaran, tidak melakukan aktifitas-

aktifitas yang bersifat menggunakan kelancara proses belajar 

mengajar dan mengobrol ataupun mengantuk selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Untuk menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa maka 

digunakan rumusan sebagai berikut : 

   
   

 
 

Keterangan : 

Mx = Nilai rata-rata 

∑Fx = Jumlah nilai x 

N = Jumlah responden 
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8. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan hasil belajar dari penelitian di dasarkan 

pada Kriteria Keuntasan Mengajar (KKM) yang ditetapkan untuk 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas VIII A SMP IT 

Insan Cendekia Semarang, yaitu apabila nilai peserta didik memiliki 

nilai 70,dan  80% dari seluruh peserta didik dalam kelas mencapai 

nilai KKM. 

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

1. Bagian Awal 

Bagian Awal merupakan pertanggung jawaban penelitian secara 

akademis yang berisi : halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, abstrak, pernyataan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, dan halaman pedoman transliterasi, 

daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini Berisi tentang, latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, telaah pustaka, rumusan masalah, rencana pemecahan masalah, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis 

tindakan, metode penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG METODE 

PENELITIAN STAD DAN PRESTASI BELAJAR 

Bab dua memuat Landasan Teori tentang metode pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan prestasi belajar 

yang meliputi tiga sub bab pembahasan, sub bab  pertama: metode 

pembelajaran STAD meliputi : 1) pengertian metode pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD), 2) pengembanagan 

metode pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD), 

3) langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran Student Teams 
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Achievement Divisions (STAD), 4) kelebihan dan kekurangan metode 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD), 5) tahap 

pelaksanaan dalam metode pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD). Sub bab  kedua:  prestasi belajar yang meliputi: 1) 

pengertian belajar 2) tujuan belajar 3) prinsip-prinsip belajar 4) 

pengertian prestasi belajar 5) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar. Sub bab tiga yaitu metode pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

BAB III DATA PENELITIAN IMPLEMENTASI METODE 

PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 

DIVISIONS (STAD) DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 

VIII A SMP IT INSAN CENDEKIA TAHUN AJARAN 2017/2018 

Bab ini terdiri dari : 1. Letak Geografis, Sejarah Perkembangan, 

dan Tujuan, Struktur Organisasi 2. Laporan persiklus. Persiapan 

mengajar meliputi prota, promes, silabus, RPP, pelaksanaan, evaluasi 

dan rencana tindakan kelas. 

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 

PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 

DIVISIONS (STAD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIII A SMP IT INSAN 

CENDEKIA TAHUN AJARAN 2017/2018 

Bab ini berisi tentang : analisis kegiatan per siklus, yang meliputi 

analisis prasiklus, analisis siklus I terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi siklus I. Analisis siklus II terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi siklus II serta 

pembahasan persiklus. 
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BAB V PENUTUP 

Berisikan tentang pembahasan yang merupakan simpulan dari hasil 

penelitian secara menyeluruh yang dilanjutkan dengan memberi saran-

saran serta perbaikan dari segala kekurangan dan kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari Skripsi ini berisi daftar pustaka, riayat hidup, dan 

lampiran-lampiran. 

 

 

        

 

 

 

 


