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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam dalam arti luas adalah “segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani 

yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan 

norma-norma Islam”.
1
 Tujuan pendidikan Islam adalah “menyiapkan anak-

anak supaya di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia 

dan amalan akhirat, sehingga tercipta kebahagiaan bersama dunia dan 

akhirat”.
2
  

Untuk itu pembelajaran PAI akan ketinggalan jauh bila masih 

menggunakan pola-pola lama dan mengartikan pendidikan secara parsial. PAI 

harus dikembangkan ke arah yang lebih modern dan diartikan seluas-luasnya 

untuk mencapai kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi PAI adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 

hamba Allah meliputi kebutuhan untuk dunia dan akhirat. Tujuannya adalah 

untuk merealisasikan cita-cita ajaran Islam yang membawa misi bagi 

kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir dan batin, dunia dan 

akhirat. 
3
   

Selama ini pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal selama ini 

proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, 

mendikte dan tanya jawab sehingga menjadikan siswa hanya menerima materi 

secara pasif, dan gurulah yang lebih aktif, padahal tuntutan pembelajaran PAI 

sekarang siswa harus lebih banyak diberi ruang dan aktif untuk 

mengembangkan kemampuannya untuk memahami materi.
4
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Di dalam kelas selain mendengarkan, peserta didik juga menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru. Akan tetapi proses pembelajaran PAI di 

SMK Bina Utama Kendal ini belum cukup kondusif akibat peserta didik yang 

sulit dikondisikan. Meskipun jumlah peserta didik sedikit yaitu 36 anak, untuk 

mengkondisikan guru mengalami kesulitan. Ada beberapa anak yang suka 

membuat gaduh ketika proses pembelajaran berlangsung, kurang lebih 15-18 

anak dari 36 peserta didik. Situasi tersebut mengganggu konsentrasi peserta 

didik yang lain. Meskipun guru sudah menegur tapi tetap saja mereka tidak 

menghiraukan. Peserta didik tidak mempunyai perasaan takut atau segan 

terhadap guru.
5
 Padahal belajar merupakan suatu tindakan dan perilaku 

peserta didik yang kompleks. Belajar hanya dialami oleh peserta didik itu 

sendiri, di mana nantinya peserta didik yang menjadi penentu terjadi atau 

tidak terjadinya proses belajar tersebut. Akan tetapi apabila peserta didik 

sendiri sulit dikondisikan bagaimana proses belajar tersebut akan tercipta. 

Sardiman menyatakan bahwa makna belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku atau penampilan dengan melalui serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya. Belajar 

akan lebih baik hasilnya apabila subjek belajar itu mengalami atau 

melakukannya. Itulah sebabnya dalam beberapa literatur mutakhir sekarang 

ini, istilah “student” diganti dengan “learner”, hal ini merupakan sebuah 

kesadaran baru bahwa yang harus diutamakan adalah peran anak didik sebagai 

actor, bukannya guru. Sedangkan tujuan belajar adalah untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan (kognitif), berbagai keterampilan (psikomotorik), dan 

penanaman sikap mental atau nilai-nilai (afektif). Ketiganya, meskipun di 

dalam perencanaan pengajarannya terpisah, akan tetapi dalam kenyataannya 

hal itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat pada diri siswa. 
6
 

Proses mencapai tujuan pembelajaran termaktub diatas, dengan 

berpedoman bahwa pembelajaran pada hakikatnya bermuara kepada siswa, 

maka diperlukan suatu sistem lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan 
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pembelajaran itu. Sistem lingkungan yang penulis maksudkan adalah adanya 

model  dan metode pembelajaran yang tepat untuk diaplikasikan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menjadikan siswa sebagai subjek (aktor) bukan 

semata-mata sebagai objek.  

Salah satu model  yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan 

pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI di adalah STAD (Student Team 

Achievement Divisions / Pembagian Pencapaian Tim Siswa). Ide utama di 

balik STAD adalah untuk memotivasi siswa saling memberi semangat dan 

membantu dalam menuntaskan ketrampilan-ketrampilan yang dipresentasikan 

guru. Apabila siswa menginginkan tim mereka mendapatkan penghargaan tim, 

mereka harus membantu teman satu tim dalam mempelajari bahan ajar 

tersebut. Mereka harus memberi semangat teman satu tim dalam mempelajari 

bahan ajar tersebut. Mereka harus memberi semangat teman satu timnya yang 

melakukan yang terbaik, menyatakan norma bahwa belajar itu penting, 

bermanfaat dan menyenangkan. Siswa bekerja sama bahwa setelah guru 

mempresentasikan pelajaran.
 7

 Pembelajaran yang dibiasakan adanya proses 

kerja sama diantara siswa pada gilirannya akan meningkatkan semangat 

belajar mereka dan meningkatkan prestasi mereka. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mengadakan 

penelitian yang berjudul “Implementasi Model Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan kenapa judul ini peneliti angkat diantaranya: 

1. Pembelajaran PAI masih menggunakan metode klasik seperti hafalan 

sehingga peserta didik kurang termotivasi belajarnya. 

2. Guru lebih dominan dibanding peserta didik 

3. Secara umum guru dalam mengajar masih terpacu dengan target materi. 

4. Pembelajaran di era sekarang harus dengan menggunakan komunikasi dua 

arah, dan tidak berdasar pada teacher center akan tetapi terarah pada 
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student center, sehingga keaktifan dan  hasil bisa dicapai peserta didik 

dengan baik 

5. Peserta didik harus diberi peluang sebesar-besarnya untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam setiap proses pembelajaran 

dengan terlibat aktif dalam pembelajaran 

6. Model STAD merupakan salah satu strategi pembelajaran PAI yang belum 

diterapkan di SMK  

7. Belum ditemukan penelitian yang fokus pada penelitian ini. 

C. Telaah Pustaka 

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan 

menguraikan beberapa kepustakaan yang relevan mengenai pembahasan akan 

dibicarakan dalam skripsi ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Marsinah berjudul Peningkatan 

Prestasi Belajar Fiqih Pada Materi Makanan dan Minuman melalui 

Model STAD Siswa Kelas V MI Salafiyah Sengon Subah Batang Tahun  

2011/ 2012. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan model STAD mata 

pelajaran Fiqih pada materi makanan dan minuman siswa kelas V MI 

Salafiyah Sengon kecamatan Subah dilaksanakan dalam dua siklus 

penelitian. Prestasi belajar Fiqih materi makanan dan minuman tergolong 

baik. Model pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi makanan dan minuman. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

perbandingan hasil belajar siswa. 
8
 

Penelitian Siti Marsinah mempunyai kesamaan dengan penelitian 

yang peneliti kaji yaitu mengkaji tentang STAD, namun penelitian Siti 

Marsinah menggunakan mengarah pada penelitian tindakan kelas,  

sedangkan penelitian yang peneliti kaji berbentuk kualitatif deskriptif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Indarwati, berjudul Implementasi 

model Cooperative learning Tipe STAD dan Jidsaw II dalam 

Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs Negeri Pecangaan di Bawu Jepara. 
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Hasil penelitian menunjukkan implementasi model Cooperative Learning, 

(STAD dan Jidsaw II) dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs Negeri 

Pecangaan di Bawu Jepara yaitu dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 

persiapan, pelaksanaan dan penutup. Pelaksanaan STAD dilakukan dengan 

membagi peserta menjadi beberpa kelompok atau tim yang terdiri 8 orang 

dalam setiap tim dengan setting kelas berbentuk huruf U, kemudian guru 

menerangkan materi tentang Mukjizat Allah dan kejadian luar biasa 

lainnya dan memberikan tugas kepada setiap tim untuk merangkum materi 

dan memberikan contoh riil dari materi itu untuk didiskusikan sehingga 

setiap kelompok mendapatkan satu rangkuman untuk diterangkan kepada 

kelompok lain, setelah itu guru memberikan kuis untuk di jawab setiap 

peserta didik dan menilai hasil dari proses STAD dan kuis yang dilakukan, 

bagi peserta didik yang mendapat nilai paling baik di beri penghargaan 

dengan memampangnya dalam papan pengumuman. Sedang penerapan 

jigsaw II tidak jauh beda dengan STAD, akan tetapi setting kelasnya 

menggunakan setting kelas corak tim sedang setiap tim terdiri dari 8 

orang, Setiap siswa harus dapat menerangkan isi materi kepada 

kelompoknya secara bergiliran dan terjadi diskusi didalamnya setelah 

semua menerangkan, setelah itu kelompok itu membuat narasi yang 

berupa kesimpulan dari keja timnya. Kepada kelompok lain secara 

bergiliran, setelah itu hasil dari disikusi itu menjadi stu tulisan kelompok 

yang disetorkan untuk diduskusikan ke kelompok lain, setelah itu guru 

memberikan kuis untuk di jawab setiap peserta didik, dan guru 

memberikan nilai dari proses pembelajaran, bagi siswa yang nilainya baik 

di beri hadiah buku dan namanya dipampang dalam papan pengumuman. 

Guru dalam proses pembelajran ini posisinya sebagai motivator dan 

pengarah dalam proses pembelajaran.
9
 

Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Indarwati mempunyai 

kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu Model STAD, namun 
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penelitian Tutik Indarwati pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

STAD dan Jidsaw II sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan Model STAD yang tentunya proses pembelajarannya 

berbeda. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Etik Maisyaroh berjudul Penerapan 

Strategi Cooperative Learning Tipe Stad (Student Team Achievement 

Devision) sebagai Upaya Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik Dalam 

Pembelajaran Aqidah Akhlak Materi Pokok Akhlak Tercela terhadap 

Sesama Manusia di Kelas VIII B Semester Genap MTs Nahdlatul Fatah 

Petekeyan Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010. Hasil penelitian 

menunjukkan strategi Cooperative Learning tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) dapat meningkatkan keaktifan peseta didik kelas 

VIII B MTs Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan Jepara dalam 

pembelajaran aqidah akhlak materi pokok akhlak tercela terhadap sesama 

manusia.
 10

  

Penelitian Etik Maisyaroh mempunyai kesamaan dengan penelitian 

yang peneliti kaji yaitu mengkaji tentang STAD, namun penelitian Etik 

Maisyaroh menggunakan mengarah pada penelitian tindakan kelas,  

sedangkan penelitian yang peneliti kaji berbentuk kualitatif deskriptif. 

D. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang akan dibahas, 

maka lebih jelasnya akan penulis uraikan pengertian judul tersebut sebagai 

berikut: 

 

1. Implementasi   

Implementasi: pelaksanaan, penerapan dan juga mempunyai arti 

proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan 
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praktis.
11

 Jadi, implementasi adalah analisis terhadap proses penerapan ide, 

konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga 

memberikan hasil baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, 

maupun nilai dalam sikap. 

2. Model STAD  

Model  belajar mengajar adalah pengertian yang menunjukkan 

adanya interaksi belajar mengajar yang direncanakan secara strategis 

untuk mencapai tujuan pendidikan khusus secara tepat guna (efisien)  dan 

berhasil guna (efektif).
12

 STAD adalah salah satu tipe dari model 

pembelajaran cooperative dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

dengan jumlah anggota kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. 
13

  

Maksud Model STAD dalam penelitian ini adalah model   

pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran Pembelajaran PAI di 

SMK Bina Utama Kendal 

3. Pembelajaran PAI 

Pembelajaran PAI adalah Pendidikan Agama Islam adalah 

“pendidikan dengan melalui ajaran Islam yaitu berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia 

dapat memenuhi, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam yang telah diyakini secara menyeluruh serta menjadikan ajaran 

Islam sebagai suatu pandangan hidupnya (way of life) dan keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak”
14

 Pembelajaran PAI 

dalam penelitian ini mata pelajaran yang diberikan pada siswa SMK Bina 

Utama Kendal 

 

4. SMK Bina Utama Kendal  

SMK Bina Utama Kendal adalah lembaga pendidikan kejuruan 

yang beralamat di Jl. Kyai Tulus Kel. Jetis Kec. Kota Kendal 
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E. Fokus Penelitian 

Berpijak dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, 

maka permasalahan yang akan dikaji adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Model Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dalam pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

2. Problematika apa saja yang dihadapi dalam penerapan model  Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian 

ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui Implementasi Model Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama 

Kendal. 

b. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam penerapan 

model  Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal beserta solusinya. 

2. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis 

a. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori 

mengenai model  Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

Pembelajaran PAI. 
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b. Manfaat praktis 

1) Guru 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi guru dalam 

meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, khususnya dalam 

pemilihan strategi mengajar yang tepat dalam menyampaikan 

pembelajaran pada siswa. 

2) Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan siswa mampu 

meningkatkan intensitas pengetahuan dan keaktifan belajar terhadap 

semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran PAI. 

3) Lembaga 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, lembaga 

pendidikan dalam hal ini SMK Bina Utama Kendal, dapat 

mengaplikasikan hasil temuan peneliti dengan meningkatkan 

kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan 

terhadap Guru.  

4) Peneliti 

Bagi peneliti diharapkan mampu menambah wawasan baru 

yang nantinya akan menambah keilmuan.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) 

yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, 

dan masyarakat.
15

 

2. Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan 
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dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (Natural Setting) 

dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.
16

 

Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk 

menjelaskan fenomena atau karakteristik individu, situasi atau kelompok 

tertentu secara akurat dalam hal ini Implementasi Model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina 

Utama Kendal dan problematikanya. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.
17

 Sumber data dalam 

penelitian ini adalah guru PAI SMK Bina Utama Kendal. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak 

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.
18

 

Yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun 

benda (majalah, buku, koran, ataupun data-data resmi) yang terkait 

dengan penelitian, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan siswa. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan 
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pencatatan tujuan.
19

 Observasi atau pengamatan adalah mengerti ciri-

ciri dan interelasi tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang 

serba komplek dalam sosiologis dan kultur di suatu tempat akan sangat 

mempengaruhi pola-pola tingkah laku manusia tersebut. 

Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati: 

1) Perencanaan model  Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal 

2) Pelaksanaan model  Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal  

3) Evaluasi model  Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal  

4) Suasana kelas dalam Implementasi Model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal   

5) Gambaran umum SMK Bina Utama Kendal 

b. Metode Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah alat pengumpul informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula.
 20

 Ciri utama interview adalah kontak langsung dan 

tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber 

informasi. 

Peneliti ini akan menggunakan bentuk semi berstruktur yang 

mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah 

berstruktur kemudian satu persatu diperjelas dalam mengorek 

keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa 

meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam. 

                                                      
19

 Margono, Metodelogi Penelitian,Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 10  
20
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

tentang SMK Bina Utama Kendal yang dilakukan guru dan siswa di 

kelas dan problematika yang dihadapi. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prestasi, notulen, legger, agenda, dan sebagainya.
21

 Metode ini di 

pergunakan untuk memperoleh data-data tentang letak geografis, 

keadaan guru, keadaan karyawan, keadaan siswa, sarana dan prasarana 

sekolah, kurikulum, sistem pendidikan pengembangan program dan 

perencanaan pembelajaran serta data-data lain yang bersifat dokumen. 

5. Uji Keabsahan Data 

Data yang sudah di dapat kemudian di lakukan trianggulasi. 

Trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Data trianggulasi yang peneliti gunakan 

adalah trianggulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan, suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif. Disamping itu agar 

penelitian ini tidak berat sebelah maka penulis menggunakan teknik 

members check 
22

 Jadi maksud dari penggunaan pengelolaan data ini 

adalah peneliti mengecek beberapa data (members check) yang berasal 

selain guru PAI, juga dari kepala sekolah, guru, dan siswa. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis 

deskriptif.
23

 Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data 

                                                      
21

 Ibid. 
22

 Ibid 
23

 Metode Analisis Deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan suatu gejalah, peristiwa, 

kejadian yang terjadi saat sekarang atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.  
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tersebut mungkin berasal dari hasil observasi, wawancara, catatan 

lapangan, foto, video, tape, dokumentasi pribadi, catatan dan dokumen 

resmi lainnya.  

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/ verification.
24

  

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

Analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu: wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan, hasil rekanan wawancara, hasil observasi dan lain 

sebagainya. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
25

 

Peneliti perlu segera melakukan analisis data melalui reduksi data 

setelah mendapatkan data dari lapangan yang begitu kompleks, yaitu 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuang hal-hal yang tidak perlu. Data hasil penelitian ini 

harus direduksi meliputi data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi 

berisi tentang SMK Bina Utama Kendal dan solusi problematika.  

Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian data), 

penyajian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, biasanya 

                                                      
24

 Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 247. 
25

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, h. 

104. 

Data Display 

Conclusion : 

Drawing/ verifying Data Colection Data Reduction 
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penyajian ini berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

table, grafik, atau dengan teks yang bersifat naratif. 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah conclusion 

drawing/verification (penarikan kusimpulan dan verifikasi), kesimpulan 

merupakan temuan baru tentang SMK Bina Utama Kendal dan solusinya 

yang sebelumnya belum pernah ada. Simpulan awal yang berupa analisis 

interaktif masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman dan agar pembaca skripsi segera 

mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan 

mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. 

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian muka, 

bagian isi dan bagian akhir. 

1. Bagian Muka 

Bagian muka terdiri dari: halaman judul, nota pembimbing, 

pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan keaslian skripsi, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, dan daftar tabel. 

2. Bagian Isi/Batang Tubuh Karangan 

Bagian ini merupakan isi skripsi, yang terdiri dari 5 bab, yaitu : 

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, 

penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penyusunan skripsi. 

Bab dua berisi landasan teori yang terdiri dari strategi Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dan pembelajaran PAI yang terdiri 
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dari tiga sub bab. Sub bab pertama tentang strategi Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) meliputi pengertian strategi Student Teams 

Achievement Divisions (STAD), dasar strategi Student Teams Achievement 

Divisions (STAD), tujuan strategi Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), unsur-unsur strategi Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), langkah-langkah strategi Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), kelebihan dan kelemahan strategi Student Teams Achievement 

Divisions (STAD), Sub bab kedua tentang pembelajaran PAI meliputi 

pengertian pembelajaran PAI, tujuan pembelajaran PAI, materi 

pembelajaran PAI, metode pembelajaran PAI dan evaluasi pembelajaran 

PAI dan sub bab ketiga tentang penerapan strategi Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran PAI 

Bab tiga tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari tiga sub 

bab yaitu sub bab pertama tentang gambaran umum  SMK Bina Utama 

Kendal meliputi tinjauan historis, tempat pendidikan, letak geografis, 

struktur organisasi, keadaan guru, karyawan, dan siswa, keadaan sarana 

dan prasarana pendidikan serta kurikulum, sub bab kedua tentang 

Implementasi Model Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal dan sub ketiga tentang 

problematika yang dihadapi dalam model  Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal.  

Bab empat analisis data penelitian tentang analisis trategi Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal. Analisis tersebut meliputi analisis Implementasi 

Model Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal, dan analisis solusi terhadap 

problematika yang dihadapi dalam model  Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal 

dan konfirmasi hasil penelitian dan teori 
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Bab lima adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan 

kata penutup.  

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar 

riwayat pendidikan peneliti 

 


