
PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

Nama Instansi : SMK Bina Utama Kendal  

Obyek observasi : Implementasi model Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina 

Utama Kendal 

 

No. Yang Diamati Ya Tidak Keterangan

/Bukti 

1 Proses Pembelajaran    

 a. Pendahuluan    

  Memulai dengan salam, menyapa siswa 

dan Memulai dengan salam, menyapa 

siswa dan berdo’a. 

   

  Appersepsi    

  Motivasi, membangkitkan minat dan 

menumbuhkan kesadaran siswa untuk 

menguasai pelajaran 

   

 Siswa menyiapkan buku teks     

 b. Kegiatan Inti    

   Eksplorasi 

 Siswa mencari tahu lebih dalam materi 

yang akan di ajarkan 

 Siswa bekerja sama dengan teman 

untuk memahami materi 

   

  Elaborasi 

 Membagi kelompok kecil ini menjadi 6 

kelompok, untuk masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 siswa secara 

heterogen (yang pintar dan yang 

   



kurang) 

 Setiap kelompok ditentukan ketua dan 

sekretaris 

 Guru menerangkan sekilas tentang 

materi 

 Guru melakukan tanya jawab 

 Menekankan setiap kelompok untuk 

berkolaborasi dengan baik untuk 

menempelkan kartu dengan benar dan 

setiap penempelan harus di beri alasan 

di lembar kertas kosong 

 Setiap kelompok untuk berkolaborasi 

dengan baik untuk menemukan contoh-

contoh riel untuk menjawab masalah 

yang diberikan kepada kelompok 

 Tiap kelompok maju ke depan 

presentasi 

 Kelompok lain mengomentari  

  Konfirmasi 

 Guru mengklarifikasi 

 Guru memberikan penghargaan 

   

 c. Penutup    

 Salam dan do’a bersama    

 

  



PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

 

 

 

1. Gambaran umum SMK Bina Utama Kendal 

a. Profil  

b. Visi-misi, tujuan, motto 

c. Strukur orgamisasi 

d. Keadaan guru dan siswa 

e. Sarana prasarana 

2. Dokumen perangkat pembelajaran 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

 

Kepala Madrasah SMK Bina Utama Kendal 

1. Bagaimana pembelajaran secara umum di SMK Bina Utama Kendal dan 

bagaimana bentuk pelaksanaannya? 

2. Program apa saja yang dilakukan dengan proses pengembangan pembelajaran 

di SMK Bina Utama Kendal? 

3. Mengapa dibutuhkan implementasi model Student Teams Achievement 

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

4. Bagaimana daya dukung sekolah dalam implementasi model Student Teams 

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

Kendal? 

5. Problematika apa saja yang dihadapi dalam model Student Teams Achievement 

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

Waka Kurikulum SMK Bina Utama Kendal 

1. Bagaimana pembelajaran secara umum di SMK Bina Utama Kendal dan 

bagaimana bentuk pelaksanaannya? 

2. Bagaimana pelaksanaan model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

3. Mengapa dibutuhkan implementasi model Student Teams Achievement 

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



4. Bagaimana daya dukung sekolah dalam implementasi model Student Teams 

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

Kendal? 

Guru PAI 

1. Bagaimana latar belakang dibutuhkannya implementasi model Student Teams 

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

Kendal? 

2. Bagaimana perencanaan implementasi model Student Teams Achievement 

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

3. Bagaimana pelaksanaan model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

4. Bagaimana bentuk pengelolaan kelas dalam implementasi model Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina 

Utama Kendal? 

5. Bagaimana pendekatan dan prinsip yang digunakan dalam implementasi 

model Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

6. Media apa yang digunakan dalam implementasi model Student Teams 

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

Kendal? 

7. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan pada implementasi model Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina 

Utama Kendal? 



8. Problematika apa saja yang dihadapi dalam model Student Teams Achievement 

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

  



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  

 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Bina Utama Kendal 

Reponden : Kepala Sekolah 

    Susandari 

Waktu   : Tanggal 1 Agustus 2018 

 

Peneliti  : Assalamu’alaikum Wr.Wb? 

Responden  : Waalaikum salam Wr. Wb 

Peneliti  : Mohon maaf pak, kami mahasiswa UNWAHAS ingin mendapatkan 

data dari Bapak dengan bertanya tentang Implementasi Model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal 

Responden  : Silahkan  

Peneliti  : Bagaimana pembelajaran secara umum di SMK Bina Utama 

Kendal dan bagaimana bentuk pelaksanaannya? 

Responden  : Sistem pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

kurikulum 2013. Di SMK Bina Utama Kendal dalam menerapkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kurikulum 2013 prinsip 

yang dipergunakan diantaranya berpusat pada perkembangan dan 

peningkatan kemampuan peserta didik baik kognitif, psikomotorik 

dan afektif dalam menunjang kehidupannya, selain itu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan dan kurikulum 2013 di SMK Bina 

Utama Kendal dipersiapkan untuk mengatasi gejolak globalisme 

yang semakin kuat yang menuntut kreativitas dari seseorang untuk 

menghadapinya. 

Peneliti  : Program apa saja yang dilakukan dengan proses pengembangan 

pembelajaran di SMK Bina Utama Kendal? 



Responden  : Dengan mengikutsertakan guru-guru pada pelatihan-pelatihan dan 

seminar tentang administrasi guru, dan mengajar dengan cara 

pembelajaran aktif, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. 

Peneliti  : Mengapa dibutuhkan implementasi model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal? 

Responden : Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat 

selain itu mengaktifkan segala ranah yang dimiliki peserta didik 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Peneliti  : Bagaimana daya dukung sekolah dalam implementasi model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

Responden : Saya sangat mendukung terlaksananya model STAD. Hal ini 

terbukti dengan mengikutsertakan guru-guru pada pelatihan-

pelatihan tentang (contextual teaching and learning), dukungan 

sarana dan prasarana dan lain-lain. Selain itu, hal lain yang 

mendukung pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru yang berkompeten di bidangnya 

2. Sarana dan prasarana yang menunjang 

3. Wali murid yang antusias dan peduli pada perkembangan 

sekolah 

4. Manajemen sekolah yang pro-aktif dalam Kurikulum 

Peneliti  : Problematika apa saja yang dihadapi dalam model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal? 

Responden : Sedikitnya pelatihan dan seminar yang dilakukan di Kendal untuk 

model STAD. Rata-rata pelatihan lebih banyak pada proses 

administrasi guru, dan mengajar dengan cara pembelajaran aktif 



tidak spesifik ke arah model STAD, sehingga butuh kemampuan 

guru dalam mengelolanya 

  



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  

 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Bina Utama Kendal 

Reponden : Waka Kurikulum 

    M. Maftukin 

Waktu   : Tanggal 6 Agustus 2018 

 

Peneliti  : Assalamu’alaikum Wr.Wb? 

Responden  : Waalaikum salam Wr. Wb 

Peneliti  : Mohon maaf pak, kami mahasiswa UNWAHAS ingin mendapatkan 

data dari Bapak dengan bertanya tentang Implementasi Model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal 

Responden  : Silahkan  

Peneliti  : Bagaimana pembelajaran secara umum di SMK Bina Utama 

Kendal dan bagaimana bentuk pelaksanaannya? 

Responden  : Pembelajaran PAI menggunakan KTSP dan kurikulum 2013 

dibutuhkan berbagai macam model peserta didik yang dapat 

memberikan bentuk keseimbangan pada ketiga ranah, kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Oleh karena itu peserta didik dituntut untuk 

mampu menguasai dan menampilkan kemampuannya secara nyata, 

baik dalam penguasaan pengetahuan, sikap, nilai maupun 

ketrampilan. KTSP dengan beberapa model seperti model STAD 

yang menuntut guru untuk mampu mengajarkannya kepada peserta 

didik dalam suatu kegiatan belajar-mengajar yang baik untuk 

mengetahui apakah peserta didik benar-benar telah mampu 

menguasai kompetensi yang dituntut. 

Di SMK Bina Utama Kendal dalam menerapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan berprinsip di antaranya berpusat pada 



perkembangan dan peningkatan kemampuan peserta didik baik 

kognitif, psikomotorik dan afektif dalam menunjang kehidupannya, 

selain itu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kurikulum 

2013 di SMK Bina Utama Kendal dipersiapkan untuk mengatasi 

gejolak globalisme yang semakin kuat yang menuntut kreativitas 

dari seseorang untuk menghadapinya khususnya pada pembelajaran 

PAI. 

Peneliti  : Bagaimana pelaksanaan model Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama 

Kendal? 

Responden  : Adapun proses pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal 

mempunyai komponen pembelajaran antara lain tujuan, yaitu yang 

memberikan ke arah mana pembelajaran PAI berjalan. Materi yaitu 

materi apa yang harus disampaikan kepada peserta didik. Metode 

yaitu bagaimana cara menyampaikan materi yang telah diberikan 

kepada peserta didik. Sedangkan media yang dimaksud yaitu media 

apa saja yang digunakan pada materi yang akan disampaikan. 

Peneliti  : Mengapa dibutuhkan implementasi model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal? 

Responden : Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut adalah 

terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia, namun 

pencapaian akhlak mulia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab 

mata pelajaran PAI, tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk 

pelajaran non PAI dan guru-guru yang mengajarnya. Jadi, di SMK 

Bina Utama Kendal tujuan dan terbentuknya peserta didik yang 

memiliki akhlak mulia tidak hanya dibebankan kepada guru PAI, 

akan tetapi semua pihak yang berkait bertanggung jawab dalam hal 

ini. 



Peneliti  : Bagaimana daya dukung sekolah dalam implementasi model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

Responden : Sebagai sekolah yang sedang mengupayakan pengembangan KTSP 

dan kurikulum 2013, maka tidak terlepas dari beberapa sarana dan 

prasarana yang mendukung pelaksanaannya, antara lain: 

1. Materi pendukung / materi pokok yang dipelajari terkait dengan 

apa yang telah mereka ketahui dan dengan kegiatan atau 

peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. 

2. Metode pengajaran yang sesuai dengan materi perkembangan 

zaman. 

3. Media pengajaran yang cukup. 

4. Kesiapan siswa guru, sarana dan prasarana. 

5. Kurikulum yang sesuai dengan perkembangannya. 

6. Evaluasi yang terprogram dan sistem penilaian yang 

berkelanjutan. 

7. Perangkat administrasi pengajaran yang lengkap. 

8. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah 

9. Sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang terkait 

dalam pendidikan di daerah yang bersangkutan. Secara khusus, 

tugas unsur-unsur yang berada di sekolah dalam pengelolaan 

kurikulum. 

  



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  

 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Bina Utama Kendal 

Reponden : Guru PAI 

    M. Hanur Dwi Mukti 

Waktu   : Tanggal 9 Agustus 2018 

 

Peneliti  : Assalamu’alaikum Wr.Wb? 

Responden  : Waalaikum salam Wr. Wb 

Peneliti  : Mohon maaf pak, kami mahasiswa UNWAHAS ingin mendapatkan 

data dari Bapak dengan bertanya tentang Implementasi Model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal 

Responden  : Silahkan  

Peneliti  : Bagaimana latar belakang dibutuhkannya implementasi model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

Responden  : Proses pembelajaran yang ada selama ini masih terdapat 

kecenderungan bersifat memaksakan target bahan ajar, bukan pada 

pencapaian dan penguasaan kompetensi. 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. 

 



Peneliti  : Bagaimana perencanaan implementasi model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal? 

Responden  : Rencana pembelajaran yang disusun oleh guru PAI di SMK Bina 

Utama Kendal menggunakan prosedur penyusunan satuan 

pembelajaran atau rencana pembelajaran, yakni sudah 

mencantumkan identitas mata pelajaran (mata pelajaran, pokok 

bahasan atau materi, semester, alokasi waktu), standar kompetensi 

atau tujuan pembelajaran umum, kompetensi dasar yang akan 

dicapai atau tujuan pembelajaran khusus, indikator keberhasilan 

belajar, materi, model kegiatan belajar mengajar, media atau 

sumber belajar, dan alat penilaian, serta mudah dilaksanakan dan 

dapat dipahami. 

Peneliti  : Bagaimana pelaksanaan model Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama 

Kendal? 

Responden : 1. Persiapan 

a. Guru mempersiapkan dan mengatur suasana dan lingkungan 

belajar yang menyenangkan. Hal ini dilakukan oleh guru PAI 

dengan menata ruang kelas, misalnya pengaturan meja kursi, 

pengadaan tanaman dalam kelas dan gambar-gambar hasil 

kreativitas siswa. 

b. Guru memberikan penjelasan tentang konsep Allah adalah 

maha pencipta. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 

bahasa yang dapat menarik minat para siswa, dan siswa dapat 

terlibat penuh sejak awal. 

2. Penyampaian 

a. Guru membantu siswa menemukan materi belajar yang baru 

dengan cara yang menarik, menyenangkan, melibatkan panca 

indera. 

b. Kegiatan dilakukan secara berkelompok, untuk melatih 



kemitraan diantara siswa. 

3. Pelatihan  

a. Guru memberikan umpan balik. 

b. Guru mengajak siswa untuk berfikir, berkata, dan berbuat 

(menangani materi belajar yang baru). 

4. Penampilan Hasil Belajar 

a. Guru membantu siswa menerapkan dan memperluas 

pengetahuan dan keterampilan baru mereka pada pekerjaan 

sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil 

akan terus meningkat. 

b. Guru bersama siswa mengevaluasi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

c. Di samping mengevaluasi siswa dalam proses pembelajaran, 

guru juga meminta siswa untuk dievaluasi guru sekaligus 

pemberian nilai. Dan nilai inipun langsung diumumkan dalam 

waktu itu juga, sehingga anak-anak merasa puas dengan hasil 

kerjanya. 

Peneliti  : Bagaimana bentuk pengelolaan kelas dalam implementasi model 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran 

PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

Responden : Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

proses pembelajaran PAI, kalau materi berkaitan dengan kerja 

kelompok maka bentuk tempat duduk dibuat sistem lingkaran atau 

huruf U, jika membutuhkan banyak ceramah maka settingnya 

seperti kelas tradisional. 

Peneliti  : Bagaimana pendekatan dan prinsip yang digunakan dalam 

implementasi model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dalam Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

Responden : Pendekatan yang dilakukan guru PAI dalam implementasi model 

STAD pada pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal  lebih 

banyak digunakan adalah pendekatan CTL, karena dengan 



pendekatan CTL peserta didik diharapkan belajar dengan 

mengalami langsung, bukan mendengar dan menghafal saja, 

artinya siswa belajar dengan cara melibatkan diri secara langsung 

bukan hanya sekedar mengetahui, ketika peserta didik belajar PAI 

diharapkan mereka dapat memahami dan melaksanakan materi 

yang disampaikan (dipraktekkan) dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai contoh dalam perilaku imana kepada rasul Allah SWT 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, 

guru PAI di SMK Bina Utama Kendal menerapkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Menciptakan situasi tertib dalam kelas sehingga anak merasa 

nyaman, gembira, bersemangat dalam permainan untuk belajar 

sehingga mereka betah bersama teman-temannya di kelas. 

2. Berusaha berbuat sesuatu yang menarik perhatian anak-anak 

agar mereka menerima secara terbuka apa saja yang diberikan 

oleh guru kelas dalam membimbingnya. 

3. Apabila anak-anak bisa melakukan tugas dari guru dengan baik 

maka guru memberikan penghargaan untuk motivasi bagi anak. 

4. Apabila anak belum bisa melakukan tugas kelas dengan baik, 

maka guru memberikan semangat dan bimbingan kepada anak 

tanpa memarahinya karena akan dapat menurunkan kondisi 

mental anak dengan rasa ketakutan berkepanjangan. 

5. Pada waktu pelajaran, guru menanyakan pelajaran yang telah 

lalu sambil mengingatkan memori mereka, kemudian 

menambahkan pelajaran-pelajaran baru sesuai tingkat 

kemampuan dan perkembangan mereka. 

6. Sebelum anak pulang, guru kelas memberikan motivasi 

(dorongan) dan wawasan yang bersifat rekreatif seperti 

khikayat, nasehat, lagu-lagu, dan sebagainya. 

7. Mengatur penyampaian materi pelajaran sesuai alokasi waktu 

dan kebutuhan anak seharusnya 



8. Guru kelas secara terampil memberikan perhatian terhadap 

kondisi kelas dan siswa ketika materi pelajaran tengah 

disampaikan sehingga ketertiban kelas terjaga dengan nyaman, 

tenang serta pelajaran yang disampaikan tidak sia-sia dan dapat 

diterima anak secara optimal dan orisinal (tahan lama). Untuk 

itu guru kelas selalu mecontohkan kedisiplinan bagi 

kemampuan anak. Dalam kelas-kelas ini rata-rata guru 

memberikan perhatian pada anak sebagai berikut: 

menganjurkan anak-anak mengawali pelajaran dengan do’a 

pembuka pelajaran, sebelum masuk kelas anak-anak dianjurkan 

berbaris lebih dahulu, meminta anak-anak untuk menjaga 

ketenangan pada saat belajar dan tidak mengganggu teman yang 

lain, memperhatikan pakaian seragam anak-anak untuk 

dirapikan sehingga nampak indah dan menyenangkan. 

9. Selalu memberikan kesan mudah pada anak-anak sehingga 

mereka tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan tugasnya. 

10. Guru berusaha menimbulkan rasa cinta anak-anak terhadap 

pelajaran-pelajaran yang hendak dikuasainya dengan 

penyampaian yang menarik.  

11. Guru kelas menciptakan kontrak sosial dengan anak-anak untuk 

memberikan motivasi dan membantu menemukan kesadaran 

dirinya melalui komunikasi antar pribadi serta mengembangkan 

rasa tanggungjawab. 

Peneliti  : Media apa yang digunakan dalam implementasi model Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di 

SMK Bina Utama Kendal? 

Responden : Media yang digunakan dalam implementasi model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal adalah Koleksi buku keislaman, VCD dan 



televisi, kelas multimedia, alat peraga, kelas yang nyaman dan 

White board dan spidol. 

Peneliti  : Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan pada implementasi 

model Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

Pembelajaran PAI di SMK Bina Utama Kendal? 

Responden : Proses implementasi model STAD pada Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar 

siswa berupa kompetensi sebagaimana tercantum dalam KBM 

setiap mata pelajaran. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan 

tiga ranah yaitu; pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 

ketrampilan (psikomotorik) dengan mempertimbangkan tingkat 

perkembangan siswa serta bobot setiap aspek dari setiap materi, 

ketiga ranah ini sebaiknya dinilai proporsional sesuai dengan sifat 

mata pelajaran yang bersangkutan.  

Bentuk evaluasi dengan menerapkan prinsip keseluruhan atau 

komprehensif, artinya evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup 

perbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau 

perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai 

makhluk hidup, prinsip kesinambungan (continuity), prinsip 

obyektivitas, kooperatif (dilakukan bersama-sama), keterpaduan 

(antara tujuan instruksional, materi dan metode pengajaran, 

evaluasi), akuntabilitas (sebagai laporan pertanggungjawaban). 

Peneliti  : Problematika apa saja yang dihadapi dalam model Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam Pembelajaran PAI di SMK 

Bina Utama Kendal? 

Responden : 1. Karakteristik siswa yang berbeda menjadikan proses pelaksanaan 

kegiatan model STAD menjadi lebih rumit. Siswa yang belajar 

di SMK Bina Utama Kendal berangkat dari berbagai latar 

belakang yang berbeda, ada yang dari keluarga yang keagamaan 

baik dan sebaliknya, siswa juga memiliki kemampuan 

memahami materi PAI yang berbeda sehingga tidak mudah 



menerapkan model STAD karena tingkat pemahaman setia siswa 

berbeda 

2. Tuntutan materi yang harus dituntaskan terkadang menjadikan 

proses pembelajaran hanya bersifat mengejar materi dari pada 

proses pemahaman lebih pada peserta didik. Materi yang 

diajarkan terlalu banyak yang terdiri dari 8 sub bab sehingga 

setiap guru termasuk guru PAI harus mengajarkan seluruh 

materi tersebut dengan jumlah jam yang terbatas hanya 2 X 45 

perminggu dalam satu kelas, sehingga menerapkan model 

pembelajaran yang berbasis keaktifan jarang dilakukan dan lebih 

mengarah ke arah ceramah dan tanya jawab agar materi dapat 

diajarkan keseluruhannya. 

3. Kurangnya partisipasi orang tua dalam setiap proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh anaknya artinya tidak semua 

orang tua memperhatikan perkembangan pembelajaran anaknya 

khususnya dalam pembelajaran PAI, sehingga tidak ada 

perkembangan pengetahuan, pemahaman dan aplikasi dari siswa 

yang berasal dari dorongan orang tua. 
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