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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya

sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat. Sekolah merupakan suatu lembaga

yang dibangun secara sengaja guna memenuhi sarana pendidikan. Sekolah sebagai

wadah pendidikan setelah keluarga memiliki peranan penting dalam proses

pendidikan. Melalui lembaga ini maka fungsi pendidikan akan dapat berjalan

dengan baik.

Dalam Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu Pendidikan juga bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.1

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia

yang dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan

pendidikan memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya

kehidupan. Perubahan ini diartikan sebagai perbaikan pendidikan pada semua

1M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 7.
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tingkat yang terus menerus dilakukan sebagai antisipasi pendidikan masa depan

yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga

yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan

yang dihadapinya.

Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi

peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika

seseorang harus memasuki masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan

harus mampu menerapkan apa yang dipelajari disekolah untuk menghadapi

problema yang ada dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan

datang.2 Disini pendidik sangat berperan karena setiap individu mempunyai

kecendrungan untuk berhubungan dengan sesuatu yang ada dilingkungannya.

Apabila sesuatu itu memberikan kesenangan kepada dirinya kemungkinan ia akan

berminat terhadap apa yang diajarkan kepadanya karena peserta didik

mendapatkan rangsangan yang membuat mereka lebih aktif dan kreatif secara

mental dan fisik.3

Untuk itu dalam kegiatan pembelajaran kalau bahan pelajaran diambil dari

pusat- pusat minat peserta didik maka dengan sendirinya perhatian spontan akan

timbul sehingga belajar akan berlangsung dengan baik hal ini karena

pembelajaran dalam pandangan lama masih berpusat kepada pendidik.

Maksudnya adalah semua kegiatan pembelajaran ditentukan oleh pendidik baik

tujuan, metode, materi, evaluasi dan sebagainya. Peserta didik dianggap hanya

2 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010)
h. 68

3 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), h. 4
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botol kosong yang dapat diisi sesuai dengan keinginan pendidik. Kertas kosong

ini siap menerima apa bentuk tulisan atau gambar yang dibuat oleh orang, namun

akhir-akhir ini paradigma tersebut sudah ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan

teori perkembangan anak.

Dalam paradigma modern peserta didik tidak lagi ditentukan oleh pendidik

dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak lagi dianggap sebagai objek

pembelajaran, bahkan peserta didik ikut dalam menentukan perkembangan dirinya

sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik.Pada dasarnya pembelajaran

merupakan upaya untuk mengarahkan anak didik kedalam peoses belajar sesuai

dengan apa yang diharapkan.

Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu anak karena

merekalah yang akan belajar. Anak didik merupakan individu yang berbeda satu

sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama dengan orang lain.

Oleh karena itu pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan

individual anak tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar dapat merubah

kondisi anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi

paham serta dari yang berperilaku kurang baik menjadi baik. Namun

kenyataannya kondisi anak seperti ini kurang diperhatikan oleh kalangan

pendidik. Hal ini terlihat dari perhatian pendidik yang cendrung memperhatikan

kelas secara keseluruhan, tidak perorangan atau kelompok anak. Sehingga

perbedaan individual kurang mendapat perhatian4.

4 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 37
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Pembelajaran yang kurang memperhatikan perbedaan individual anak  dan

didasarkan pada keinginan guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan anak didik

kearah pencapaian tujuan pembelajaran. Kondisi seperti inilah yang pada

umumnya terjadi pada pembelajaran konvensional.5 Dengan diberlakukannya

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, salah satunya yaitu pembelajaran berpusat

pada peserta didik, membiasakan peserta didik untuk belajar sendiri serta bekerja

sama dalam kelompoknya, menuntut peserta didik terbiasa melakukan analisa dan

menemukan sesuatu, dengan kata lain peserta didik aktif dalam belajar untuk

membangun sendiri pengetahuannya dibawah bimbingan pendidik. Salah satu

pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk menemukan, berbuat, dan

membangun pengetahuannya adalah pembelajaran kooperatif.6

Pada model pembelajaran kooperatif, siswa diberi kesempatan untuk

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan

pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator dari

aktivitas siswa. Artinya dalam pembelajaran ini kegiatan aktif dengan

pengetahuan dibangunsendiri oleh siswa dan mereka bertanggung jawab atas hasil

pembelajarannya.7

STAD (Students Teams Achievement Division) merupakan salah satu variasi

model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan dalam proses belajar karena

menekankan kepada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling

5 Mudasir, Metode Pendidikan Islam, (Riau: STAI Nurul Falah Press, 2011) h. 71
6 Ramayulis , Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010) h. 241
7 Isjoni, Cooperative Learning : Efektivitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung : Alfabeta,

2010), h.5
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memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna

mencapai prestasi yang maksimal8.

Pada proses pembelajarannya, belajar dengan tipe STAD melalui lima

tahapan yang meliputi tahap penyajian materi, yaitu guru menyampaikan

indikakor yang harus dicapai hari itu dan memotivasi rasa ingin tahu siswa

tentang materi yang akan dipelajari. Tahap kegiatan kelompok, yaitu setiap siswa

diberi lembar tugas sebagai bahan yang akan dipelajari kemudian saling berbagi

tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar anggota kelompok dapat

memahami materi yang dibahas, dan lembar kerja dikumpulkan sebagai hasil

kelompok. Tahap tes individual,untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan telah

tercapai diadakan tes secara individual mengenai materi yang telah dibahas. Tahap

perhitungan skor perkembangan individu, dihitung berdasarkan nilai evaluasi

hasil belajar dan tahap pemberian penghargaan kelompok, diberikan berdasarkan

prolehan skor rata-rata yang dikategorikan menjadi kelompok baik dan kelompok

super.9 Sehingga dapat memperbaiki prestasi peserta didik atau tugas-tugas

penting lainnya serta meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga terjadi

perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar.

Disamping mengubah nilai atau norma yang berhubungan dengan hasil

belajar, pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat memberikan dampak baik

kepada kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja sama

menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Dengan diberlakukannya pembelajaran

STAD ini para peserta didik dapat menghargai pendapat orang lain dan saling

8Ibid h. 6
9 Ramayulis op.cit h.73
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membetulkan kesalahan secara bersama, mencari jawaban yang paling tepat dan

benar dengan cara mencari sumber-sumber pembelajaran dimana saja untuk

dijadikan pembantu dalam mencari jawaban yang baik dan benar serta untuk

memperoleh pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disediakan dalam

silabus.

Pada STAD ini para siswa diberi waktu untuk bekerja sama setelah

pelajaran diberikan oleh guru, tetapi tidak saling membantu ketika diadakan kuis

sehingga setiap siswa harus menguasai materi itu. Para siswa mungkin bekerja

berpasangan dan bertukar jawaban, mendiskusikan ketidaksamaan dan saling

membantu satu sama lain, mereka bisa mendiskusikan pendekatan-pendekatan

untuk memecahkan masalah itu atau mereka bisa saling memberikan pertanyaan

tentang isi dari materi yang mereka pelajari itu. Mereka mengajari teman

sekelompok dan menaksir kelebihan dan kekurangan mereka untuk membantu

agar bisa berhasil menjalani tes.

Pada STAD skor kelompok didasarkan pada kemajuan yang diperoleh siswa

atas nilai sebelumnya, siapapun bisa menjadi bintang kelompok dalam satu

minggu itu karena nilainya lebih baik dari nilai sebelumnya atau karena

makalahnya dianggap sempurna, sehingga selalu menghasilkan nilaiyang

maksimal tanpa mempertimbangkan nilai rata-rata siswa sebelumnya.10

Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan dan mengarahkan aktivitas

siswa kearah aktivitas belajar guna memecahkanpersoalan dalam proses

10Rusman, Model-Model pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), h. 214
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pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.11 Namun pada saat

sekarang ini kenyataannya berbeda dari apa yang dijelaskan diatas hal ini dapat

dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

a. Masih ada guru yang menggunakan metode pengajaran yang cenderung

sama setiap kali pertemuan dikelas berlangsung sehingga menimbulkan

rasa bosan terhadap siswa.

b. Masih ada guru yang kurang dapat mengontrol kelas sehingga masih ada

siswa yang bercerita dengan teman kelompoknya.

c. Masih ada siswa yang berprilaku semaunya sendiri didalam kelompok.

d. Masih ada siswa yang bekerja sendiri didalam kelompok tanpa bantuan

teman sekelompoknya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian ini dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative

Learning Tipe Student Teams Achievement Division terhadap Sikap Belajar Siswa

Madrasah Tsanawiyah pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Darel

Hikmah Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian, penulis jelaskan

beberapa istilah menyangkut dari judul ini adalah sebagai berikut:

1. Student Teams Achievement Division adalah model pembelajaran kooperatif

yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna

11 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011) h. 8
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mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan kelompok- kelompok

kecil dengan jumlah setiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.12

2. Sikap belajar siswa adalah kecendrungan yang relatif menetap untuk bereaksi

dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau baranag tertentu. Dengan

demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecendrungan

siswa untuk bertindak dengan cara tertentu

3. Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiyah yang berkaitan

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil

dari dalil-dalil yang terperinci.13

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Pengaruh Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative

Learning Tipe Student Teams Achievement Division terhadap Sikap

Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah pada Mata Pelajaran Fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru. ?

b. Seberapa tinggi sikap belajar siswa setelah menggunakan Model

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement

Division?

c. Apakah ada perbedaan sikap Belajar antara siswa yang menggunakan

Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams

Achievement Division dengan yang tidak menggunakan Model

12 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010),
h. 68

13 Rahmad Syafei,Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h.13
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Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement

Division

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, penulis memfokuskan

pada Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe

Student Teams Achievement Division terhadap Sikap Belajar Siswa

Madrasah Tsanawiyah pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrash Tsanawiyah

Darel Hikmah Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, masalah yang akan dijawab melalui

penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut: Apakah ada pengaruh yang

signifikan Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe

Student Teams Achievement Division terhadap Sikap Belajar Siswa

Madrasah Tsanawiyah pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrash Tsanawiyah

Darel Hikmah Pekanbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Division

terhadap Sikap Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah pada Mata Pelajaran

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru.
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b. Untuk mengetahui seberapa tinggi Sikap Belajar Siswa setelah

menggunakan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student

Teams Achievement Division pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah

Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui adakah perbedaan Sikap Belajar antara siswa yang

menggunakan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student

Teams Achievement Division dengan yang tidak menggunakan Model

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement

Division

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan Ilmu

Pengetahuan penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini. Hasil penelitan ini

juga bermanfaat bagi guru karena dapat mengetahui  sejauh mana model

pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement

Division mempengaruhi sikap belajar siswa.


