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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh banyak faktor yang mana salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa tersebut adalah pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang secara sadar mau dan dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya baik dalam bentuk potensi sosial, 

intelektual maupun moral spiritual. Hal ini sesuai dengan Tujuan Pendidikan 

Nasional yang termaktub dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 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, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (UUSPN Tahun 2003 pasal 3). 

 

Upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional di atas bukanlah hal 

yang mudah, hal ini disebabkan permasalahan pendidikan yang begitu kompleks dan 

seperti benang kusut yang susah untuk diurai. Ditinjau dari sudut mikro permasalahan 

pendidikan dapat dilihat dari rendahnya kualitas output pendidikan, keterbatasan dana 

pendidikan, minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan, 

profesionalisme guru, kurangnya perhatian pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan guru, perubahan kebijakan, dan lain sebagainya.  
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Kebebasan yang telah diberikan seyogyanya dapat dimanfaatkan utamanya 

dalam mengembangkan proses pembelajaran itu sendiri yang harus diupayakan oleh 

segenap guru dalam menciptakan pembelajaran yang memang mengarahkan pada 

peningkatan siswa baik dari segi kognitigf, psikomotoriok, maupun dari segi afektif. 

Sebagai upaya terhadap diri dan siapa yang ada di sekitar mereka karena telah 

termasuk dalam bagian dari masyarakat.  

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang mana keseharian 

mereka akan selalu bersentuhan langsung dengan urusan keagamaan, baik dalam hal 

yang bersifat lokal sampai dengan yang bersifat global. Mulai dari urusan keluarga 

sampai  dengan urusan kenegaraan semua akan bersentuhan langsung dengan 

masalah religius. Dalam bidang sosial seperti pendidikan dirangkumlah hal yang 

bersifat religius itu ke dalam hal yang lebih konkret dalam bentuk mata pelajaran 

agama dan khusus untuk yang beragama Islam, maka akan dirangkum dalam bentuk 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terbagi ke dalam empat mata 

pelajaran, yaitu Al-Qur’an-Hadis, Fikih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI). 

Mata pelajaran fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang cukup krusial 

dalam Pendidikan Agama Islam karena hasil yang dipelajari akan bersentuhan 

langsung dengan masyarakat banyak khususnya di Indonesia yang terkenal dengan 

masyarakat yang didominasi agama Islam. Dalam ranah sekolah, mata pelajaran fikih 

merupakan mata pelajaran yang terdapat di Madrasah Aliayah dan hal tersebut 

merupakan suatu ciri khas dari madrasah aliyah sebagai sekolah yang berbasis Islam 

dan secara otomatis penguasaan atas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

khususnya fikih akan lebih memperlihatkan hasil yang memuaskan. 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dalam Hasanuddin (2008:3) 

berbanding terbalik dan mengungkapkan bahwa “kenyataan saat ini justru lulusan 

Madrasah Aliyah memperlihatkan penguasaan yang lemah pada materi agama Islam. 

Salah satu titik lemahnya lulusan Madrasah Aliyah yakni pada penguasaan materi 

pelajaran Fiqhi”. Materi yang disuguhkan tidak mampu dikuasai oleh siswa sehingga 

hasil belajar yang telah ditetapkan tidak tercapai atau sangat rendah. Memang tidak 

dapat dipungkiri bahwa pada saat ini mata pelajaran fikih seakan teramarginalkan 

dengan pelajaran umum seperti IPA, Kimia, Biologi sehingga minat untuk 

mempelajari mata pelajaran tersebut seakan hanya sebagai pelengkap saja. Padahal 

jika dilihat lebih luas lagi mulai dari bangun tidurnya seseorang sampai menjelang 

tidurnya seseorang akan selalu bersentuhan dengan masalah fikih.   

Fakta yang diungkapkan Wahyu memang merupakan bukti nyata di lapangan 

yang tidak dapat dipandang hanya sebagai relaitas semu yang mana penguasaan 

materi pelajaran khususnya mata pelajaran fikih yang berdampak pada hasil belajar 

memang sangat krusial dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Menurut Reigluth  

(dalam Hasanuddin, 2008:4) mengemukakan beberapa faktor yang memepengaruhi  

hasil  belajar, yakni kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran, metoda 

pengajaran, manajemen pengajaran, evaluasi dan sebagainya. Memang banyak hal 

yang bisa mempengaruhinya seperti cara guru dalam menggunakan strategi mengajar 

di kelas seperti yang masih tetap menggunakan cara lama, yaitu guru masih dominan 

dengan menggunakan satrategi pembelajaran konvensional yang salah satunya adalah 

strategi pembelajaran deduktif sehingga siswa cenderung pasif dan hanya sebagai 

penonton, hal ini karena paradigma lama yang melekat dan kebiasaan yang susah 

dirubah.  
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Feomena mengenai kurang memuaskannya hasil yang diperoleh juga terjadi di 

Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah Kota Watampone dan rendahnya perolehan hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada hasil ujian semester awal yang diperoleh pada tahun 

2012/2013 dengan nilai rata-rata 6.24, tertinggi pada 9.00,. Perolehan data ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar fikih masih kurang memuaskan karena rata-ratanya 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum yaitu 7.00, sesuai dengan yang sudah 

ditetapkan oleh guru bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah kota 

Watampone.  

Probelematika yang terjadi dalam proses pembelajaran fikih mengenai 

rendahnya hasil belajar siswa tidak berdiri sendri, termasuk di antaranya keadaan 

belajar siswa yang terkesan individualistik dalam belajar. Hal ini menandakan 

perlunya sebuah metode yang memang teruji untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dan juga menumbuhkan sikap kerjasama siswa dalam hal belajar. Kerjasama yang 

dimaksud bukan dalam hal yang negatif, tetapi lebih pada bagaimana siswa dapat 

berhasil secara bersama-sama tanpa mengorbankan nilai kejujuran. 

Mata pelajaran fikih jika sepintas akan menimbulkan asumsi bahwa mata 

pelajaran ini berkaitan dengan aspek afeksi dan juga akan menuju ke aspek 

psikomotorik karena akan termasuk dalam kategori ilmu sosial, namun pemilihan 

aspek kognitif sebagai kajian utama dalam penelitian ini lebih disebapkan karena 

melihat bahwa  kedua aspek sebelumnya (afektif dan psikomotor) tidak akan berdiri 

secara baik jika tidak didukung dengan aspek kognitif yang secara hirarki 

ditempatkan pada awal dari tingkat kecerdasan manusia.  

Fikhi tidak akan bisa dijalankan di tengah-tengah masyarakat jika tidak 

didukung dengan tingkat pengetahuan yang baik, karena aspek kognitif ini 

bersentuhan dengan pengetahuan tentang fakta (factual knowledge), pengetahuan 
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tentang konsep (conceptual knowledge), pengetahuan tentang prosedur (procedural 

knowledge), dan pengetahuan metakognitif (metacognitive knowledge), Wina 

(2011:128). Oleh karena itu fokus utama dalam penelitian ini hanya berkisar pada 

ranah kognitif saja.  

Sebagai solusi mengatasi hal tersebut di atas mengenai problematika yang 

terjadi di lapangan, perlu diadakan suatu model pembelajaran yang dapat mendukung 

penguasaan materi dan meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model 

pembelajaran tipe Student Team Achievement Division (STAD). Menurut Slavin 

(2009:12) STAD adalah model pembelajaran kooperatif yang gagasan utamanya 

adalah untuk memotivasi siswa agar dapat saling mendukung dan membantu satu 

sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru.  

Pemilihan model pembelajaran ini dianggap tepat karena memang 

mengarahkan dan memudahkan bagi siswa untuk cepat menguasai materi yang 

diajarkan secara berjamaah atau secara berkelompok. Dalam pengertian bahwa siswa 

saling memotivasi bagaimana kelompok mereka mampu untuk menguasai materi 

yang dibebankan secara baik dan benar dengan mengarahkan sejawat yang kurang 

mampu atau kurang paham agar mampu dan memahami secara baik.  

Penelitian mengenai STAD Seperti yang dikemukakan oleh Rai (2007) dalam 

Gul Nazir Khan pada jurnal Effect of Student’s Team Achievement Division (STAD) 

on Academic Achievement of Students (2011) bahwa :  

 STAD (Students team achievement division) is one of the many strategies 

in cooperative learning, which helps promote collaboration and self-

regulating learning skills. The reason for the selection of STAD is good 

interaction among students, improve positive attitude towards subject, 

better self-esteem,increased interpersonal skills. STAD also add an extra 
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source of learning with in the groups because some high achievers act as 

a role of tutor, which result in high achievements. Finally, it enables the 

students according to the requirements of the modern society by teaching 

them to work with their colleagues competently and successfully. 

 

STAD menurut Rai (2007) adalah salah satu dari banyak strategi dalam 

pembelajaran kooperatif, yang membantu meningkatkan kerjasama dan pengaturan 

diri dalam belajar. Alasan penulis untuk memilih STAD adalah bahwa model 

kooperatif ini mampu membangun interaksi yang baik antara segenap siswa, 

meningkatkan sikap positif pada siswa, baik harga diri, meningkatkan keterampilan 

interpersonal. STAD juga menambahkan sumber tambahan belajar dengan dalam 

kelompok karena beberapa berprestasi tinggi bertindak sebagai guru yang 

menghasilkan prestasi yang tinggi. Hal itu memungkinkan siswa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat modern dengan mengajarkan mereka untuk bekerja dengan 

rekan-rekan mereka yang kompeten dan berhasil. 

Hal menarik yang disampaikan oleh Rai  bahwa, belajar secara kooperatif atau 

saling membantu merupakan bentuk pelajaran dan kebutuhan manusia modern saat 

ini karena jika ditelaah, misalnya pada sebuah sistem perusahaan yang mewajibkan 

bagi para stafnya yang bergerak baik dibidang marketing ataukah yang bergerak 

dibidang periklanan akan menekankan bagaimana untuk menarik minat dari 

masyarakat agar produk yang mereka hasilkan dipergunakan oleh orang banyak. 

Maka dibentuklah tim-tim yang masing-masing bertanggungjawab agar produk 

mereka laku di pasaran. Peningkatan penjualan produk yang diperoleh 

mengindikasikan bahwa kerja secara tim lebih efektif dari hanya bekerja secara 

individual, maka untuk masyarakat modern bekerja secara kooperatif akan 

menghasilkan dan mendatangkan keuntungan yang lebih.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Majoka, Dad dan Mahmood tentang STAD 

yang dipublikasikan pada Journal of Education and Sociology (2010) mengemukakan 

bahwa dengan menggunakan STAD paradigma pembelajarannya lebih efektif 

dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Karena ketentuan untuk 

keterlibatan pendidikan begitu tinggi, itu terbukti menjadi strategi pembelajaran aktif. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nootan Rai & Sunarti Samsudin 

(2007) di mana Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan menunjukkan bahwa 

STAD dapat digunakan sebagai metode alternatif melalui pertanyaan tanpa 

mengorbankan nilai. Ini akan baik untuk menggabungkan strategi pembelajaran 

kooperatif terutama untuk siswa sekolah menengah atas dimana revisi intensif 

dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulansari dan Bertha (2012) pada pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat dikategorikan memberikan hasil yang positif, karena rata-rata pada tiap 

aspek keterampilan sosial yang diamati sebanyak ≥60% siswa memperoleh nilai 

memuaskan.  Senanda yang diutarakan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Nuriman Wijaya (2008) ada peningkatan setelah melakukan posttes pada penerapan 

model STAD, hal ini disebabkan karena di dalam kelompok yang heterogen, siswa 

yang kurang pandai akan termotivasi oleh siswa yang pandai. Siswa yang pandai 

memberi bantuan pada siswa yang kurang pandai guna meningkatkan prestasi 

belajarnya.  

Motif dari kerjasama kelompok yang saling mendukung dalam penguasaan 

materi belajar khususnya mata pelajaran fikih merupakan ciri khas utama dari STAD. 

Bukan hanya dari segi peningkatan individu, tapi dari peningkatan dari segi sosial 

pun akan meningkat dengan penggunaan model STAD sebagaimana yang 
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diungkapkan oleh Rofiq (2008:169) dalam penelitiannya mengenai peningkatan 

keterampilan sosial dengan model STAD ini.  Maka dari itu, penulis melakukan 

penelitian tentang “efektivitas model pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di 

kelas XI IPS Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah Kota Watampone”. 

Pemilihan STAD sebagai solusi agar terjadi peningkatan hasil belajar pada 

mata pelajaran fikih bukan hanya sekedar pemilihan secara membabi buta, namun 

dikarenakan melihat dari karakteristik STAD itu sendiri. Seperti yang diungkapkan 

Stiggins dalam Edi (2009:44) bahwa model ini mengarahkan pembelajaran pada 

pencarian aktif yang berarti siswa menyusun pengetahuan bukan menerima dengan 

pasif. Selain itu memungkinkan bagi guru untuk mengetahui lebih dalam tentang 

karakteristik belajar siswa agar penyajian materi dapat lebih bermakna.  

Fikih sebagai mata pelajaran yang disuguhkan pada tingkat Aliyah yang 

berorientasi pada pemahaman dan pengalaman tentang tata cara beribadah sesuai 

dengan ajaran agama Islam serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari 

seperti yang diungkapkan oleh Dewi (2005:25), menjadi landasan pemilihan STAD 

sebagai model pembelajaran yang memang mengutamakan kerjasama tim agar siswa 

dapat menguasai materi pelajaran dengan cara kooperatif karena melihat dari kondisi 

lapangan yang mana proses belajar lebih mengutamakan usaha individu siswa 

sehinga hasil belajar kurang maksimal.     

 

B. Identifikasi Masalah 

Rendahnya hasil belajar utamanya pada nilai akhir siswa yang belum 

mencapai kriteria minimum yang telah ditetapkan pada sekolah tidak lahir secara 
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sendiri sebagaimana yang telah diungkapkan pada latar belakang peneliti. Dari 

berbagai fenomena yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah bahwa 

rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh  beberapa faktor yaitu: 

1. Siswa kurang menguasai materi yang diajarkan oleh guru. 

2. Siswa belajar secara individu sehingga pengusaan materi hanya dapat dikausai 

oleh beberapa siswa saja yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata.  

3. Metode belajar yang digunakan oleh guru tidak bervariasi sehingga 

pembelajaran terkesan monoton dan membosankan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimanakan efektifitas model pembelajaran tipe Student 

Team Achievement Division (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran fikih di kelas XI IPS Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah di kota 

Watampone Kabupaten Bone”?  

 

 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dari defenisi oprasional dan juga cakupan mengenai aspek yang akan 

diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu: 
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1. Penerapan model pembelajaran tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

dibatasi pada mata pelajaran fikih kelas XI semester 2 di MA Al-Junaidiyah 

Bone. 

2. Materi yang dipilih pada mata pelajaran fikih adalah warisan dan wasiat 

3. Hasil belajar  berkaitan dengan perolehan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan 

yang telah direncanakan terbatas pada ranah kognitif saja (tidak untuk ranah 

afektif dan psikomotorik). 

4. Pada ranah kognitif dibatasi hanya pada 4 aspek saja,, yaitu aspek mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis (C1, C2, C3, C4) pada mata pelajaran 

fikih yang diukur dengan tes hasil belajar untuk individual dan hasil kerja 

kelompok, kuis dan kontribusi anggota untuk mengukur keberhasilan anggota.  

 

E. Tujun Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model 

pembelajaran tipe Student Team Achievement Division (STAD) untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari hasil penelitian ini berupa temuan atau efektivitas model yang 

diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan yang berhubungan 

dengan model pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran fikih pada Madrasah 

Aliyah Kota Watampone Kabupaten Bone.  

Kegunaan atau manfaat penelitian ini dilihat dari aspek teoritis maupun 

praktis, yaitu sebagai berikut. 
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1. Aspek Teoritis 

a. Bagi guru mata pelajaran fikih, penelitian model pembelajaran ini akan 

berdampak pada peningkatan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran fikih. 

b. Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bekal awal dalam 

melakukan penelitian sejenis yang lebih lanjut.  

2.Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya 

pemahaman dan aplikasi  pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran fikih. 

Adapun secara operasional diharapkan hasil penelitian ini juga dapat digunakan bagi 

para pendidik yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran fikih model terpadu sebagai 

berikut. 

a. Bagi guru mata pelajaran fikih, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

masukan sebagai tambahan wawasan pengetahuan, ketrampilan dalam 

menyusun rencana pembelajaran dan penilaian serta  melaksanakan 

pembelajaran terpadu antar disiplin ilmu-ilmu sosial pada mata pelajaran 

fikih; 

b. Bagi pimpinan (Kepala MA), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

salah satu masukan  dalam rangka meningkatkan proses dan hasil belajar mata 

pelajaran fikih; 

c. Bagi instansi yang terkait (pihak Diknas dan Depag yang menangani bidang 

pendidikan), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan 

dan masukan dalam rangka pembinaan guru mata pelajaran fikih.  

  


