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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah proses seseorang menuju kedewasaan dan 

memanusiakan manusia.1 Pendidikan menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang 

hendak dicapai untuk memudahkan pencapaian yang lebih tinggi. Tujuan dari 

pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar 

dan indah bagi kehidupannya yang berupa pengetahuan, keterampilan, nilai dan 

sikap.2  

Pendidikan tidak dapat terlepas dari istilah belajar. Istilah ini sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat. Belajar adalah istilah kunci dalam setiap kegiatan 

pendidikan. Tanpa adanya belajar maka tidak akan pernah ada pendidikan, 

karena hasil yang diperoleh dari proses belajar merupakan suatu pencapaian dari 

pendidikan.  

Belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat penting dan dilakukan 

secara terus menerus. Belajar dapat membawa perubahan bagi pembelajar, baik 

perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.3 Aktivitas belajar 

1 Ngainun Naim & Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi  (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 31 
2 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan  (Yogyakarta: LaksBang 

Mediatama, 2009), hal. 87 
3 Baharuddin, Pendidikan & Psikologi Perkembangan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 
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dilakukan secara psikologis maupun fisiologis. Aktivitas secara psikologis atau 

mental misalnya berupa aktivitas berfikir, memahami, menyimpulkan, 

menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, mengungkapkan, 

menganalisis, dan sebagainya. Sementara aktivitas secara fisiologis merupakan 

aktivitas yang dilakukan melalui sebuah penerapan atau praktik, misalnya 

melakukan percobaan, latihan, kegiatan praktik, atau membuat suatu karya.4  

Islam memandang belajar bukanlah semata-mata untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan, melainkan untuk memperdalam keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT. Agama Islam juga mewajibkan kepada setiap orang yang beriman 

untuk belajar. Melalui belajar manusia akan memiliki pengetahuan yang berguna 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya.5 

Terkait dengan kewajiban untuk belajar, di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan 

perbedaan sekaligus keutamaan orang yang berilmu atas orang yang tidak 

berilmu. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:  

لَُمونَ  ... عْ يَن ََل يَ ِذ الَّ وَن َو ُم لَ عْ يَن يَ ِذ َّ َِوي ال ت ْس ْل يَ ا ۗ  قُْل هَ َم َّ ن  إِ

رُ يَ  َذَكَّ ُولُو ت بَابِ  أ َلْ اْْل  
 

Artinya: Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya hanya orang-orang yang 

berakallah yang mampu menerima pelajaran. (Q. S az-Zumar: 9)6 

 

                                                           
4 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (cet. 2, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 7   
5 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2015), hal. 39 
6 Q.S az-Zumar [39]:9 
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan belajar. Salah 

satunya adalah penerapan metode maupun model pembelajaran yang tepat. Guru 

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dan tepat untuk mencapai tujuan 

pendidikan.7  

Pembelajaran di SD Negeri III Sidorejo Kabupaten Banyuwangi, khususnya 

untuk mata pelajaran PAI masih menggunakan metode ceramah. Hal ini akan 

membuat peserta didik kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran, sehingga 

pembelajaran menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, guru harus mampu 

mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsang minat dan motivasi 

siswa. 

Pembelajaran yang dapat memotivasi dan merangsang minat siswa adalah 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru, melainkan ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran juga harus dibuat secara menyenangkan. Suasana belajar yang 

menyenangkan dapat memusatkan perhatian siswa secara penuh terhadap proses 

pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat secara leluasa untuk bertanya 

maupun mengeluarkan pendapat.8  

Salah satu model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yaitu 

pembelajaran cooperative. Model pembelajaran cooperative mampu mendorong 

                                                           
7 Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (cet.2, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hal. 133 
8 Hamzah B Uno dan Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM  (cet. 4, 

Jakarta: Bumi Akasara, 2013), hal. 212 
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siswa dalam meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan permasalahan 

yang ditemui selama proses pembelajaran. Siswa dapat saling bekerjasama, 

berdiskusi, membantu, serta saling membagi pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan yang dimiliki.9 

Pada model cooperative learning siswa diberikan kesempatan untuk saling 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan temannya, sedangkan guru hanya 

bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Artinya, dalam model pembelajaran 

ini kegiatan aktif diciptakan oleh siswa itu sendiri, selain itu siswa juga harus 

bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang telah dilakukan.10 

Cooperative Learning mempunyai banyak tipe yang dapat diterapkan, salah 

satunya adalah STAD (Student Teams Achievement Division). Dalam model 

STAD, pembelajaran dibagi ke dalam beberapa kelompok, sehingga akan 

memunculkan adanya persaingan antar kelompok. Pembagian kelompok 

dilakukan secara heterogen. Fungsi utama kelompok adalah menyiapkan 

anggotanya agar berhasil dalam menghadapi kuis. Bagi kelompok yang skornya 

mampu melampaui skor dasar dengan kriteria tertentu, maka akan diberikan 

sebuah penghargaan.11  

                                                           
9 Etin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS (cet. 5, 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 5 
10 Isjoni, Cooperative Learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok (cet. 8, Bandung: Alfabeta, 

2016), hal. 5 
11 Muhammad Thobroni dan Arif Mustafa, Belajar & Pembelajaran: Pengembangan Wacana 

dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 294 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui apakah model 

cooperative learning tipe STAD dapat mempengaruhi dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian dengan judul  

“Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran PAI di SD Negeri III Sidorejo Kabupaten  Banyuwangi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) di SD Negeri III Sidorejo? 

2. Apakah terdapat pengaruh model cooperative learning tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) terhadap peningkatan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI di SD Negeri III Sidorejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model cooperative learning tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) di SD Negeri III Sidorejo. 



6 
 

2. Untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak model cooperative learning 

tipe STAD (Student Teams Achievement Division) terhadap peningkatan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SD Negeri III Sidorejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi peserta didik 

untuk belajar lebih giat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan model pembelajaran. Hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan model pembelajaran 

dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengalaman 

bagi peneliti dalam menerapkan model pembelajaran untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa.    
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E. Batasan Istilah 

1. Pengaruh 

Pengaruh merupakan sebuah upaya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

maupun benda) yang dapat membantu membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.12 Jadi, pengaruh merupakan sesuatu yang timbul, baik 

dari orang maupun benda dan mampu mempengaruhi hal-hal yang ada 

disekitarnya.  

2. Cooperative learning 

Cooperative yaitu bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. 

Belajar kooperatif (cooperative learning) merupakan suatu pemanfaatan 

kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk saling 

bekerjasama dalam memaksimalkan belajarnya.  

Slavin mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompoknya 

yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar tergantung pada kemampuan 

dan aktivitas anggota kelompok.13 

Jadi, cooperative learning adalah pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

atau permasalahan melalui keterlibatan semua anggota kelompok. 

                                                           
12 https://kbbi.web.id/pengaruh, diakses pada 27 April 2017 pukul 17.05 WIB 
13 Solihatin, Op.Cit., hal. 4 
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3. STAD (Student Teams Achievement Division) 

STAD (Student Teams Achievement Division) merupakan salah satu tipe 

cooperative learning yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi 

diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.14  

4. Peningkatan Motivasi Belajar 

Peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan 

yang membentuk sebuah susunan. Secara umum, peningkatan merupakan 

upaya untuk menambah, baik derajat, tingkat, kualitas maupun kuantitas. 

Peningkatan juga dapat berarti sebuah pencapaian dalam suatu proses, 

ukuran, sifat, maupun hubungan.15 Dengan demikian, maka peningkatan 

merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

atau menuju hal yang lebih baik. 

Motivasi berasal dari kata Latin moveers yang berarti menggerakkan. 

Kata motivasi diartikan sebagai usaha untuk menggerakkan. Secara umum 

motivasi berarti kondisi internal yang memunculkan, mengarahkan, dan 

menjaga sebuah perilaku. Motivasi adalah suatu proses psikologis yang 

menjelaskan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan.16 Dengan demikian, 

                                                           
14 Isjoni, Op.Cit., hal. 51  
15 https://www.duniapelajar.com>ensiklopedi, diakses pada 27 April 2017 pukul 17.15 WIB 
16 Esa Nur Wahyuni, Motivsai dalam Pembelajaran (Malang: UIN-Malang Press, 2010), hal. 13-

14 
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motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organic 

yang terjadi karena dorongan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan maupun 

pengalaman.17 Dengan demikian, belajar merupakan suatu proses yang 

dialami seseorang untuk mendapatkan perubahan yang diperoleh melalui 

pengalaman maupun pelatihan.   

Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam maupun luar diri siswa 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar.18  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan motivasi belajar merupakan suatu dorongan baik secara internal 

maupun eksternal pada diri siswa dalam proses belajar dengan tujuan untuk 

memperoleh perubahan yang lebih baik. 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah usaha dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran, 

                                                           
17 Thobroni, Op.Cit., hal. 22 
18 Hamzah B uno, Teori Motivasi & Pengukurannya: Analisis Dibidang Pendidikan (cet. 10, 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 23 
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atau pelatihan dengan memperhatikan dan menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat.19 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha yang berupa pengajaran, 

bimbingan dan asuhan terhadap anak agar mampu memahami, menghayati, 

dan mengamalkan ajaran agama Islam, serta menjadikannya sebagai 

pedoman dalam kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat.20 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendidikan agama Islam 

merupakan suatu usaha untuk meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam melalui suatu proses pembelajaran. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Oky Wasrik Dwi Nugroho (2014) melakukan penelitian dalam skripsinya 

yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS pada 

Siswa Kelas V SDN Karang Duren. Oky menyatakan bahwa metode STAD 

yang telah diterapkannya dapat memberi kinerja yang lebih baik bagi 

peningkatan prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan 

                                                           
19 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama islam di 

Sekolah (cet. 4, Bandung:Rosdakarya, 2008), hal. 75-76. 
20 Aat Syafaat dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hal. 11 
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mean (nilai rata-rata) siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model 

pembelajaran STAD.21  

2. Dewi Susilo Reni (2015) melakukan penelitian dalam tesisnya yang berjudul 

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Strategi STAD (Student Teams 

Achievement Division) dan TGT (Teams Game Tournament) pada Mata 

Pelajaran IPA Terhadap Hasil Belajar dan Keaktifan Siswa Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Bego. Dewi menyatakan bahwa hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD lebih tinggi 

dibandingkan dengan menggunakan model TGT, yaitu dengan nilai rata-rata 

84,42 dan 65,73. Sedangkan untuk keaktifan siswa, pada model 

pembelajaran STAD maupun TGT mengalami peningkatan pada pertemuan 

pertama dan kedua, namun mengalami penurunan pada pertemuan ketiga.22 

3. Cecario Dwi Saputro (2015) melakukan penelitian dalam skripsinya yang 

berjudul Pengaruh Metode Cooperative Learning Tipe Teams Game 

Tournament (TGT) Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Fiqh Kelas XI MAM 1 Malang. Dalam penelitiannya, 

Cecario mengatakan bahwa metode Cooperative Learning tipe Teams Game 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI IPS 

                                                           
21 Oky Wasrik Dwi Nugroho, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas V SDN Karang Duren” 

(Skripsi UNY, Yogyakarta 2014) 
22 Dewi Susilo Reni, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Strategi STAD dan TGT pada 

Mata Pelajaran IPA Terhadap Hasil Belajar dan Keaktifan Siswa Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Bego” (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015) 
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di MAM 1 Malang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 

presentase motivasi belajar sebesar 60% meningkat menjadi 70,17%. Selain 

itu, Cecario juga membandingkan antara kelas yang menerapkan model 

pembelajaran STAD dengan kelas yang tidak menerapkan model tersebut. 

Diperoleh hasil bahwa kelas IPS yang diberlakukan model pembelajaran 

STAD tingkat motivasi belajarnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

IPA yang tidak menerapkan model STAD.23  

Penelitian yang dilakukan oleh Oky Wasrik Dwi Nugroho 

memfokuskan pada pengaruh penerapan model pembelajaran STAD dalam 

meningkatkan prestasi belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susilo 

Reni menekankan pada perbedaan model pembelajaran STAD dan TGT 

dalam mempengaruhi hasil belajar dan keaktifan siswa. Sementara penelitian 

yang dilakukan oleh Cecario Dwi Saputro lebih menekankan pada pengaruh 

model pembelajaran TGT dalam upaya meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan 

memfokuskan pada pengaruh model pembelajaran STAD dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian akan dilakukan dengan 

                                                           
23 Cecario Dwi Saputro, “Pengaruh Metode Cooperative Learning Tipe Teams Game 

Tournament (TGT) Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqh Kelas 

XI MAM 1 Malang” (Skripsi UMM, Malang 2015) 
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membandingkan tingkat motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah 

diterapkannya model pembelajaran STAD. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mendeskripsikan isi dari skripsi yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian yang relevan, batasan istilah, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua adalah kajian pustaka, yang menjelaskan mengenai cooperative 

learning, model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Division), dan 

motivasi belajar. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang membahas mengenai jenis 

penelitian, lokasi penelitian, populasi atau sempel penelitian, variabel penelitian, 

hipotesis penelitian, serta metode penelitian. 

Bab keempat adalah hasil penelitian, yang menjelaskan hasil dari penelitian 

yang telah didapatkan di lapangan. 

Bab terakhir adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan kepada pembaca ataupun pihak 

yang berkepentingan dengan skripsi ini. 

 

 

 


