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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan proses kegiatan interaksi antara 

dua unsur manusiawi, yaitu santri sebagai pihak yang belajar dan guru 

sebagai pihak yang mengajar, dengan santri sebagai subjek pokoknya.
1
Tetapi 

pada kenyataannya, sekarang ini banyak pembelajaran yang hanya berpusat 

pada guru. Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah 

metode ceramah. Metode ceramah ini mengakibatkan para santri merasa 

bosan, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan, kurang bersemangat dan 

lain-lain. Yang lebih parah lagi hal ini mengakibatkan hasil belajar mereka 

tergolong rendah atau kurang maksimal. 

Secara idealitas, hasil belajar yang baik adalah hasil belajar yang 

melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM tersebut menyaratkan 

santri untuk menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Ketuntasan belajar memiliki tujuan 

yaitu bahan yang dipelajari dapat dikuasai sepenuhnya oleh santri. Dalam 

rangka mencapai ketuntasan belajar tersebut, guru harus bisa memilih strategi 

pembelajaran yang akan digunakan, salah satunya adalah menggunakan 

pembelajaran kooperatif.
2
 

                                                 
1
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 14. 

2
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60-61. 
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Salah satu strategi pembelajaran kooperatif adalah tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Tipe ini dapat digunakan sebagai strategi 

pembelajaran yang dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik bagi santri dan bisa menanamkan aspek-aspek soft skills pada santri. 

Dalam penelitian Mudofir, hasil penelitian Kendek & Ardhana menunjukkan 

bahwa strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) lebih baik hasilnya dibanding strategi pembelajaran 

konvensional. Dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan pemahaman materi yang 

diajarkan, dapat meningkatkan hasil belajar, dapat meningkatkan aktivitas 

santri, interaksi antarsantri, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan, inovatif dan kompetitif untuk belajar. 

Dari referensi dan hasil penelitian menunjukkan pembelajaran yang 

menarik dapat meningkatkan motivasi belajar santri. Guru dituntut untuk 

mampu menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif.
3
 Pembelajaran 

inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh pengajar karena dorongan 

gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn untuk 

melakukan langkah-langkah belajar, sehingga memperoleh kemajuan 

terhadap hasil belajar.
4
 

 

                                                 
3
 Imam Mudofir, “Pengaruh Strategi Pembelajaran (STAD  VS  Konvensional) dan 

Modalitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Vocabulary dalam Berbicara Bahasa Inggris,” Jurnal 

Linguistik Terapan, 2 (November 2014), 16-17. 
4
 Imam Mudofir, “Pembelajaran Inovatif untuk Meningkatkan Pembelajaran Bahasa 

Inggris yang Efektif,” Jurnal Linguistik Terapan, 1 (Mei 2015), 69. 
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Dalam proses pembelajaran pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai. 

Jika dalam proses pembelajaran belum bisa mencapai tujuan yang telah 

ditentukan, maka terdapat penyimpangan yang terjadi dalam proses 

tersebut.Hal ini tentunya mempengaruhi hasil belajar siswa, karena dari 

situlah dapat diketahui sampai sejauh mana para siswa dalam memahami 

materi yang telah diajarkan. Oleh karena itu, penting dalam dunia pendidikan 

untuk menetapkan tujuan dari sebuah pembelajaran agar proses pembelajaran 

tersebut dapat lebih fokus dan terarah. 

Berangkat dari penyimpangan proses pembelajaran yang hanya 

transfer ilmu pengetahuan, hal ini mempengaruhi tujuan atau sasaran mata 

pelajaran Fikih di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun 

yang belum tercapai. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pondok 

Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun antara lain: 1. peneliti ingin 

ikut serta dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, 

karena strategi yang digunakan dalam pembelajaran masih menggunakan 

strategi konvensional. 2. pondok pesantren tersebut termasuk pondok 

pesantren baru (berdiri 4 tahun yang lalu) yang diharapkan nantinya bisa 

bersaing dengan lembaga-lembaga formal maupun nonformal yang lain. 

Adapun tujuan dari pembelajaran Fikih yaitu untuk mengetahui 

hukum-hukum Islam yang terdapat dalam nash Alquran dan As-Sunnah dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketercapaian tujuan 

pembelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil belajar santri untuk mengetahui 

sampai sejauh mana para santri dalam memahami materi yang telah diajarkan.  
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Hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa hasil belajar Fikih 

di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun belum optimal, 

yaitu nilai rata-ratasantri adalah 69,76, sedangkan Kriteria Ketuntasan 

Minimalnya adalah 75 (data terlampir).Dari hasil wawancara dengan Dr. Kyai 

Imam Mudofir, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Nyai Ririn Nurhayati, STP, S.Pd. 

dikatakan bahwa hasil belajar Fikih belum optimal dikarenakan strategi 

pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran konvensional 

yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada guru.
5
 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah:(1) 

faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri disebut faktor individual 

antara lain: faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi, dan faktor pribadi. (2) faktor yang ada di luar individu disebut 

faktor sosial antara lain: faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan 

cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.
6
 

Meskipun demikian, di pondok pesantren juga terdapat model-model 

pengajaran yang bersifat nonklasikal, yaitu model sistem pendidikan yang 

menggunakan metode pengajaran seperti sorogan, wetonan atau bandungan. 

Sorogan adalah cara mengajar perkepala, yaitu setiap santri mendapat 

kesempatan secara individu untuk memperoleh pelajaran secara langsung dari 

                                                 
5
 Hasil wawancara dengan Dr. Kyai Imam Mudofir, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Nyai Ririn 

Nurhayati, STP, S.Pd.pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 16.30 di Kediaman Dr. Kyai Imam 

Mudofir, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Nyai Ririn Nurhayati, STP, S.Pd. 
6
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 102. 
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kyai. Adapun metode bandungan juga sering disebut sebagai metode 

wetonan, para santri duduk di sekitar kyai membentuk lingkaran.
7
 

Dalam pembelajaran Fikih memang dibutuhkan proses berpikir yang 

lebih mendalam dan kritis, karena membahas hukum-hukum Islam yang 

tergolong sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, strategi yang digunakan juga 

harus bisa mengimbangi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik, benar, lancar serta tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai 

dengan baik. 

Untuk mengimbangi proses pembelajaran tersebut, diperlukan adanya 

penerapan strategi pembelajaran yang cocok untuk pendekatan ini yaitu 

dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). Dengan demikian santri lulusan Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun nantinya dapat menerapkan hukum-

hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, benar, dan lancar, 

serta dapat menyalurkan ilmu yang telah didapat kepada orang lain untuk 

dipergunakan dan diamalkan. 

Strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan antara lain: 

(1) siswa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. (2) siswa dapat 

bekerjasama dalam kelompok. (3) siswa mempunyai rasa tanggungjawab 

                                                 
7
 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN 

Po Press, 2011), 130-131. 
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secara individu untuk memahami materi.
8
 Adapun kekurangan antara lain: (1) 

membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. (2) membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk penerapannya.
9
 (3) siswa juga membutuhkan waktu yang lebih 

lama, sehingga untuk mencapai target kurikulum pun juga sulit. (4) menuntut 

sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka kerjasama dalam kelompok, sifat 

saling membantu serta saling menghargai.
10

 

Dari berbagai kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD), peneliti 

menggunakan strategi pembelajaran tersebut untuk memecahkan masalah 

pembelajaran Fikih di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo 

Madiun melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

dilaksanakan di kelas 3 Ula dan diharapkan para santri mampu meningkatkan 

hasil belajar mereka untuk waktu-waktu selanjutnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) diduga untuk 

digunakan untuk memecahkan masalah di Pondok Pesantren Miftahul Huda 

Doho Dolopo Madiun. Selain itu, penerapan strategi pembelajaran 

konvensional digunakan sebagai pembanding strategi pembelajaran STAD 

untuk membuktikan hasil penelitian terdahulu. 

                                                 
8
 Robert. E. Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik,terj. Nurulita 

(Bandung: Nusa Media, 2008), 144. 
9
 Ibid., 146. 

10
 Imam Mudofir, “Strategi Pembelajaran (STAD VS Konvensional) dan Modalitas 

Belajar terhadap Hasil Belajar Berbicara Bahasa Inggris,” (Disertasi, UM, Malang, 2014), 8. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Dari seluruh permasalahan yang telah didapat dari hasil wawancara 

dengan Dr. Kyai Imam Mudofir, S.Pd., M.Pd. selaku dewan pengasuh dan 

sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda dan Ibu Nyai Ririn 

Nurhayati, STP, S.Pd. selaku dewan pembina sekaligus dewan pendamping 

seluruh kegiatan Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho, dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kedisiplinan (kehadiran) santri yang tidak mukim dalam 

kegiatan Madrasah Diniyyah yang diadakan oleh pondok pesantren. 

2. Banyak santri yang mengantuk ketika sedang pembelajaran. 

3. Para santri masih sulit dalam membagi waktu belajar antara di sekolah 

dan di pondok pesantren. 

4. Dalam pembelajaran masih terdapat metode pembelajaran yang belum 

optimal. 

5. Seluruh ustadz yang mengajar belum ada yang bersertifikasi. 

6. Para santri dalam penerapan atau praktik Bahasa Arab untuk 

percakapan sehari-hari belum optimal. 

7. Dalam kegiatan Madrasah Diniyyah pembelajaran Fikih yang masih 

menggunakan strategi pembelajaran konvensional, sehingga 

pembelajaran hanya berpusat pada ustadz dan menyebabkan hasil 

belajar para santri menjadi kurang optimal atau maksimal.
11

 

                                                 
11

 Hasil wawancara dengan Dr. Kyai Imam Mudofir, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Nyai Ririn 

Nurhayati, STP, S.Pd.pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 16.30 di Kediaman Dr. Kyai Imam 

Mudofir, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Nyai Ririn Nurhayati, STP, S.Pd. 
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Penelitian ini akan dibatasi pada masalah kegiatan Madrasah 

Diniyyah pada pembelajaran Fikih yang masih menggunakan strategi 

pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran hanya berpusat pada ustadz 

dan akan diatasi dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) yaitu suatu pembelajaran kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar para santri. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kerjasama dalam 

belajar Fikih di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo 

Madiun? 

2. Apakah strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar Fikih 

di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menjelaskan peningkatan kerjasama santri dalam belajar Fikihdi 

Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Madiun dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). 

2. Untuk menjelaskan peningkatan hasil belajar Fikih santri Pondok 

Pesantren Miftahul Huda Doho Madiun dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar khususnya untuk mata kuliah Fikih.Dapat menambah dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penerapan 

strategi pembelajaran, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Santri 

Hasil penelitian ini diharapkan santri dapat: 
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1) Meningkatkan hasil belajar Fikih dan penggunaan strategi 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). 

2) Memotivasi santri dalam mengikuti pembelajaran Fikih. 

3) Menghilangkan rasa bosan ketika belajar di ruang kelas. 

b. Bagi Pengajar/Ustadz 

Hasil penelitian ini diharapkan pengajar dapat: 

1) Meningkatkan keterampilan mengajar dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

2) Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan 

proses pembelajaran Fikih. 

c. Bagi Pondok Pesantren 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho 

Dolopo Madiun. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan rujukan khalayak umum selain di Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun. 

e. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

melakukan penelitian serupa. Selain itu, sebagai pembanding untuk 

meningkatkan kualitas hasil penelitian dan bisa memperbaiki dan 
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menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam hasil 

penelitian ini. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN, berisi: latar belakang masalah, identifikasi 

dan pembatasan masalah, rumusanmasalah, tujuanpenelitian, 

manfaatpenelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN 

TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS TINDAKAN, berisi: Telaah Hasil Penelitian 

Terdahulu, Landasan Teori meliputi: Belajar dan Pembelajaran: 

Definisi, Hasil Belajar, Fungsi Hasil Belajar, Strategi 

Pembelajaran Kooperatif:Definisi dan Ciri-ciri, Strategi 

Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD), 

Definisi Strategi Pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD), Langkah-langkah dalam Student Teams 

Achievement Division (STAD), Persiapan dalam Student Teams 

Achievement Division (STAD), Jadwal Kegiatan Strategi 

Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD), 

Kerjasama, Pembelajaran Konvensional, Definisi dan Ciri-ciri, 

Keunggulan Strategi Pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD) daripada Strategi Pembelajaran Konvensional, 

Keterkaitan Strategi Pembelajaran dengan Hasil Belajar dan Mata 
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Pelajaran Fikih: Definisi, Tujuan, Objek dan Subjek Fikih, 

Kerangka Berfikir, dan Pengajuan Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN, berisi: objek penelitian, setting subjek 

penelitian, variabel yang diamati, prosedur 

penelitian(perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi), dan 

jadwalpelaksanaanpenelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi: gambaran singkat setting lokasi 

penelitian, penjelasan data per-siklus, proses analisis data per-

siklus, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP, berisi: kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Hasil penelitian terdahulu merupakan yang didapat menjadi 

sumbangan pemikiran bagi penulis, di antaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Mudofir, Heny P., dan Yani 

Ratnawati yang berjudul “STAD Berbasis Multimedia Pembelajaran 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Grammar Berbicara Bahasa Inggris” 

di Politeknik Negeri Malang pada tahun 2017.Adapun fokus penelitian 

ini adalah pada pembelajaran berbicara Bahasa Inggris dengan 

menggunakan strategi pembelajaran STAD berbantuan multimedia 

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan Grammar berbicara 

Bahasa Inggris,dengan rumusan masalah “Bagaimana strategi 

pembelajaran STAD berbantuan multimedia pembelajaran dapat 

meningkatkan keterampilan Grammar berbicara Bahasa Inggris 

mahasiswa Politeknik Negeri Malang?
12

Hasil penelitiannya terlaksana 

dengan baik berikut penjelasannya: (a) Pengajar menggunakan strategi 

pembelajaran STAD karena melihat sebagian mahasiswa masih 

menganggap bahwa kemampuan berbicara adalah suatu kemampuan 

                                                 
12

 Imam Mudofir, Heny P., dan Yani Ratnawati, “STAD Berbasis Multimedia 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keterampilan Grammar Berbicara Bahasa Inggris,” (Penelitian 

Terapan, Politeknik Negeri Malang, Malang, 2017), 2. 

13 
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yang sulit dan menakutkan baik dalam pengucapan, penyusunan kata 

membentuk kalimat-kalimat. (b) Persiapan pengajar yaitu menyusun 

materi yang akan diajarkan, membagi mahasiswa ke dalam tim, 

menentukan skor awal pertama, membangun tim, siklus pembelajaran 

strategi pembelajaran STADserta langkah-langkah dalam pelaksanaan 

strategi pembelajaran STAD. (c) Pelaksanaan strategi pembelajaran 

STAD pada observasi awal yaitu peneliti mendapatkan data tentang 

masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen dalam proses 

belajar mengajar. Masalah yang ditemui pada awal tes Grammar 

berbicara Bahasa Inggris adalah rendah yaitu rata-rata nilai adalah 2,15. 

Kemudian dalam tahap perencanaan meliputi aktivitas yang berhubungan 

dengan perencanaan siklus penelitian yang meliputi deskripsi strategi 

pembelajaran STAD berbasis multimedia pembelajaran, rencana 

pembelajaran aktivitas berbicara Bahasa Inggris dan media serta fasilitas. 

Selanjutnya dalam tahap implementasi peneliti menerapkan perencanaan 

di Program Studi Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Malang kelas 3A 

program D3 dan 3A program D4. Kegiatan peneliti dilaksanakan sekitar 

tiga siklus dan dilanjutkan pada siklus berikutnya jika kriteria ketuntasan 

belum tercapai. Kemudian tahap observasi peneliti mengumpulkan data 

penelitian yang meliputi data dan sumber data, instrumen penelitian, dan 

teknik pengumpulan data penelitian. Lalu tahap refleksi, dalam tahap ini 

ada dua jenis data yang digunakan yaitu data yang berkenaan dengan 

keterampilan Grammar berbicara Bahasa Inggris dan data yang terkait 
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dengan ketertarikan dan kesenangan mahasiswa terhadap penggunaan 

strategi STAD berbasis multimedia pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan Grammar berbicara Bahasa Inggris mahasiswa. Tahap 

terakhir yaitu tahap triangulasi, tahap ini diperlukan untuk menghindari 

pendapat peneliti, bias dan praduga sehingga penelitian ini dapat 

dipercaya.
13

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nofi Yani yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi 

Pokok Shalat Jumat Di Kelas VII Di MTs Al-Hasanah Medan” pada 

tahun 2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

(a) Bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode 

investigasi kelompok pada materi shalat Jumat di kelas VII di MTs Al-

Hasanah Medan? (b)Apakah penerapan metode investigasi kelompok 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas VII MTs Al-Hasanah 

Medan? (c) Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

shalat Jumat setelah menggunakan metode investigasi kelompok di kelas 

VV MTs Al-Hasanah Medan?
14

 Hasil penelitiannya terlaksana dengan 

baik berikut penjelasannya: (a) Pengajar menggunakan strategi 

pembelajaran investigasi kelompok karena melihat realita dimana proses 

pembelajaran yang ada di dalam kelas masih didominasi oleh guru dan 
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14
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Kelas VII Di MTs Al-Hasanah Medan,” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), 6. 
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cenderung mengejar target pencapaian kurikulum yang ada tanpa 

memperhatikan apakah materi yang disampaikan sudah optimal kepada 

peserta didik. Oleh karena itu, menyebabkan suasana belajar menjadi 

tidak kondusif dan tidak menyenangkan bagi peserta didik. (b) Persiapan 

pengajar yaitu menyeleksi topik, membagi siswa dalam beberapa 

kelompok, serta langkah-langkah dalam pembelajaran metode investigasi 

kelompok. (c) Pelaksanaan metode pembelajaran investigasi kelompok 

pada tahap perencanaan siklus atau tindakan yaitu merencanakan 

perbaikan RPP, pengembangan materi, menyiapkan media pembelajaran 

dan menyusun instrumen penelitian. Kemudian pada tahap pelaksanaan 

siklus antara lain: menyiapkan salam dan mengecek kehadiran siswa, 

memberikan apresiasi terkait dengan materi yang akan diajarkan. 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi permasalahan yang akan 

didiskusikan oleh masing-masing kelompok, memberikan kesempatan 

kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya, 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, memberikan bimbingan 

kepada siswa, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan diskusi, 

melaksanakan evaluasi akhir, bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan menutup pelajaran 

memberikan tindak lanjut. Selanjutnya tahap observasi dan evaluasi, 

tahap ini dilakukan selama tindakan berlangsung dari awal sampai akhir. 

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengetahui nilai siswa berdasarkan 

pedoman kriteria penilaian. Tahap terakhir adalah refleksi, dalam tahap 



17 

 

 

ini dilakukan untuk merenungkan dan mengkaji hasil tindakan pada 

siklus mengenai hasil belajar Fikih dan keefektifan penggunaan model 

kooperatif tipe investigasi kelompok.
15

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan PerbedaanAntara Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Penelitian 

Terdahulu 
Persamaan Perbedaan 

Pertama 

 Sama-sama meneliti 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

 Sama-sama 

menggunakan strategi 

pembelajaran STAD 

 Variabel hasil yang 

diamati oleh peneliti 

sekarang adalah hasil 

belajar Fikih, sedangkan 

variabel hasil yang diamati 

oleh Imam Mudofir adalah 

keterampilan Grammar 

Berbicara Bahasa Inggris 

Kedua 

 Sama-sama meneliti 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

 Variabel hasil yang 

diamati sama, yaitu hasil 

belajar Fikih siswa 

 Peneliti sekarang 

menggunakan strategi 

pembelajaran STAD, 

sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nofi Yani 

menggunakan strategi 

pembelajaraninvestigasi 

kelompok 

 

B. Landasan Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Definisi Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu prosessetiap individu melakukan 

suatu perubahan tingkah laku yang diperoleh dari ilmu 

pengetahuan, keterampilan, adaptasi dengan lingkungan, 

sikap, kecakapan, dan lain-lain. Hilgard dan Bower 

sebagaimana dikutip Purwanto, mendefinisikan belajar 

adalahperubahan tingkah laku seseorang terhadap keadaan 
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tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-

ulang, yang mana perubahan tingkah laku tersebut tidak dapat 

dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, 

kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat 

seseorang.
16

Adapunpengertian belajar secara psikologis 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidup.
17

 

Beberapa ciri belajar seperti dikutip oleh Darsono 

sebagaimana dikutip Hamdani sebagai berikut: 

1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan 

yaitu sebagai arah kegiatan dan tolak ukur keberhasilan 

belajar. 

2) Merupakan pengalaman sendiri, tidak bisa diwakilkan 

oleh orang lain. 

3) Merupakan proses interaksi antara individu dan 

lingkungan. 

4) Belajar mengakibatkan adanya perubaan pada seseorang 

yang belajar. Perubahan tersebut mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor.
18

 

 

 

                                                 
16
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17

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 20. 
18
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Pembelajaran menurut aliran behavioristik adalah 

usaha seorang guru dalam membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan. Adapun aliran 

kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu cara 

guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar bisa mengenal dan memahami sesuatu yang 

sedang dipelajari. Aliran humanistik juga memberikan 

definisi sebagai pemberi kebebasan kepada siswa untuk 

memilih bahan pelajaran dan bagaimana cara mempelajarinya 

yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing 

siswa.
19

 

Pada dasarnya masing-masing siswa memiliki ide 

atau gagasan atau pengetahuan awal yang sudah ada dalam 

diri mereka. Dari pengetahuan awal tersebut, siswa dapat 

menggunakan berbagai informasi yang bisa berasal dari 

lingkungan sekitarnya agar ia dapat mengkonstruksi 

pengetahuan tersebut beserta makna-maknanya. Makna 

dibentuk ketika guru memberikan suatu permasalahan yang 

sesuai dengan pengetahuan serta pengalaman yang sudah ada 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa 

menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. Untuk 

membentuk dan membangun makna tersebut, proses belajar 
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mengajar harus berpusat pada siswa. 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu 

kegiatan yang telah dilakukan oleh seorang individu maupun 

kelompok. Menurut Gagne membagi hasil belajar menjadi 

lima aspek yaitu kemampuan intelektual, strategi kognitif, 

informasi verbal, sikap dan keterampilan. Sedangkan 

menurut Bloom dibagi menjadi tiga aspek yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.Hasil belajar di bidang pendidikan 

adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa yang meliputi 

ketiga faktor yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang dapat diukur dengan 

menggunakan instrumen tes yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang 

sudah dicapai siswa pada periode tertentu.
20

Indikator masing-

masing ranah tersebut antara lain: 

1) Ranah Kognitif 

a) Pengetahuan: santri mampu mengingat informasi 

yang telah diterima sebelumnya. 

b) Pemahaman: santri mampu menjelaskan 

pengetahuan dan informasi yang telah didapat 

dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. 
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c) Penerapan: santri mampu menggunakan informasi 

yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, dan 

mampu memecahkan berbagai permasalahan yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Analisis: santri mampu mengidentifikasi, 

memisahkan, dan membedakan antara fakta, konsep, 

pendapat, asumsi, maupun kesimpulan. 

e) Sintesis: santri mampu mengaitkan dan menyatukan 

berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada. 

f) Evaluasi: santri mampu membuat penilaian dan 

keputusan tentang nilai dari suatu gagasan, metode, 

produk atau pun benda.
21

 

2) Ranah Afektif 

a) Menerima: santri mampu membentuk sikap dan 

perilaku yang membangkitkan kesadaran tentang 

adanya stimulus tertentu. 

b) Tanggapan: santri mampu berpartisipasi karena 

adanya rangsangan. 

c) Menilai: santri mampu menerima suatu objek yang 

memiliki nilai. 

d) Organisasi: santri mampu mengorganisasikan, 

menentukan hubungan dan menerima berbagai nilai. 
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e) Karakterisasi: santri mampu membentuk sikap dan 

perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang 

diterimanya, sehingga sikap dan perilaku tersebut 

akan membentuk karakteristik pola hidup.
22

 

3) Ranah Psikomotor 

a) Gerakan seluruh badan: santri mampu melakukan 

suatu kegiatan yang membutuhkan gerakan fisik 

secara menyeluruh. 

b) Gerakan terkoordinasi: santri mampu menghasilkan 

dari perpaduan antara fungsi salah satu lebih indra 

manusia dengan salah satu anggota badan. 

c) Komunikasi nonverbal: santri mampu menggunakan 

simbol-simbol yang terkait dengan komunikasi. 

d) Kebolehan dalam berbicara: santri mampu 

mengkoordinasikan gerakan anggota badan yang 

lainnya dengan ekspresi dan kemampuan 

berbicara.
23

 

Secara umum, hasil belajar dikelompokkan menjadi 

tiga antara lain: efektifitas hasil selalu dikaitkan dengan 

pencapaian tujuan pembelajaran, semakin banyak tujuan yang 

tercapai maka pembelajaran pun semakin efektif. Lebih lanjut 

Degeng menguraikan terdapat tujuh indikator yang 
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digunakan untuk menilai efektifitas yaitu: (1) Kecermatan 

penguasaan perilaku. (2) Kecepatan unjuk kerja. (3) 

Kesesuaian dengan prosedur. (4) Kuantitas kerja. (5) Kualitas 

hasil akhir. (6) Tingkat alih belajar. (7) Tingkat retensi. 

Untuk mengukur efisiensi, indikator yang digunakan yaitu: 

(1) Waktu (2) Personalia dan (3) Sumber belajar yang 

terpakai. Dan pembelajaran dikatakan menarik jika terdapat 

(1) Penghargaan. (2) Keinginan lebih untuk terus belajar 

karena kualitas pembelajarannya.
24

 

c. Fungsi Hasil Belajar 

Sementara itu, hasil atau nilai akhir dari proses belajar 

memiliki fungsi: 

1) Fungsi Instruksional 

Tujuan yang paling penting dari proses belajar 

mengajar adalah mengusahakan agar perkembangan dan 

belajar santri bisa mencapai tingkat yang optimal. 

Pemberian nilai merupakan salah satu cara untuk 

mencapai tujuan tersebut, asalkan dapat dilakukan 

dengan hati-hati dan bijaksana. 

2) Fungsi Informatif 

Memberikan nilai santri kepada orang tua 

memiliki sebuah arti bahwa orang tua santri tersebut 

                                                 
24

 Imam Mudofir, “Laporan Hasil Kualifikasi Lisan/Seminar Proposal 

Disertasi,”(Proposal Disertasi, UM, Malang, 2012), 47. 



24 

 

 

mengetahui terkait kemajuan dan prestasi anaknya di 

pondok pesantren. Catatan ini akan sangat berguna bagi 

orang tua yang ikut serta untuk menyadari tujuan dan 

perkembangan anaknya. 

3) Fungsi Bimbingan 

Pemberian nilai kepada santri akan memiliki arti 

yang besar bagi pembimbing. Dengan adanya rincian 

gambaran nilai santri, pembimbing akan mengetahui 

bagian-bagian mana dari usaha santri yang masih 

memerlukan bantuan.  

4) Fungsi Administratif 

a) Menentukan kenaikan dan kelulusan santri. 

b) Memindahkan atau menempatkan santri. 

c) Memberikan beasiswa. 

d) Memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar. 

e) Memberikan gambaran terkait prestasi santri atau 

lulusan.
25

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara lain: 

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri disebut 

faktor individual antara lain : faktor kematangan atau 

pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor 
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pribadi. 

2) Faktor yang ada di luar individu disebut faktor sosial 

antara lain : faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, 

guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan 

dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan 

yang tersedia, dan motivasi sosial.
26

 

2. Strategi Pembelajaran Kooperatif 

a. Definisi dan Ciri-ciri Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Strategi pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

yang lebih menekankan pada santri. Dalam pembelajaran 

tersebut santri akan saling berkomunikasi, berinteraksi, dan 

bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. Peran guru disini adalah sebagai 

pendidik yang membimbing, mengarahkan santri kepada 

tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini akan membantu santri 

untuk menjadi lebih aktif, kreatif, berpikir kritis dalam proses 

belajar mengajar. Karena dengan sesama teman, mereka akan 

lebih mudah untuk bertukar pendapat, ide atau gagasan 

terkait materi yang sedang dipelajari dan tentu akan berbeda 

jika mereka hanya mendengarkan ceramah dari guru. 

Di dalam kelas pembelajaran kooperatif santri akan 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 
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dari 4-5 orang yang heterogen, yang terdiri dari berbagai 

kemampuan, suku atau ras dan saling membantu satu sama 

lain. Tujuan dibentuk kelompok tersebut adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada semua santri untuk bisa 

terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Selama bekerja 

dalam kelompok, masing-masing anggota mempunyai tugas 

yaitu mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru, 

dan saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai 

ketuntasan belajar.
27

 

Dalam pembelajaran kooperatif santri diajarkan 

keterampilan-keterampilan khusus agar santri dapat bekerja 

sama dengan baik dalam kelompok, seperti menjadi 

pendengar yang baik, dan diberi lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. 

Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah 

mencapai ketuntasan.
28

 

Slavin mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Tujuan kelompok. Dalam metode pembelajaran tim, ini 

bisa berupa penghargaan yang diberikan kepada tim yang 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

2) Tanggung jawab individual. Terdiri dari dua penilaian 
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yaitu penilaian kelompok dan penilaian khusus pada 

setiap individu. 

3) Kesempatan sukses yang sama. Semua santri mendapat 

kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam 

timnya. 

4) Kompetisi tim, digunakan sebagai sarana untuk 

memberikan motivasi santri untuk bekerja sama dengan 

anggota timnya. 

5) Spesialisasi tugas. Tugas untuk melaksanakan subtugas 

terhadap masing-masing anggota kelompok. 

6) Adaptasi terhadap kebutuhan kelompok. Terdapat 

banyak metode pembelajaran kooperatif yang 

menggunakan pengajaran untuk mempercepat langkah 

kelompok.
29

 

Arends sebagaimana dikutip Imam Mudofir, 

menjelaskan bahwa dalam pembelajaran kooperatif terdapat 

beberapa tahapan yang harus dilaksanakan antara lain: 

1) Pemaparan tujuan, yaitu guru menjeaskan tujuan 

pelajaran dan melakukan penataan lingkungan belajar. 

2) Pemaparan informasi, yaitu guru memberikan informasi 

kepada santri dengan cara mempraktikkan atau membaca 

teks. 
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3) Mengorganisasikan guru dalam kelompok belajar, yaitu 

guru menjelaskan kepada santri bagaimana membentuk 

kelompok belajar dan membantu kelompok tersebut agar 

efisien. 

4) Membantu kerja kelompok, yaitu guru membantu 

kelompok dan mengerjakan tugasnya. 

5) Menguji seluruh materi pembelajaran atau kelompok 

yang mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. 

6) Memberikan penilaian, yaitu guru memberikan penilaian 

terhadap hasil usaha dan nilai individu maupun 

kelompok.
30

 

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya 

mempelajari materi saja, akan tetapi juga harus mempelajari 

keterampilan-keterampilan khusus yang berfungsi untuk 

memperlancar interaksi dalam bekerja sama dan mengerjakan 

tugas.Beberapa penelitianyang telah dilakukan oleh Mudofir 

(2014) dan (2017), Sri Purwasih (2016) telah membuktikan 

bahwa strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

hasil belajar. 

Strategi pembelajaran kooperatif terbagi menjadi lima 

model antara lain:(1)Student Teams Achievement Division 

(STAD). (2)Teams Games Tournament (TGT).(3)Jigsaw II. 
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(4)Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

(5)Team Accelerated Instruction (TAI). Meskipun demikian, 

model Student Teams Achievement Division (STAD) adalah 

model yang paling banyak diterapkan karena model paling 

sederhana, lebih mudah dan dapat diterapkan dalam semua 

bidang studi dan semua jenjang pendidikan. 

b. Strategi Pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

1) Definisi Strategi Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Strategi pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) merupakan salah satu dari 

metode pembelajaran kooperatif dan juga merupakan 

model yang paling sederhana sekaligus paling baik untuk 

guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. 

Model ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai 

bidang dan jenjang pendidikan. 

Strategi pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) ini dikembangkan oleh 

Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John 

Hopkin.
31

Dalam penelitian Bakti dkk, Tanrere dkk, 

Rusmansyah, Mahanal menemukan bahwa proses 
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pembelajaran dengan strategi pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD) yaitu: (a) Seorang 

guru sebagai media dan fasilitator dan santri menjadi 

lebih efektif dalam kerja kelompok. (b) Peningkatan 

hasil belajar. (c) Pelajaran pun menjadi lebih 

menyenangkan. (d)Santri berpartisipasi aktif. (e)Santri 

menjadi saling membantu dalam memecahkan masalah 

antar teman sebaya. (f)Santri mudah dalam menemukan 

jawaban. (g)Santri mendapat kesempatan dalam 

kelompok. (h)Santri merasa senang ketika berdiskusi. 

(i)Santri mudah dalam menarik kesimpulan dari hasil 

diskusi. (j) Santri menemukan hal-hal baru dalam belajar 

kelompok. (k) Strategi pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan 

santri untuk berpikir kritis.
32

 

Sementara itu, strategi pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD) juga dapat 

membuat santri merasa senang. Dryden & Vos 

sebagaimana dikutip Mudhofir, menyatakan bahwa rasa 

senang dalam belajar merupakan kunci sukses dalam 

menguasai pelajaran dengan baik dan lengkap.
33
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Siklus pembelajaran strategi pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (STAD) terdiri dari 

siklus kegiatan pembelajaran yang tetap sebagai berikut: 

a) Mengajar: menyampaikan pelajaran 

b) Belajar dalam tim: santri bekerja di dalam tim 

mereka masing-masing dengan menggunakan 

Lembar Kegiatan Santri untuk mentutaskan materi 

pelajaran 

c) Tes: santri mengerjakan kuis atau tugas secara 

individu 

d) Penghargaan tim: skor tim dihitung berdasarkan skor 

peningkatan anggota tim.
34

 

2) Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Menurut Slavin, langkah-langkah strategi STAD: 

a) Bagilah santri ke dalam kelompok masing-masing 

yang terdiri dari 4-5 anggota. Pastikan bahwa 

kelompok yang telah terbentuk tersebut berimbang 

dalam hal kemampuan, suku, ataupun ras. 

b) Buatlah Lembar Kegiatan Santri dan kuis pendek 

untuk pelajaran yang telah direncanakan untuk 

diajarkan. 
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c) Pada saat menjelaskan strategi pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD) di dalam 

kelas, bacakan juga tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh tim. 

d) Jika tiba saatnya memberikan kuis, bagikan kuis dan 

berikan mereka waktu yang cukup untuk 

mengerjakan tes tersebut.
35

 

e) Memberikan penghargaan kepada tim yang 

berprestasi. 

Menurut Slavin, penerapan strategi pembelajaran 

STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi 

kelas, kelompok, kuis, skor kemajuan individual dan 

penghargaan kelompok. Untuk penjelasan masing-

masing sebagai berikut: 

a. Presentasi kelas 

Materi dalam strategi pembelajaranSTAD 

dijelaskan pada presentasi kelas. Presentasi ini 

menggunakan strategi pembelajaran langsung atau 

ceramah yang dilakukan oleh guru.  

b. Kelompok  

Kelompok terdiri dari 4-5 santri dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan dan suku 
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atau ras. Fungsi utama kelompok adalah memastikan 

bahwa semua anggota kelompok terlibat kegiatan 

belajar, dan lebih khusus adalah mempersiapkan 

anggota kelompok agar dapat menjawab kuis dengan 

baik. Termasuk belajar dalam kelompok adalah 

mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban 

dan meluruskan jika ada anggota kelompok yang 

mengalami kesalahan. 

c. Kuis 

Setelah beberapa periode presentasi kelas 

dan kerja kelompok, santri diberikan kuis individu. 

santri tidak diperbolehkan untuk saling membantu 

dalam mengerjakan kuis tersebut.
36

 

d. Skor kemajuan individual 

Penilaian kelompok berdasarkan skor 

kemajuan individu, sedangkan skor peningkatan 

tidak didasarkan pada skor mutlak santri, tetapi 

berdasarkan pada seberapa jauh skor itu melebihi 

rata-rata skor sebelumnya. Setiap santri dapat 

memberikan kontribusi poin maksimum pada 

kelompoknya dalam sistem skor kelompok. Santri 

memperoleh skor untuk kelompoknya 
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berdasarkantingkat kenaikan pada skor kuis mereka 

yang melebihiskor dasar atau awal mereka. 

e. Rekognisi kelompok 

Kelompok dapat memperoleh penghargaan 

jika rata-rata skornya melebihi kriteria tertentu. Skor 

kelompok dapat dipergunakan untuk menentukan 

dua puluh persen dari peringkat mereka.
37

 

3) Persiapan dalam Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

a) Materi 

Materi yang dipersiapkan adalah lembar 

kegiatan, lembar jawaban, dan kuis untuk setiap unit 

yang direncanakan untuk diajarkan. 

b) Membagi santri ke dalam tim 

Tim-tim strategi pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD) mewakili 

seluruh bagian di dalam kelas. Tim harus terdiri dari 

santri berprestasi tinggi, sedang, dan rendah. 

Adapun langkah-langkah membentuk tim 

adalah sebagai berikut: 

(1) Memfotokopi lembar rangkuman tim. Buatlah 

satu buah kopian dari lembar rangkuman tim 
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untuk setiap empat santri dalam kelas. 

(2) Menyusun peringkat-peringkat santri. Pada 

selembar kertas, buatlah urutan peringkat santri 

dari yang tertinggi sampai yang terendah.
38

 

(3) Menentukan berdasarkan jumlah tim. 

(4) Tiap tim harus terdiri dari empat atau lima 

santri. 

(5) Membagi santri ke dalam tim (a) Tiap tim 

seharusny terdiri dari kinerjanya dari yang 

rendah, sedang, dan tinggi. (b) Kinerja yang 

sedang dari semua tim yang ada di kelas. 

(6) Mengisi lembar rangkuman tim, isilah nama-

nama santri dari tiap tim dalam lembar 

rangkuman tim, dan biarkan tempat menulis 

nama santri kosong. 

c) Menentukan skor awal pertama 

Skor awal mewakili skor rata-rata santri pada 

kuis-kuis sebelumnya. Rata-rata kuis santri sebagai 

skor awal atau menggunakan hasil nilai terakhir 

santri dari tahun lalu. 

d) Membangun tim 

Membangun tim sebagai latihan 
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pembentukan tim untuk memberikan kesempatan 

kepada anggota tim untuk melakukan sesuatu yang 

menyenangkan dan untuk saling mengenal satu sama 

lain.
39

 

4) Jadwal Kegiatan Strategi Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Strategi pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) terdiri atas sebuah siklus 

instruksi kegiatan reguler sebagai berikut: 

Mengajar: Menyampaikan pelajaran 

Belajar tim: Para santri bekerja dengan lembar kegiatan 

dalam tim mereka untuk menguasai materi 

Tes: Para santri mengerjakan kuis-kuis individu 

Rekognisi tim:Skor tim dihitung berdasarkan skor 

kemajuan 

5) Kerjasama 

Kerjasama adalah sifat sosial yang merupakan 

bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat 

dipungkiri oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan bersama. 

Johnson dan Johnson sebagaimana dikutip 
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Wulandari, Fatchul Arifin, dan Dessy 

Irmawati,menjelaskan bahwa terdapat 5 

karakteristikkerjasama: 

a) Saling ketergantungan yang positif di antara 

individu-individu dalam kelompok tersebut untuk 

mencapai tujuan. 

b) Interaksi tatap muka yang dapat meningkatkan 

suksessatu sama lain di antara anggota kelompok. 

c) Akuntabilitas dan tanggungjawab individu. 

d) Keterampilan komunikasi interpersonal dan 

kelompok kecil. 

e) Keterampilan bekerja dalam kelompok.
40

 

Indikator kerjasama: 

a) Berani berpendapat, bertanya atau menjawab 

pertanyaan.
41

 

b) Berkomunikasi yang baik selama kerja kelompok 

berlangsung.
42
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c. Pembelajaran Konvensional 

1) Definisi dan Ciri-ciri Pembelajaran Konvensional 

Burrowes sebagaimana dikutip Imam Mudofir, 

mengatakan bahwa pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang menekankan pada resitasi konten, 

tanpa memberikan waktu yang cukup kepada siswa 

untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, 

lalu menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan 

sebelumnya, atau mengimplementasikannya kepada 

situasi kehidupan nyata. Ciri-cirinya antara lain: (a) 

Pembelajaran berpusat kepada guru. (b) Adanya 

pembelajaran yang pasif.(c) Siswa kurang 

berinteraksi.(d) Tidak terdapat kelompok-kelompok 

kooperatif.(e) Penilaian bersifat sporadis.
43

 (f) Guru 

sering membiarkan adanya siswa yang mendominasi 

kelompok. (g) Akuntabilitas individual sering diabaikan. 

(h) Kelompok bersifat homogen. (i) Pemimpin kelompok 

sering ditentukan oleh guru atau siswa diberi kebebasan 

untuk memilih pemimpin kelompok. (j) Keterampilan 

sosial sering tidak secara langsung diajarkan. (k) Guru 

sering tidak melakukan pemantauan melalui observasi 

dan intervensi pada saat proses pembelajaran. (l) Tidak 
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memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam 

kelompok-kelompok belajar. dan (m). Guru sering 

menekankan hanya pada penyelesaian tugas.
44

 

Dilihat dari tiga jalur modus penyampaian pesan 

pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran 

konvensional lebih sering menggunakan modus 

pemberian informasi daripada memperagakan dan 

memberikan kesempatan untuk menampilkan unjuk kerja 

secara langsung. Dalam kata lain, guru lebih sering 

menggunakan strategi ataupun metode ceramah dengan 

mengikuti urutan materi dalam kurikulum. Guru 

berpendapat bahwa keberhasilan program pembelajaran 

dapat dilihat dari ketuntasannya dalam menyampaikan 

seluruh materi yang ada di dalam kurikulum. Aktivitas 

belajar lebih banyak ditekankan pada buku teks dan 

kemampuan dalam mengungkapkan kembali isi dari 

buku teks tersebut.
45

 

Sumber belajar dalam pembelajaran konvensional 

lebih banyak berupa informasi verbal yang berasal dari 

buku dan penjelasan guru. sumber-sumber ini yang 

mempengaruhi proses belajar siswa. Oleh karena itu, 

sumber belajar harus tersusun secarasistematis mengikuti 
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urutan dari komponen-komponen yang kecil ke 

keseluruhan dan biasanya bersifat deduktif. Apa yang 

terjadi selama proses belajar dan pembelajaran jauh dari 

upaya-upaya untuk terjadinya pemahaman. Santri 

dituntut untuk menunjukkan kemampuan menghafal dan 

menguasai informasi sebagai prasyarat untuk 

mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih 

kompleks. Dalam arti santri yang telah mempelajari 

pengetahuan dasar tertentu, maka santri diharapkan akan 

dapat menggabungkan sub-sub pengetahuan tersebut 

untuk menampilkan perilaku atau hasil belajar yang lebih 

kompleks.
46

 

2) Keunggulan Strategi Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) daripada Strategi 

Pembelajaran Konvensional 

Dalam penelitian Imam Mudofir dijelaskan 

bahwa dalam strategi pembelajaranSTAD santri bekerja 

sama dalam kelompok untuk meyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, sehingga santri yang memiliki prestasi 

tinggi dan rendah akan meningkat kemampuan 

akademiknya.Slavin dan para ahli lainnya percaya bahwa 
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dengan strategi pembelajaran STAD dapat mengubah 

norma yang berhubungan dengan pembelajaran yang 

meningkat, juga memberikan keuntungan baik pada 

santri yang memiliki prestasi tinggi dan rendah yang 

bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

Santri yang berprestasi tinggi akan menjadi tutor bagi 

santri yang berprestasi rendah, sehingga santri yang 

berprestasi rendah akan memperoleh bantuan dari teman 

sebayanya.
47

 

d. Keterkaitan Strategi Pembelajaran dengan Hasil Belajar 

Menurut Roestiyah, guru harus memiliki strategi agar 

santri dapat belajar secara efektif dan efisien. Guru juga harus 

menguasai situasi dan kondisi kelas sehingga dapat tercipta 

suasana belajar yang menyenangkan, dapat menghasilkan 

proses pembelajaran yang berkualitas dan menggunakan 

strategi pembelajaran yang baik yang tentunya dapat 

memberikan dampak positif terhadap hasil belajar santri, 

sehingga kemampuan guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik santri sangat 

dibutuhkan. 

Setiap proses pembelajaran harus ada strategi-strategi 

pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berjalan 
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dengan baik dan lancar. Dalam menggunakan strategi 

pembelajaran, guru dapat menggunakan strategi 

pembelajaran yang berbeda-beda antara kelas yang satu 

dengan kelas yang lain, dengan demikian guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam menguasai dan menerapkan 

berbagai macam strategi pembelajaran.
48

 

Dapat dikatakan bahwa hasil belajar santri yang baik 

dan berkualitas dapat dihasilkan dari proses pembelajaran 

yang berkualitas pula. Untuk menghasilkan proses 

pembelajaran tersebut seorang guru membutuhkan 

kemampuan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi kelas, jika tidak maka dapat 

menurunkan kualitas proses pembelajaran tersebut. Dengan 

demikian maka perbaikan dan peningkatan hasil belajar santri 

dapat dilaksanakan dengan adanya penggunaan strategi 

pembelajaran yang tepat oleh guru.
49

 

3. Mata Pelajaran Fikih 

a. Definisi Fikih 

Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha-yafqahu-

fiqhan yang berarti “mengenai atau paham”. Artinya upaya 

aqliah untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber 

dari Alquran dan As-Sunnah. Fikih secara bahasa adalah 
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mengetahui sesuatu dengan mengerti.
50

 

Dalam terminologi Alquran dan Sunnah, Fikih adalah 

ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai 

perintah dan kenyataan Islam serta tidak memiliki relevansi 

khusus dengan ilmu tertentu. Sedangkan dalam terminologi 

ulama, fikih secara khusus digunakan pada pemahaman yang 

mendalam mengenai hukum-hukum Islam.
51

 

Adapun menurut fuqaha, Fikih merupakan pengertian 

zhanni (sangkaan = dugaan) tentang hukum syariat yang 

berhubungan dengan tingkah laku manusia. Penggunaan 

istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama 

Islam secara menyeluruh yang berkaitan dengan akidah dan 

hukum-hukum amaliyah. Fikih menggambarkan tabiat yang 

hakiki dari pemikiran Islam karena Fikih bergantung pada 

dan berdasarkan Alquran dan As-Sunnah.
52

 

b. Tujuan Fikih 

Tujuan Fikih adalah tergalinya pesan-pesan hukum 

yang termuat dalam nash Alquran dan As-Sunnah yang 

memudahkan umat Islam untuk mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari sebagaimana yang menjadi tuntutan 
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dari Allah Swt. dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw.
53

 

Dengan adanya Fikih, umat Islam menjadi lebih mudah untuk 

memahami, mempelajari dalil-dalil yang terdapat dalam 

Alquran dan As-Sunnah serta melaksanakan perintah dan 

menjauhi larangan Allah Swt. 

c. Objek dan Subjek Fikih 

Adapun objek Fikih ada lima antara lain:(1) Pembuat 

hukum Islam, yaitu Allah Swt. (2) Sumber ajaran hukum 

Islam, terutama yang berkaitan dengan Kalamullah yang 

tertulis. (3) Orang yang menjadi objek sekaligus subjek dari 

Kalam-kalam Ilahi yaitu mukallaf. (4) Tujuan hukum Islam 

sebagai landasan amaliah para mukallaf dan balasan berupa 

pahala. (5) Berbagai metode yang digunakan oleh para ulama 

dalam mengeluarkan dalil-dalil dalam sumber hukum Islam.
54

 

Subjek Fikih adalah orang yang memenuhi hak dan 

tanggung jawab atas hukum yang berlaku. Apabila dengan 

keadaan fisik dan psikisnya seseorang tersebut telah layak 

untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, maka ia 

termasuk sebagai subjek hukum.
55
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C. Kerangka Berfikir  

Dalam kegiatan belajar, peran guru sangat penting. Karena 

seorang guru atau pengajar lebih banyak mengetahui mengenai ilmu-

ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya guru atau pengajar, siswa 

ataupun santri dapat meningkatkan minat, bakat, motivasi, kreativitas 

dan lain-lain yang dapat mendukung proses belajar mereka. 

Seorang guru atau pengajar tidak hanya dituntut untuk 

menguasai materi atau ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menguasai 

strategi pembelajaran yang digunakan. Salah satunya yaitu penggunaan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) yaitu suatu pembelajaran kelompok yang 

beranggotakan 4-5 santri yangmemiliki kemampuan yang heterogen. 

Dalam strategi ini para santri akan belajar bersama-sama dalam 

kelompok dan saling membantu satu sama lain. Makna dari heterogen 

adalah dalam kelompok tersebut terdiri atas campuran kemampuandan 

suku atau ras, sehingga mereka akan lebih aktif dalam belajar, dan 

berlatih untuk menerima pendapat-pendapat dari santri yang lain serta 

mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.Dengan demikian, diharapkan 

hasil belajar yang awalnya rendah bisa meningkat dan mencapai KKM. 

Peran guru atau pengajar adalah memberikan bimbingan, 

arahan serta memfasilitasi para santri dalam proses pembelajaran, 

sehingga ketika ada santri yang mengalami kesulitan atau masalah 
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dalam belajar kelompok, guru bisa membantu untuk menyelesaikan 

masalah tersebut.Sukses atau tidaknya strategi pembelajaran pada 

pembelajaran Fikih tergantung pada guru tersebut, jika ia bisa 

mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik maka santri pun akan 

lebih fokus pada pembelajaran. Tentunya dengan penggunaan strategi 

pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan ceramah yang 

menjadikan pembelajaran hanya berpusat pada guru yang 

menyebabkan santri menjadi bosan dan kurang aktif dalam belajar, 

tetapi juga mengandalkan aktivitas dan kreativitas para santri dalam 

proses belajar mengajar. 

Dari penjelasan diatas, dapat diajukan kerangka berfikir 

sebagai berikut: jika strategi Student Teams Achievement Division 

(STAD) diterapkan makakerjasama santri dalam pembelajaran Fikih 

akan meningkat. Begitu pula, jika strategi Student Teams Achievement 

Division (STAD) diterapkan maka hasil belajar Fikih juga akan 

meningkat. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan  

Penggunaan strategi pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) dalam meningkatkan kerjasama 

santridikatakan berhasil jika mencapai persentase minimal 75 % dan 

hasil belajar mencapai persentase minimal 85 %dalam belajar Fikih di 

Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Student Teams Achievement Division (STAD) di Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho 

Dolopo Madiun. Subjek penelitian adalah Santri Kelas 3 Ulayang berjumlah 

17 santri laki-laki. Di pondok pesantren ini dalam kegiatan Madrasah 

Diniyyah terdapat 2 tingkat yaitu tingkat Ula dan Wustho, masing-masing 

tingkat terdapat 3 kelas yang mana setiap tingkatan ada wisuda santri. 

Sedangkan kelas yang tengah berjalan sekarang ada 3 kelas yaitu kelas 2 Ula, 

3Ula, dan 1 Wustho. 

Karakteristik masing-masing santri berbeda-beda meliputi sikap, 

perilaku, pengamatan, tindakan, kemampuan, cara berfikir, cara belajar, dan 

tingkat kecerdasan. Perkembangan santri dalam belajar dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk faktor internal antara lain: pertumbuhan, 

kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi dan faktor eksternal antara 

lain: lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Di lingkungan keluarga 
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dengan di sekolah pasti berbeda, begitu juga dengan di lingkungan 

masyarakat. Dalam pengaruh lingkungan tersebut, santri juga mengalami 

pembentukan karakter pada dirinya selama proses penyesuaian diri. Oleh 

karena itu, pengajar sebagai pendidik harus bisa mengenali perkembangan 

dan proses penyesuaian yang dialami oleh masing-masing santri, karena pada 

dasarnya setiap individu itu berbeda dan perbedaan itu sebuah keunikan yang 

dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada manusia.  

 

C. Variabel yang Diamati   

1. Variabel proses yaitu kerjasama santri dalam proses pembelajaran Fikih. 

Indikator kerjasama antara lain: 

a. Berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan.
56

 

b. Berkomunikasi yang baik selama kerja kelompok berlangsung.
57

 

2. Variabel hasil yaitu hasil belajar santri (nilai). 

Indikator hasil belajar ranah kognitif dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Pengetahuan: santri mampu mengingat informasi yang telah diterima 

sebelumnya tentang puasa Ramadhan dan zakat fitrah. 

b. Pemahaman: santri mampu menjelaskan pengetahuan dan informasi 

yang telah didapat dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri 

tentang puasa Ramadhan dan zakat fitrah. 

c. Penerapan: santri mampu menggunakan informasi yang telah 
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dipelajari ke dalam situasi yang baru, dan mampu memecahkan 

berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

tentang puasa Ramadhan dan zakat fitrah. 

d. Analisis: santri mampu mengidentifikasi, memisahkan, dan 

membedakan antara fakta, konsep, pendapat, asumsi, maupun 

kesimpulantentang puasa Ramadhan dan zakat fitrah.
58

 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model 

Kemmis dan McTaggart yang terdiri dari empat langkah sampai pada siklus 

tertentu yang dianggap sukses sesuai dengan kriteria kesuksesan.Kriteria 

ketuntasan digunakan sebagai kriteria kesuksesan sebuah siklus dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kriteria kesuksesan dari penelitian ini 

antara lain: (1) Kriteria kesuksesankerjasama santri dalam proses 

pembelajaran Fikih adalah rata-rata 75%. (2) Kriteria kesuksesan hasil belajar 

Fikih adalahrata-rata 85 %, sedangkan untuk KKM yaitu 80. Tingkat 

kemampuan kerjasama santri dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 0%-20% 

: sangat rendah, 21% - 40% : rendah, 41% - 60% : sedang, 61% - 80% : baik 

dan 81% -100% : sangat baik. 
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Adapun tahapan-tahapan setiap siklus adalah: 

1. Perencanaan  

a. Pengajar menjelaskan strategi pembelajaran STAD untuk 

meningkatkan hasil belajar Fikih. 

b. Pengajar menjelaskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Terlampir). 

c. Pengajar menyiapkan fasilitas pembelajaran. 

d. Pengajar menyiapkan instrumen evaluasi tes Fikih. 

e. Pengajar menjelaskan materi Fikih. 

f. Pengajar membentuk 4 kelompok yang mana per kelompok terdiri 

dari 4-5 anggota. 

g. Setiap siklus ada 2 pertemuan. 

2. Pelaksanaan  

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPP yang telah 

direncanakan. Dalam pelaksanaan penelitian pengajar menjadi fasilitator, 

sedangkan santri dibimbing untuk belajar Fikih. Kegiatan strategi STAD 

adalah membagi santri menjadi 4 kelompok, dalam satu kelompok ada 4-

5 santri. 

3. Pengamatan 

Tahap ini berhubungan dengan pengamatan yang terstruktur. 

Pengamatan adalah proses pengambilan data dalam penelitian yang mana 

peneliti melihat situasi penelitian. Pengamatan sangat sesuai untuk 

digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan interaksi belajar 
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mengajar, tingkah laku, dan interaksi antar kelompok. Tipe-tipe 

pengamatan yaitu pengamatan berstruktur (dengan pedoman) dan 

pengamatan tidak berstruktur (tidak menggunakan pedoman).
59

 Dalam 

penelitian ini pengamatan terstruktur digunakan untuk mengamati 

kerjasama santri dalam proses pembelajaran Fikih.Format instrumen 

observasi terstruktur dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK: 

a. Judul Penelitian Tindakan Kelas: Peningkatan Hasil Belajar Fikih 

Melalui Strategi Pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun 

b. Hari/Tanggal/Tempat Penelitian:  ______/______/Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Doho 

c. Siklus               : ___________________________ 

d. Waktu Pengamatan                   : ___________________________ 

Tabel 3.1 

Format Instrumen Observasi Terstruktur 

NO Nama Santri 

Aspek 

yang 

dinilai 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1 2 

1 
 

 
    

2 
 

 
    

3 
 

 
    

4 
 

 
    

5 
 

 
    

dst. 
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Aspek dan Rubrik Penilaian 

NO Indikator Penilaian Skor 

1 
Berani berpendapat, bertanya 

atau menjawab pertanyaan 

Sangat baik 100 

Baik 75 

Kurang baik 50 

Tidak baik 25 

2 

Berkomunikasi yang baik 

selama kerja kelompok 

berlangsung 

Sangat baik 100 

Baik 75 

Kurang baik 50 

Tidak baik 25 

 

Pedoman Penskoran 

Aspek yang 

dinilai 
Skor Nilai 

Berani 

berpendapat, 

bertanya atau 

menjawab 

pertanyaan 

100 

 

Berkomunikasi 

yang baik selama 

kerja kelompok 

berlangsung 

100 

Jumlah skor 

maksimal 
200 

 

Selain menggunakan observasi terstruktur, peneliti juga menggunakan tes 

tulis untuk mengamati hasil belajar Fikih. Format instrumen tes tulis sebagai 

berikut: 
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SIKLUS I 

a. Pilihan Ganda  

Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar! 

1. Secara bahasa puasa berasal bahasa Arab.... 

A. Al-Da’a 

B. Al-Saum  

C. Al-Saim 

D. Al-Da’i

2. Puasa menurut bahasa berarti.... 

A. Mengingat  

B. Menyucikan  

C. Menahan  

D. Mendorong 

3. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan 

hal-hal yang membatalkan puasa sejak .... fajar sampai .... matahari 

disertai dengan niat karena Allah SWT. dengan syarat dan rukun 

tertentu. 

A. Terbenam, terbit 

B. Terbit, terlihat 

C. Tidak terbit, terbenam 

D. Terbit, terbenam

4. Puasa Ramadhan merupakan puasa.... 

A. Sunnah 

B. Fardhu 

C. Haram 

D. Makruh 

5. Puasa merupakan rukun Islam yang ke.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

6. Dasar hukum puasa Ramadhan yaitu.... 

A. Al-Baqarah ayat 185 

B. Al-Baqarah ayat 186 

C. Al-Baqarah ayat 187 

D. Al-Baqarah ayat 188 

7. Kuat untuk berpuasa termasuk .... puasa.  

A. Syarat 

B. Rukun  

C. Sunnah 

D. Makruh 

8. Orang gila tidak memiliki .... untuk berpuasa. 

A. Kemampuan 

B. Keinginan 

C. Kewajiban 

D. Kebutuhan 

9. Berikut ini yang termasuk syarat puasa adalah.... 

A. Niat  

B. Baligh  

C. Imsak 

D. Bepergian

10. Perempuan yang suci dari haid dan nifas .... melaksanakan puasa. 

A. Tidak wajib 

B. Wajib 

C. Makruh 

D. Haram

11. Tidak bepergian termasuk salah satu .... puasa. 

A. Rukun 

B. Manfaat 

C. Hikmah 

D. Syarat 

12. Niat puasa Ramadhan dikerjakan pada waktu.... 

A. Pagi hari 

A. Siang hari 

B. Malam hari 

C. Berbuka puasa  

13. Hukum niat puasa Ramadhan adalah.... 

A. Sunnah 

B. Wajib 

C. Mubah 

D. Makruh



 

 

14. Menahan diri untuk tidak makan, minum, dan hubungan suami istri dari 

terbitnya fajar shadiq (waktu subuh) hingga terbenamnya matahari 

(waktu maghrib) disebut.... 

A. Imsak 

B. Berbuka puasa 

C. Makan sahur 

D. Amalan

15. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang boleh tidak berpuasa 

adalah.... 

A. Pura-pura sakit 

B. Musafir  

C. Sehat  

D. Karena tidak makan sahur

16. Orang yang sama sekali tidak terkena kewajiban puasa serta tidak 

dikenai kewajiban untuk menggantinya yaitu.... 

A. Anak kecil 

B. Orang dewasa 

C. Orang sakit 

D. Musafir 

17. Orang yang sakit dan musafir adalah orang yang boleh berbuka puasa, 

tetapi harus.... 

A. Membayar fidyah 

B. Membayar pajak 

C. Mengqadha’nya di hari lain 

D. Membayar hutang

18. Orang tua yang sudah renta dan pikun boleh tidak berpuasa tetapi wajib 

baginya untuk.... 

A. Mengqada’ puasa 

B. Membayar zakat 

 

C. Membayar fidyah 

D. Mengqadha’ puasa dan 

membayar fidyah

19. Berikut ini yang tidak termasuk amalan sunnah puasa Ramadhan 

adalah.... 

A. Segera berbuka 

 

B. Membaca Al-Qur’an 

C. Bersungguh-sungguh dalam 

beribadah 

D. Menggosok gigi secara 

berlebihan

20. Berikut ini yang merupakan amalan sunnah puasa adalah.... 

A. Makan sahur 

 

B. Menunda waktu berbuka 

C. Melaksanakan hal-hal yang 

buruk 

D. Jarang bersedekah

21. Makan sahur termasuk salah satu amalan .... puasa. 

A. Syarat 

B. Rukun 

C. Hikmah 

D. Sunnah 

22. Dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan ada dua aliran 

yaitu.... 

A. Aliran ru’yah dan  hisab 

B. Aliran murji’ah dan 

ru’yah 

C. Aliran khawarij dan murji’ah 

D. Aliran mu’tazilah dan hisab 

23. Aliran ru’yah adalah aliran yang berpendapat bahwa untuk mengawali 

dan mengakhiri bulan Ramadhan adalah dengan cara .... hilal. 

A. Mendengar  

B. Melihat  

C. Menghitung  

D. Memperkirakan

 



 

 

24. Dalam aliran ru’yah untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan 

harus dilihat oleh orang yang.... 

A. Pintar 

B. Pandai 

C. Adil 

D. Wibawa 

25. Aliran hisab adalah adalah aliran yang berpendapat bahwa untuk 

mengawali dan mengakhiri bulan Ramadhan adalah dengan .... usia 

bulan qamariyah, tanpa harus melalui mekanisme ru’yat al-hilal bi al-

fi’li. 

A. Melihat 

B. Merasakan 

 

C. Mendengar 

D. Mengitung

b. Uraian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 7 syarat-syarat puasa Ramadhan! 

2. Jelaskan 2 rukun puasaRamadhan! 

3. Sebutkan 4kelompok orang yang boleh tidak berpuasa! 

4. Jelaskan 2 cara penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan! 

5. Tulislah bacaan niat puasa Ramadhan! 

 

SIKLUS II 

a. Pilihan Ganda  

Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Zakat menurut bahasa berarti.... 

A. Mengingat 

B. Mendengarkan  

C. Melebarkan  

D. Menyucikan 

2. Zakat secara istilah adalah zakat yang .... dikeluarkan oleh setiap orang 

Islam laki-laki atau perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri 

dan orang-orang Islam, dengan cara mengeluarkan bahan makanan 

pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. 

A.Wajib 

B. Sunnah 

C.Mubah 

D.Makruh

3. Dasar hukum zakat fitrah adalah.... 

A. Q.S. Al-Baqarah ayat 110 

B. Q.S. Al-Baqarah ayat 111 

C. Q.S. Al-Baqarah ayat 112 

D. Q.S. Al-Baqarah ayat 113

4. Hukum zakat fitrah adalah.... 

A. Haram 

B. Makruh 

C. Wajib 

D. Sunnah

5. Zakat fitrah dikenakan kepada setiap orang.... 

A. Muslim 

B. Kafir 

C. Syirik 

D. Musyrik  

6. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau 

kepemilikan nisab, tetapi berdasarkan.... 

A. Kemampuan 

B. Keahlian 

C. Kekuatan 

D. Kemahiran  
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7. Orang yang tidak memiliki kelebihan harta, maka ia....mengeluarkan 

zakat fitrah. 

A. Wajib 

B. Makruh 

C. Sunnah 

D. Tidak wajib  

8. Orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, ia 

juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang berada di 

bawah.... 

A. Kedudukannya 

B. Tanggungjawab 

C. Pengawasannya 

D. Kekuasaannya  

9. Berikut ini yang termasuk syarat wajib zakat fitrah adalah.... 

A. Berakal 

B. Baligh  

C. Islam 

D. Bepergian

10. Bayi yang baru lahir sesudah terbenamnya matahari di akhir bulan 

Ramadhan, maka ia....mengeluarkan zakat fitrah. 

               A. Tidak wajib 

B. Wajib 

C. Sunnah 

D. Haram  

11. Dilaksanakan sesudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadhan 

termasuk....zakat fitrah. 

A. Syarat wajib 

B. Tujuan 

C. Ketentuan 

D. Hikmah  

12. Waktu yang diperbolehkan untuk mulai mengeluarkan zakat fitrah 

mulai awal sampai akhir bulan Ramadhan disebut.... 

A. Waktu wajib 

B. Waktu afdhol 

C. Waktu mubah 

D. Waktu makruh 

13. Waktu haram adalah waktu yang tidak diperbolehkan mengeluarkan 

zakat fitrah setelah....pada hari raya Idul Fitri. 

A. Terbenam matahari 

B. Terbit matahari 

C. Munculnya bulan 

D. Bulan terlihat 

14. Besaran jumlah zakat fitrah adalah .... beras. 

A. 1 kg 

B. 1,5 kg 

C. 2 kg 

D. 2,5 kg 

15. Zakat fitrah dapat berupa.... 

A. Beras  

B. Perhiasan 

C. Perak 

D. Rampasan perang 

16. Waktu mengeluarkan zakat yaitu mulai terbenamnya matahari di 

penghabisan bulan Ramadhan disebut.... 

A. Waktu afdhol 

B. Waktu wajib 

C. Waktu haram 

D. Waktu makruh

17. Zakat fitrah sering disebut sebagai.... 

A. Zakat mal 

B. Infak 

C. Zakat jiwa 

D. Sedekah 

 Berikut adalah bacaan niatنَ َوْيُت َاْن ُاْخرَِج زََكاَة الِفْطِر َعْن نَ ْفِسْي فَ ْرظَاهلِل تَ َعاَل  .18

zakat fitrah untuk.... 

A. Diri sendiri 

B. Anak 

C. Keluarga 

D. Sahabat



 

 

ْيِع َما يَ  ْلَزُمِِنْ نَ َفَقاتُ  ُهْم َشْرًعافَ ْرظَاهلِل تَ َعاَل نَ َوْيُت َاْن  .19 ُاْخرَِج زََكاَة الِفْطرَِعن ِ  ْي َوَعْن َجَِ Berikut 

adalah bacaan niat zakat fitrah untuk.... 

A. Diri sendiri 

B. Anak 

C. Keluarga 

D. Sahabat  

20. Untuk menambal kekurangan yang tidak disengaja dalam shalat 

termasuk....zakat fitrah. 

A. Syarat wajib 

B. Tujuan 

C. Ketentuan 

D. Hikmah  

21. Berikut ini yang termasuk tujuan zakat fitrah adalah.... 

A. Untuk bersenang-senang 

B. Untuk berfoya-foya 

C. Untuk membantu orang kaya 

D. Untuk menolong fakir miskin 

22. Berikut ini yang termasuk hikmah zakat fitrah adalah.... 

A. Menjadikan manusia memiliki sifat pemurah 

B. Menjadikan harta berkurang 

C. Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah semakin berkurang 

D. Menambah sifat sombong 

23. Menambah sifat takwa kepada Allah swt. termasuk....zakat fitrah. 

A. Syarat wajib 

B. Tujuan 

C. Ketentuan 

D. Hikmah  

24. Jiwa orang muslim yang berzakat fitrah, lama-kelamaan akan 

bertambah.... 

A. Kotor 

B. Bersih 

C. Keruh 

D. Suci  

25. Menurut ajaran Islam jiwa setiap muslim dapat disucikan dengan.... 

A. Denda 

B. Zakat fitrah 

C. Pajak 

D. Uang

 

 

b. Uraian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan pengertian zakat fitrah secara istilah! 

2. Tulislah dasar hukum zakat fitrah! 

3. Sebutkan 3 syarat wajib zakat fitrah! 

4. Sebutkan 5 ketentuan waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah! 

5. Sebutkan 3 hikmah zakat fitrah! 

 

 

4. Refleksi  

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama 

yaitu data yang terkait dengan hasil belajar Fikih, dan kedua yaitu data 

yang terkait dengan kerjasama santri dalam proses pembelajaran terhadap 

strategi STAD untuk meningkatkan hasil belajar Fikih. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Miftahul Huda 

Pondok Pesantren Miftahul Huda didirikan oleh Dr. Ky. Imam 

Mudofir, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Nyai Ririn Nurhayati, STP., S.Pd. pada 

tanggal 17 Oktober 2015 bertepatan dengan Hari Sabtu Wage tanggal 04 

Muharram 1437 H di Jl. Wisata Tani, Gang Pesantren No.01, Doho RT 29 

RW 04, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Peletakan Batu Pertama 

Pondok Pesantren pada tanggal 27 Desember 2015 bertepatan dengan 

Hari Ahad Kliwon tanggal 14 Robiul Awwal 1437 H. Awal mukim santri 

dan kegiatan Pondok Pesantren Miftahul Huda pada tanggal 19 Juli 2016 

bertepatan dengan hari Rabu Legi 14 Syawal 1437 H. Dewan Pengasuh 

sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda adalah Dr. Ky. 

Imam Mudofir, S.Pd., M.Pd., yang didampingi oleh dewan pembina dan 

sekaligus dewan pendamping seluruh kegiatan Pondok Pesantren 

Miftahul Huda adalah Ibu Nyai Ririn Nurhayati, STP., S.Pd. Pondok 

Pesantren Miftahul Huda resmi mendapat surat keputusan dari pemerintah 

dengan SK Kemenkumham No: AHU-0036417.AH.01.04 Tahun 2016.
60
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2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Miftahul Huda 

a. Visi Pondok Pesantren Miftahul Huda 

Mengamalkan perintah Allah Swt. dan Rasulullah Saw. yang 

bersinergi dengan pemerintah. 

b. Misi Pondok Pesantren Miftahul Huda 

1) Mendidik dan membina serta menyiapkan insan yang sholeh dan 

sholehah, berilmu dan beramal, berakhlak mulia penuh 

kedisiplinan, bertanggung jawab dan berkepribadian luhur dalam 

rangka membentuk jiwa taqwallah. 

2) Membentuk dan mengupayakan terwujudnya sistem masyarakat 

yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan latar sosial 

budaya yang melingkupinya. 

3) Merencanakan mekanisme dakwah Islam yang efektif, terpadu, 

sesuai dengan kondisi dan tetap mempertahankan warisan nilai 

yang sudah baik serta melakukan pembaharuan dan peningkatan 

efektivitas dakwah. 

4) Menggali dan menyajikan khasanah pemikiran Islam dalam 

rangka menyampaikan pemahaman keagamaan di tengah 

kehidupan masyarakat.
61

 

5) Mendukung pelaksanaan program pemerintah yang tidak 

bertentangan dengan Islam dalam mencerdaskan kehidupan 

                                                 
61
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bangsa, mewujudkan cita-cita luhur bangsa serta meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

3. Pengajian Kutubutturots (Kitab-kitab Salaf atau Kuning) 

Pengajian kitab-kitab Salaf meliputi Ilmu Fiqih, Tasawuf, Tauhid, 

dan Ilmu alat yang diasuh oleh pengasuh serta dibantu dewan asatidz 

Pondok Pesantren Miftahul Huda dan didampingi oleh dewan pembina 

dan dewan pembimbing kegiatan Pondok Pesantren Miftahul Huda. 

4. Kegiatan Pondok Pesantren Miftahul Huda 

a. Kegiatan Harian 

Sholat malam (tahajjud, dll), sholat subuh, membaca surat 

Yasin dan Waqi’ah, ngaji pagi kitab kuning, olahraga (khusus ahad 

pagi), sholat dhuhur berjama’ah, sholat ashar berjama’ah, ngaji kitab 

kuning, sorogan Alquran, hafalan surat-surat pendek dan hafalan 

lainnya (khusus ahad sore), sholat maghrib berjama’ah, madrasah 

diniyyah Miftahul Huda, sholat isya’ berjama’ah, jam belajar, habshy 

(kegiatan bersama khusus sabtu) dan jam malam.  

b. Kegiatan Mingguan 

Pengajian kitab kuning dan jama’ah sholat dhuha, latihan 

habshy (sabtu malam minggu), olahraga, ro’an kubro (kerja bakti 

massal), sholat taubat, sholat hajat, sujud syukur, khususiyah (tahlil), 

membaca surat Yasin dan Waqi’ah.
62
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c. Kegiatan Bulanan 

Istighotsah kubro dan santunan ananda yatim dan dhuafa’, 

kunjungan tim kesehatan, kotmil Qur’an. 

d. Kegiatan Tahunan 

Memperingati harlah Pondok Pesantren Miftahul Huda, 

khotmil Qur’an bil-Ghoib, pengajian Muharram, pengobatan massal 

dan santunan ananda yatim, memperingati hari kelahiran Nabi 

Muhammad saw, memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw, 

Nisfyu Sya’ban, pengajian menjelang Ramadhan dan rutinan ahad 

wage, malam 1000 bulan bersama ananda yatim dan pengajian 

Ramadhan, halal bi halal, memperingati hari kemerdekaan RI, dan 

wisuda santri atau pengajian menjelang Ramadhan. 

e. Hari Libur 

Libur madrasah (setiap malam jum’at, tanggal merah, libur 

semester (sesuai dengan kalender akademik atau sekolah), dan libur 

kegiatan (kondisional). 

5. Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Miftahul Huda 

Madrasah diniyyah Miftahul Huda dibagi menjadi dua tingkat, 

yaitu a. Tingkat Ula. dan b. Tingkat Wustho yang mana setiap tingkatan 

ada wisuda santri.
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a. Tingkat Ula 

1) Kelas 1: membaca Alquran, menulis Alquran, hafalan surat 

pendek, dan tajwid dasar. 

2) Kelas 2: Imla’, tajwid (Tuhfathul Athfal), Fiqh (Safinatun Najah), 

Fasholatan I, Khulasoh 1, 2, 3, dan Akhlaqul Banin. 

3) Kelas 3: tajwid (Jazariyah), Fasholatan2, Nahwu (Jurumiyah), 

Tauhid (Aqidatul Awam), Fiqh (Sullamut Taufiq), dan Shorof (Al 

Amsilatut-Tashrifiyah). 

b. Tingkat Wustho 

1) Kelas 1: Fiqh (Fathul Qorib I), Fiqh (Fathul Mu’in I), Nahwu 

(Imrithi I), Nahwu (Alfiyah ibnu Malik I) Tafsir (JalalainI), dan 

Bahasa Arab. 

2) Kelas 2: Fiqh (Fathul Qorib II), Fiqh (Fathul Mu’in II), Nahwu 

(Imrithi II), Nahwu (Alfiyah ibnu Malik II) Tafsir (Jalalain II), dan 

Mantiq (Idhomul Mubham). 

3) Kelas 3: Ushul Fiqh, Fiqh (Fathul Mu’in II), Faraidh (Syarah 

Nadhom Ar-Rohbiyah), Nahwu (Alfiyah ibnu Malik III), Balaghoh 

(Jawahirul Maknun), dan Ilmu Hadits (Manhaj Dzawin Nadhor).
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B. Penjelasan Data Per-Siklus 

SIKLUS I 

Penjelasan empat tahap PTK yaitu: 

1. Perencanaan  

a. Pengajar menjelaskan strategi pembelajaran STAD untuk 

meningkatkan hasil belajar Fikih. 

b. Pengajar menjelaskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

c. Pengajar menyiapkan fasilitas pembelajaran. 

d. Pengajar menyiapkan instrumen evaluasi tes Fikih. 

e. Pengajar menjelaskan materi Fikih. 

f. Pengajar membentuk 4 kelompok yang mana per kelompok terdiri 

dari 4-5 anggota. 

g. Setiap siklus ada 2 pertemuan. 

2. Pelaksanaan 

a. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 berisi tentang kegiatan penjelasan tentang 

STAD dan materi Fikih yaitu Puasa Ramadhan. Pada pre-activity 

pengajar mengucapkan salam, mengabsen santri, mengecek tempat 

duduk dan memberi semangat kepada santri. Pada whilst-activity, 

pengajar membagi santri menjadi 4 kelompok yang heterogen yang 

terdiri dari berbagai kemampuan, suku atau ras dan saling membantu 

sama lain. Setelah semua kelompok berkumpul dengan anggota 

masing-masing, pengajarmenjelaskan materi tentang STAD 
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meliputi: definisi, langkah-langkah, persiapan, jadwal kegiatan 

strategi STAD, dan materi Puasa Ramadhan meliputi: pengertian dan 

dasar hukum, syarat-syarat, rukun, hal-hal yang membolehkan tidak 

berpuasa, amalan yang disunnahkan, dan cara menentukan awal dan 

akhir bulan Ramadhan. Setelah itu pengajar meminta masing-masing 

kelompok untuk mereview kembali materi Puasa Ramadhan yang 

telah dijelaskan di lembar kegiatan santri (LKS). Ketika para santri 

tengah berdiskusi pengajar mendekati per kelompok untuk 

membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi.  

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, pengajar 

meminta per kelompok untuk mempresentasikan hasil review di 

depan kelas. Dalam presentasi ada sesi tanya jawab antarsantri dan 

pengajar. Pengajar juga memberikan penghargaan berupa nilai 

tambahan kepada kelompok yang hasil presentasinya sudah bagus 

dan baik. Setelah semua kelompok presentasi, pengajar meminta 

santri untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Pada post-

activity pengajar menyuruh santri untuk mempelajari kembali materi 

yang telah diajarkan dan menutup proses pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

b. Pertemuan 2 

Pertemuan ke-2 berisi penilaian tes terhadap materi Puasa 

Ramadhan. Pada pre-activity pengajar mengucapkan salam, 

mengabsen santri, mengecek tempat duduk dan memberikan 
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semangat kepada santri. Pada whilst-activity pengajar membagikan 

tes siklus awal terkait materi Puasa Ramadhan. Pengajar meminta 

santri untuk mengerjakan tes dengan jujur, baik dan benar. Pada 

post-activity pengajar menyuruh santri untuk mengumpulkan soal 

dan jawaban serta menutup proses pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

3. Pengamatan 

Tahap ini berhubungan dengan pengamatan yang terstruktur. 

Pengamatan adalah proses pengambilan data dalam penelitian yang mana 

peneliti melihat situasi penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan 

terstruktur digunakan untuk mengamati kerjasama santri dalam proses 

pembelajaran Fikih.Selain menggunakan observasi terstruktur, peneliti 

juga menggunakan tes tulis untuk mengamati hasil belajar Fikih. 

a. Observasi Terstruktur 

1) Judul Penelitian Tindakan Kelas: Peningkatan Hasil Belajar 

Fikih Melalui Strategi Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) di Pondok Pesantren Miftahul 

Huda Doho Dolopo Madiun 

2) Hari/Tanggal/Tempat Penelitian : Sabtu,06April 2019 /Pondok 

Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun 

3) Siklus   :  I 

4) Waktu Pengamatan  :  18.00 - 19.15 
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Tabel 4.1 

Data Kemampuan Kerjasama Siklus I 

NO Nama Santri 

Aspek 

yang 

dinilai 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1 2 

1 Agung Kurniawan 75 75 150 75 

2 Agung Pratama 75 75 150 75 

3 Ahmad Kholil Alfinaim 75 75 150 75 

4 Bagas Try Yogo Pratama 50 75 125 62,5 

5 Chandika M. 50 50 100 50 

6 Fawwaz B. 50 75 125 62,5 

7 Hendra Wicaksana Putra 75 75 150 75 

8 Muhammad Ahyak 75 75 150 75 

9 
Muhammad Anas 

Khoiruzain 
75 75 150 75 

10 
Muhammad Khafidun 

Niam 
50 75 125 62,5 

11 
Muhammad Yahya 

Dzulfikri 
75 75 150 75 

12 Sendhi Heavana P. 50 75 125 62,5 

13 Septian Nur Paranto 50 75 125 62,5 

14 Sofyanul Aziz Z. 75 75 150 75 

15 Syifaul Azam 50 75 125 62,5 

16 Yogi Aulia Akbar 50 75 125 62,5 

17 Yogi Setiawan 50 75 125 62,5 
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b. Tes Tulis 

Tabel 4.2 

Data Hasil Belajar (Nilai) Siklus I 

No Nama Santri Nilai Keterangan  

1 Agung Kurniawan 91 Tuntas 

2 Agung Pratama 97 Tuntas 

3 Ahmad Kholil Alfinaim 96 Tuntas 

4 Bagas Try Yogo Pratama 85 Tuntas 

5 Chandika M. 88 Tuntas 

6 Fawwaz B. 76 Tidak Tuntas 

7 Hendra Wicaksana Putra 87 Tuntas 

8 Muhammad Ahyak 86 Tuntas 

9 Muhammad Anas Khoiruzain 89 Tuntas 

10 Muhammad Khafidun Niam 93 Tuntas 

11 Muhammad Yahya Dzulfikri 80 Tidak Tuntas 

12 Sendhi Heavana P. 78 Tidak Tuntas 

13 Septian Nur Paranto 84 Tuntas 

14 Sofyanul Aziz Z. 94 Tuntas 

15 Syifaul Azam 91 Tuntas 

16 Yogi Aulia Akbar 82 Tuntas 

17 Yogi Setiawan 86 Tuntas 

Total Nilai 1483 

Rata-Rata Nilai 87,23 

 

 

4. Refleksi 

Dalam siklus I sudah menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar Fikih dan kerjasama santri dalam kelompok, akan tetapi belum 

mencapai kriteria ketuntasan. Hal ini terlihat dari pertemuan 1, terdapat 

8santri yang sudah aktif bertanya atau menjawab pertanyaan maupun 

menyampaikan pendapat, akan tetapi terdapat 9 santri yang kurang aktif 

dalam bertanya atau menjawab pertanyaan maupun menyampaikan 
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pendapat. Sedangkan untuk komunikasi selama kerja kelompoksantri 

sudah bisa berkomunikasi dengan baik. 

Dan terlihat juga pada pertemuan ke-2, dari hasil tes siklus I 

untuk hasil belajar terdapat 14 santri yang tuntas dan 3 santri yang tidak 

tuntas. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan kerjasama dan hasil 

belajar santri belum maksimal, sehingga perlu adanya kegiatan 

pembelajaran pada siklus II. 

 

SIKLUS II 

Penjelasan empat tahap PTK yaitu: 

1. Perencanaan  

a. Pengajar menjelaskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Pengajar menyiapkan fasilitas pembelajaran. 

c. Pengajar menyiapkan instrumen evaluasi tes Fikih. 

d. Pengajar menjelaskan materi Fikih. 

e. Pengajar membentuk 4 kelompok. 

f. Setiap siklus ada 2 pertemuan. 

2. Pelaksanaan 

a. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 berisi tentang kegiatan penjelasan materi Fikih 

yaitu Zakat Fitrah. Pada pre-activity pengajar mengucapkan salam, 

mengabsen santri, mengecek tempat duduk dan memberi semangat 

kepada santri. Pada whilst-activity, pengajar membagi santri menjadi 
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4 kelompokyang heterogen yang terdiri dari berbagai kemampuan, 

suku atau ras dan saling membantu sama lain. Setelah semua 

kelompok berkumpul dengan anggota masing-masing, pengajar 

menjelaskan materi zakat fitrah meliputi: pengertian, dasar hukum, 

ketentuan, tujuan dan hikmah zakat fitrah.Setelah itu pengajar 

meminta masing-masing kelompok untuk mereview kembali materi 

zakat fitrah yang telah dijelaskan di lembar kegiatan santri (LKS). 

Ketika para santri tengah berdiskusi pengajar mendekati per 

kelompok untuk membantu memecahkan masalah yang tengah 

dihadapi.  

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, pengajar 

meminta per kelompok untuk mempresentasikan hasil review di 

depan kelas. Dalam presentasi ada sesi tanya jawab antar santri dan 

pengajar. Pengajar juga memberikan penghargaan berupa nilai 

tambahan kepada kelompok yang hasil presentasinya sudah bagus 

dan baik. Setelah semua kelompok presentasi, pengajar meminta 

santri untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Pada post-

activity pengajar menyuruh santri untuk mempelajari kembali materi 

yang telah diajarkan dan menutup proses pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

b. Pertemuan 2 

Pertemuan ke-2 berisi penilaian tes terhadap materi zakat 

fitrah. Pada pre-activity pengajar mengucapkan salam, mengabsen 
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santri, mengecek tempat duduk dan memberikan semangat kepada 

santri. Pada whilst-activity pengajar membagikan tes siklus awal 

terkait materi zakat fitrah. Pengajar meminta santri untuk 

mengerjakan tes dengan jujur, baik dan benar. Pada post-activity 

pengajar menyuruh santri untuk mengumpulkan soal dan jawaban 

serta menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

3. Pengamatan 

Tahap ini berhubungan dengan pengamatan yang terstruktur. 

Pengamatan adalah proses pengambilan data dalam penelitian yang mana 

peneliti melihat situasi penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan 

terstruktur digunakan untuk mengamati kerjasama santri dalam proses 

pembelajaran Fikih. Selain menggunakan observasi terstruktur, peneliti 

juga menggunakan tes tulis untuk mengamati hasil belajar Fikih. 

a. Kerjasama 

1) Judul Penelitian Tindakan Kelas: Peningkatan Hasil Belajar 

Fikih Melalui Strategi Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) di Pondok Pesantren Miftahul 

Huda Doho Dolopo Madiun 

2) Hari/Tanggal/Tempat Penelitian : Selasa, 18 Juni 2019 

/Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun 

3) Siklus   :  1I 

4) Waktu Pengamatan  :  18.00 - 19.15 
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Tabel 4.3 

Data Kemampuan Kerjasama Siklus II 

NO Nama Santri 

Aspek 

yang 

dinilai 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1 2 

1 Agung Kurniawan 75 75 150 75 

2 Agung Pratama 75 75 150 75 

3 Ahmad Kholil Alfinaim 75 100 175 87,5 

4 Bagas Try Yogo Pratama 50 75 125 62,5 

5 Chandika M. 50 75 125 62,5 

6 Fawwaz B. 75 75 150 75 

7 Hendra Wicaksana Putra 50 75 125 62,5 

8 Muhammad Ahyak 75 100 175 87,5 

9 
Muhammad Anas 

Khoiruzain 
75 100 175 87,5 

10 
Muhammad Khafidun 

Niam 
75 75 150 75 

11 
Muhammad Yahya 

Dzulfikri 
75 100 175 87,5 

12 Sendhi Heavana P. 75 75 150 75 

13 Septian Nur Paranto 75 100 175 87,5 

14 Sofyanul Aziz Z. 75 75 150 75 

15 Syifaul Azam 75 75 150 75 

16 Yogi Aulia Akbar 75 75 150 75 

17 Yogi Setiawan 75 75 150 75 
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b. Tes Tulis 

Tabel 4.4 

Data Hasil Belajar (Nilai) Siklus II 

No Nama Santri Nilai Keterangan  

1 Agung Kurniawan 92 Tuntas 

2 Agung Pratama 89 Tuntas 

3 Ahmad Kholil Alfinaim 98 Tuntas 

4 Bagas Try Yogo Pratama 90 Tuntas 

5 Chandika M. 91 Tuntas 

6 Fawwaz B. 85 Tuntas 

7 Hendra Wicaksana Putra 94 Tuntas 

8 Muhammad Ahyak 93 Tuntas 

9 Muhammad Anas Khoiruzain 81 Tuntas 

10 Muhammad Khafidun Niam 88 Tuntas 

11 Muhammad Yahya Dzulfikri 84 Tuntas 

12 Sendhi Heavana P. 83 Tuntas 

13 Septian Nur Paranto 90 Tuntas 

14 Sofyanul Aziz Z. 81 Tuntas 

15 Syifaul Azam 81 Tuntas 

16 Yogi Aulia Akbar 84 Tuntas 

17 Yogi Setiawan 81 Tuntas 

Total Nilai 1485 

Rata-Rata Nilai 87,35 

 

 

4. Refleksi 

Dalam siklus IIjuga mengalami peningkatan hasil belajar Fikih 

dan kerjasama santri dan keduanya telah mencapai kriteria ketuntasan. 

Hal ini terlihat dari pertemuan 1, terdapat 14 santri yangsudah aktif 

bertanya atau menjawab pertanyaan maupun menyampaikan pendapat, 

akan tetapi terdapat 3santri yang kurang aktif dalam bertanya atau 

menjawab pertanyaan maupun menyampaikan pendapat. Sedangkan 
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untuk komunikasi selama kerja kelompok santri sudah bisa 

berkomunikasi dengan baik. 

Dan terlihat juga pada pertemuan ke-2, dari hasil tes siklus II 

menunjukkan bahwa seluruh santri telah memahami materi yang telah 

disampaikan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil belajar (nilai) mereka 

yang seluruhnya telah mencapai nilai minimal yaitu 80. 

B.  

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

1. Penerapan Strategi STAD dalam Meningkatkan Kerjasama dalam Belajar 

Fikih 

Tabel 4.5 

Komparasi Kemampuan Kerjasama 

Kemampuan 
Siklus I Siklus II 

F % F % 

Sangat Baik 0 0 % 5 29,41 % 

Baik 16 94,12 % 12 70,59 % 

Sedang 1 5,88 % 0 0 % 

Rendah 0 0 % 0 0 % 

Sangat Rendah 0 0 % 0 0 % 

 

Keterangan: 

Dapat dilihat pada tabel diatas, kemampuan kerjasama dengan 

menggunakan strategi STAD ada peningkatan dari siklus I sampai siklus 

II dalam penelitian tindakan kelas ini sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. Dari hasil PTK ini diketahui bahwa seluruh santri telah 

mencapai ketuntasan, santri yang memiliki kemampuan sangat baik 

berjumlah 5 dengan persentase 29,41 % dan santri yang memiliki 

kemampuan baik berjumlah 12 dengan persentase 70,59 %. 
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Dalam pembelajaran siklus I seluruh kemampuan kerjasama 

santri mencapai 67,65 %. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan 

kerjasama santri belum maksimal, sehingga diperlukan adanya kegiatan 

pembelajaran pada siklus II. Dalam pembelajaran siklus II seluruh 

kemampuan kerjasama santri mencapai 76,47 %. Hal ini membuktikan 

bahwa kemampuan kerjasama santri sudah baik dan telah mencapai 

kriteria ketuntasan, sehingga tidak diperlukan adanya kegiatan 

pembelajaran pada siklus III. 

2. Penerapan Strategi STAD dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fikih 

Tabel 4.6 

Komparasi Tes Tulis 

Aspek 
Siklus I Siklus II 

F % F % 

Tuntas 14 82,35 % 17 100 % 

Tidak Tuntas 3 17,65 % 0 0 % 

 

Keterangan: 

PTK yang terjadi pada pembelajaran Fikih siklus 1 dalam 

menggunakan strategi STAD belum maksimal, hal ini dikarenakan dalam 

proses pembelajaran ada beberapa santri yang kurang memperhatikan, 

ada yang bicara dengan temannya, asyik bermain sendiri dan menoleh 

kanan kiri. Hal ini yang menyebabkan hasil belajar mereka menjadi 

kurang. 

Hasil belajar santri pada siklus I belum mencapai kriteria 

ketuntasan. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran Fikih terdapat 14 

santri yang sudah tuntas dengan persentase 82,35 % dan 3 santri yang 
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tidak tuntas sebesar 17,65 %. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar 

santri belum maksimal, sehingga diperlukan adanya kegiatan 

pembelajaran pada siklus II. 

Perbaikan yang terjadi pada siklus II adalah pengajar lebih 

memperhatikan aktivitas yang dilakukan santri dalam proses belajar 

mengajar dan dalam diskusi kelompok, agar santri yang kurang 

memperhatikan materi akan diberi teguran, sehingga materi yang 

disampaikan dapat dipahami santri dengan baik. 

Hasil belajar santri pada siklus II telah mencapai kriteria 

ketuntasan. Hal ini terlihat dari persentase hasil belajar seluruh santri 

telah tuntas sebesar 100 %. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar 

santri sudahbaik, sehingga tidak diperlukan adanya kegiatan 

pembelajaran pada siklus III. 

 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kerjasama santri 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi STAD 

menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pengajar, baik pada kemampuan kerjasama maupun tes tulis. 

Data perbandingan dalam 2 siklus ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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1. Penerapan Strategi STAD dalam Meningkatkan Kerjasama dalam Belajar 

Fikih 

Tabel 4.7 

KomparasiKemampuan Kerjasama 

Kemampuan 
Siklus I Siklus II 

F % F % 

Sangat Baik 0 0 % 5 29,41 % 

Baik 16 94,12 % 12 70,59 % 

Sedang 1 5,88 % 0 0 % 

Rendah 0 0 % 0 0 % 

Sangat Rendah 0 0 % 0 0 % 

 

Dapat dilihat pada tabel diatas, kemampuan kerjasama dengan 

menggunakan strategi STAD ada peningkatan dari siklus I sampai siklus 

II dalam penelitian tindakan kelas ini sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. Dari hasil PTK ini diketahui bahwa seluruh santri telah 

mencapai ketuntasan, santri yang memiliki kemampuan sangat baik 

berjumlah 5 dengan persentase 29,41 %dan santri yang memiliki 

kemampuan baik berjumlah 12 dengan persentase 70,59 %. 

Kerjasama adalah kegiatan yang sengaja untuk diciptakan dalam 

pembelajaran untuk menanamkan, melatih dan mengembangkan 

kemampuan kerjasama santri dengan tujuan untuk mencetak santri yang 

memiliki kemampuan kerjasama yang positif dalam mencapai 

kesuksesan, tidak hanya menggunakan kemampuan kognitif. Kerjasama 

yang positif adalah interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih yang 

saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama, tanpa ada yang 
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dirugikan. Penanaman kemampuan kerjasama dapat dilakukan di 

lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. 
65

 

Dalam proses pembelajaran, melakukan kerjasama dalam 

kelompok memang tidaklah mudah. Terkadang terdapat perbedaan 

pendapat, ide atau gagasan mengenai materi yang sedang dipelajari. 

Namun, kemampuan kerjasama dapat ditanamkan, dilatih, dan 

dikembangkan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu melalui 

kegiatan pembelajaran. Kerjasama dalam pembelajaran dapat dilakukan 

oleh dua santri atau lebih yang saling berinteraksi, menggabungkan 

tenaga, ide atau gagasan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.
66

 

Dengan adanya kemampuan kerjasama yang dilakukan oleh santri 

kelas 3 Ula Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun pada 

mata pelajaran Fikih diharapkan dapat digunakan sebagai pegangan 

dalam melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

adanya kemampuan tersebut, santri akan belajar sendiri bagaimana cara 

melakukan kerjasama yang baik dan benar baik di dalam maupun di luar 

proses pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi STAD dapat 

meningkatkan kemampuan kerjasama pada santri kelas 3 Ula di Pondok 

Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun. Hal ini dapat 

mengembangkan sifat saling membantu, menghargai pendapat teman, 

                                                 
65

 Yulianti, “Pendidikan Karakter Kerja Sama”, 35. 
66

 Ibid. 
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lebih termotivasi dan antusias dalam belajar serta menghilangkan rasa 

bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Dari keseluruhan kemampuan kerjasama tersebut dapat dilihat 

dari gambar berikut ini: 

 

Grafik 4.1 

Hasil Komparasi Kemampuan Kerjasama 

 

2. Penerapan Strategi STAD dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fikih 

Tabel 4.8 

Komparasi Tes Tulis 

Aspek 
Siklus I Siklus II 

F % F % 

Tuntas 14 82,35 % 17 100 % 

Tidak Tuntas 3 17,65 % 0 0 % 

 

PTK yang terjadi pada pembelajaran Fikih siklus 1 dalam 

menggunakan strategi STAD belum maksimal, hal ini dikarenakan dalam 

proses pembelajaran ada beberapa santri yang kurang memperhatikan, 

ada yang bicara dengan temannya, asyik bermain sendiri dan menoleh 
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kanan kiri. Hal ini yang menyebabkan hasil belajar mereka menjadi 

kurang. 

Perbaikan yang terjadi pada siklus II adalah pengajar lebih 

memperhatikan aktivitas yang dilakukan santri dalam proses belajar 

mengajar dan dalam diskusi kelompok, agar santri yang kurang 

memperhatikan materi akan diberi teguran, sehingga materi yang 

disampaikan dapat dipahami santri dengan baik. 

Sementara itu, hasil belajar memiliki fungsi antara lain: 

a. Fungsi instruksional yaitu mengusahakan agar perkembangan dan 

belajar santri bisa mencapai tingkat yang optimal. Pemberian nilai 

merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, asalkan 

dapat dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. 

b. Fungsi informatif yaitu memberikan nilai santri kepada orang tua 

memiliki sebuah arti bahwa orang tua santri tersebut mengetahui 

terkait kemajuan dan prestasi anaknya di pondok pesantren. 

c. Fungsi bimbingan yaitu pemberian nilai kepada santri akan memiliki 

arti yang besar bagi pembimbing. Dengan adanya rincian gambaran 

nilai santri, pembimbing akan mengetahui bagian-bagian mana dari 

usaha santri yang masih memerlukan bantuan.  

d. Fungsi administratif antara lain:  

1) Menentukan kenaikan dan kelulusan santri. 

2) Memindahkan atau menempatkan santri. 

3) Memberikan beasiswa. 
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4) Memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar. 

5) Memberikan gambaran prestasi santri.
67

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan tes tulis pada akhir 

pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar santri. Tes tulis yang 

digunakan berupa lembar soal yang bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman santri setelah mengikuti pembelajaran. 

Hasil pelaksanaan PTK cenderung mengalami peningkatan dari 

setiap siklus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

strategi STAD dapat meningkatkan hasil belajar santri pada mata 

pelajaran Fikih kelas 3 Ula di Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho 

Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Dari keseluruhan hasil tes tulis tersebut dapat dilihat dari gambar 

grafik berikut ini: 

 

Grafik 4.2 

Hasil Komparasi Tes Tulis 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kerjasama santri 

dalam proses pembelajaran Fikih. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama 

santri dalam proses pembelajaran menunjukkan pada siklus I sebesar 

67,65 % dan siklus II sebesar 76,47 %.Hal ini dapat dilihat dari aktivitas 

santri di kelas 3 Ula Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo 

Madiun dalam berpendapat, bertanya maupun menjawab pertanyaan dan 

berkomunikasi yang baik selama kerja kelompok. 

2. Penggunaan strategi pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar santri 

pada mata pelajaran Fikih. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar santri di 

kelas 3 Ula Pondok Pesantren Miftahul Huda Doho Dolopo Madiun pada 

siklus I sebesar 82,35 % dan siklus II sebesar 100 %. 

 

B. Saran  

1. Bagi Pengajar 

Proses pembelajaran Fikih ini masih menggunakan strategi 

konvensional, seharusnya pengajar mampu menerapkan strategi 

pembelajaran yang dapat membangkitkan minat, motivasi dan antusias 
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santri dalam proses pembelajaran dan juga meningkatkan ketuntasan 

hasil belajar santri. 

2. Bagi Santri 

Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran Fikih melalui 

penggunaan strategi Student Teams Achievement Division (STAD), santri 

hendaknya selalu bekerja sama dengan teman sekelompoknya, selalu 

aktif dan sungguh-sungguh dalam belajar. 

3. Bagi Pondok Pesantren 

Harus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan 

berbagai strategi pembelajaran. 

4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang 

Disarankan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian 

menggunakan strategi STAD yang lebih mendalam dan untuk 

memverifikasi penelitian misalnya dengan penggunaan strategi 

pembelajaran dalam tujuan, proses, evaluasi pembelajaran, maupun cara 

belajar . 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 

2009. 

Basuki. Desain Pembelajaran Berbasis Penelitian Tindakan Kelas. Ponorogo: 

STAIN Po Press, 2009. 

Hamdani. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia, 2011. 

Mudofir, Imam. “Laporan Hasil Kualifikasi Lisan/Seminar Proposal 

Disertasi.”Proposal Disertasi, UM, Malang, 2012. 

---------. “Pembelajaran Inovatif untuk Meningkatkan Pembelajaran Bahasa 

Inggris yang Efektif.” Dalam Jurnal Linguistik Terapan. Malang: 

Politeknik Negeri Malang, 2015: 68-81. 

---------. “Pengaruh Strategi Pembelajaran (STAD VS Konvensional) dan 

Modalitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Vocabulary dalam Berbicara 

Bahasa Inggris.” Dalam Jurnal Linguistik Terapan. Malang: Politeknik 

Negeri Malang, 2014: 16-27. 

---------.“STAD Berbantuan IT Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan 

Grammar Berbicara Bahasa Inggris.” Dalam Prosiding Seminar Nasional 

Industri Bahasa. Malang: Politeknik Negeri Malang, 2017: 145-163. 

---------. “Strategi Pembelajaran (STAD VS Konvensional) dan Modalitas Belajar 

terhadap Hasil Belajar Berbicara Bahasa Inggris.” Disertasi, UM, Malang, 

2014. 

Mudofir, Imam, Heny P., dan Yani Ratnawati. “STAD Berbasis Multimedia 

Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan Grammar Berbicara 

Bahasa Inggris.” Malang: Politeknik Negeri Malang, 2017. 

Nasution, Mardiah Kalsum. “Penggunaan Metode Pembelajaran dalam 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa.” Dalam Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah 

Bidang Pendidikan. Banten: UIN Banten, 2017: 9-16. 

Purwanto, M. Ngalim. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014. 

Saebani, Beni Ahmad dan Encep Taufiqurrahman. Pengantar Ilmu Fiqh. 

Bandung: Pustaka Setia, 2015. 



85 

 

 

Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. Jakarta: Rajawali Press, 

2010. 

Slavin, Robert. E. Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik. terj. Nurulita. 

Bandung: Nusa Media, 2008. 

Trianto. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007. 

Wathoni, Kharisul. Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Ponorogo: 

STAIN Po Press, 2011. 

Wulandari, Bekti, Fatchul Arifin, dan Dessy Irmawati. “Peningkatan Kemampuan 

Kerjasama dalam Tim Melalui Pembelajaran Berbasis Lesson Study.” 

Dalam Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education. 

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015: 9-16. 

Yani, Nofi. “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Materi Pokok Shalat Jumat di Kelas VII di MTs Al-Hasanah 

Medan.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017. 

Yatmoko, Fajar Dwi. “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

untuk Meningkatkan Kerja Sama dan Hasil Belajar Matematika Materi 

Volume Kubus dan Balok Kelas V SDK Murukan Tahun Pelajaran 

2017/2018.” Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018. 

Yulianti, Silvy Dwi, Ery Tri Djatmika, dan Anang Santoso. “Pendidikan Karakter 

Kerja Sama dalam Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar Pada Kurikulum 

2013.” Dalam Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS. Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2016: 33-38. 

 

 

 

 

 

 

  


