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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar yang terprogram dalam 

bentuk pendidikan formal dan non formal.1 Pendidikan pula diartikan sebagai usaha 

yang dijadikan orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai hidup yang lebih baik.2 

Selain itu juga Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan 

oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah. Usaha sadar tersebut 

dilakukan dalam bentuk pembelajaran dimana ada pendidik yang melayani para 

siswanya melakukan kegiatan belajar, pendidik menilai atau mengukur tingkat 

keberhasilan belajar siswa tersebut dengan prosedur yang di tentukan.3 

Dasar-dasar pendidikan telah diajarkan sejak Agama Islam pertama kali di 

wahyukan, terlihat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 

                            

                      

 

                                                             
1  Renda Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, (Sebuah Studi Awal Tentang Dasr-Dasar 

Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan Di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), 
hlm 11 

2  Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),hlm 2 
3  Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, ( Bandung: Alfa Beta 2011) hlm. 10 
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Artinya : 

(1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2). Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3). Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, (4). yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5). 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.4 

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu berupa 

tranformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Penerima proses 

adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah 

pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, flim, kurikulum, dan lain-lain.5 

Didalam melaksanakan pembelajaran seorang pendidik harus lebih kreatif dalam 

mengembangkan materi yang akan diberikan kepada anak didik, karena pembelajaran 

adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa bukan dibuat untuk siswa. Dengan 

demikian model pembelajaran sangat berperan penting dalam kelangsungan proses 

belajar mengajar yang berguna untuk menjadikan pembelajaran dikelas menjadi 

mudah dan proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. 

                                                             
4 Al-Quran dan Terjemahnya, 2008, Bandung: Diponegoro 
5 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Koonstruktikvistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), hlm 5 
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Menurut Davidson dan Warsham pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama 

untuk sampai kepada pengalaman belajar yang berkelompok pengalaman individu 

maupun pengalaman kelompok.6 

Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang 

memberikan kesempatan kepada anak didik untuk saling bekerja sama dengan sesama 

siswa yang tujuannya agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama 

teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain. 

Quick On The Draw pertama kali dikenalkan oleh Paull Ginnis. 7 Yang 

menginginkan agar siswa bekerja sama secara kooperatif pada kelompok-kelompok 

kecil dengan tujuan untuk menjadi kelompok pertama yang menyelesaikan satu set 

pertanyaan. Dalam tipe ini siswa dirancang untuk melakukan aktivitas berpikir, 

kemandirian, saling ketergantungan, multi sensasi, artikulasi dan kecerdasan 

emosional. Elemen yang ada dalam aktivitas ini adalah kerja kelompok, membaca, 

bergerak, berbicara, menulis, mendengarkan, melihat dan kerja individu. 

Persiapan-persiapan yang dilakukan guru: (1) Menyiapkan satu tumpukan kartu 

soal, misalnya delapan soal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dibahas. 

Tiap kartu memiliki satu soal. Tiap kelompok memiliki satu tumpukan kartu soal 

                                                             
6 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif (Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta 

Didik), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013), hlm 27 

7 Paul Ginnis. Trik & Taktik Mengajar : Strategi Meningkatkan Pencapaian Pengajaran 
Dikelas.  (Jakarta : PT. Indeks.2008). hlm. 163 
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yang sama, tiap tumpukan kartu soal memiliki warna berbeda. Misalnya, kelompok 

satu warna merah, kelompok dua warna biru dan seterusnya. Letakkan set kartu 

tersebut di atas meja, angka menghadap atas, nomor 1 di atas , (2)  Membagi siswa ke 

dalam kelompok, tiap kelompok terdiri dari empat orang, masing-masing kelompok 

memiliki nomor berbeda dari nomor satu sampai empat, menentukan warna 

tumpukan kartu pada tiap kelompok sehingga mereka dapat mengenali tumpukan 

kartu soal mereka di meja guru. (3) Memberi tiap kelompok bahan materi yang sudah 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran untuk tiap siswa dalam tiap kelompok. (4) 

Menyampaikan aturan permainan. (5) Pada kata „mulai‟, satu dari tiap kelompok lari 

ke meja guru, mengambil pertanyaan pertama menurut warna mereka dan kembali 

membawanya ke kelompok. (6) Dengan menggunakan materi sumber, kelompok 

tersebut mencari dan menulis jawaban di lembar kertas terpisah. (7) Jawaban dibawa 

kegurunya oleh orang dua. Guru memeriksa jawaban, Jika jawaban akurat dan 

lengkap, pertanyaan kedua dari tumpukan warna mereka diambil dan seterusnya. Jika 

ada jawaban yang tidak akurat atau tidak lengkap, maka guru menyuruh pelari 

kembali ke kelompok dan mencoba lagi. (8) Saat satu siswa dari kelompok sedang 

"berlari" anggota lainnya membaca dan memahami sumber bacaan, sehingga mereka 

dapat menjawab pertanyaan nantinya dengan lebih efesien. (10) Kelompok pertama 

yang menjawab semua pertanyaan dinyatakan sebagai pemenang. (11) Guru 

kemudian membahas semua pertanyaan. 

Dari observasi dan pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 05 

September 2014 di kelas XI MIA1 SMA Negeri 5 Palembang, diperoleh informasi 
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bahwa masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru, dan ada juga beberapa siswa yang bermain dengan teman 

sebangkunya. Ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran masih menggunakan 

metode lama yaitu ceramah, latihan, dan tanya jawab, sehingga tidak terjalinnya 

hubungan komunikatif antara siswa dengan guru serta siswa dengan siswa yang  

membuat siswa bosan dan jenuh serta kurang bersemangat dalam belajar PAI. 

Sedangkan nilai rata-rata dari setiap siswa ini mendapatkan nilai 70, sehingga nilai 

yang mereka peroleh ini belum bisa di bilang mencapai kreteria ketuntasan minimum 

(KKM) yang telah di tetapkan oleh sekolah yaitu 75. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka sangatlah penting bagi guru untuk 

merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif demi peningkatan kualitas 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, bukan hanya 

dari segi kognitif saja tetapi juga segi afektif dan psikomotorik. Untuk itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, 

“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE QUICK ON 

THE DRAW DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATA PELAJARAN PAI  DI SMA NEGERI 5 PALEMBANG”. 

B. Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, perlu adanya pembatasan masalah, 

sebagai berikut : 

1. Mata pelajaran PAI dengan sub pokok bahasan iman kepada rosul allah 

SWT. 
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2. Siswa yang di jadikan objek penelitian adalah kelas XI MIA 1 sebagai 

kelas eksperimen dan kelas XI MIA 3 sebagai kelas kontrol. 

3. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Quick On 

The Draw. 

4. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini dilihat dari hasil pretest dan post-

test baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil belajar siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick On The Draw pada mata pelajaran PAI di SMA 

Negeri 5 palembang ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa yang diterapkan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick On The Draw pada mata pelajaran PAI di SMA 

Negeri 5 palembang ? 

3. Adakah peningkatan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang tidak 

diterapkan dan yang diterapakan diterapkan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick On The Draw pada mata pelajaran PAI di SMA 

Negeri 5 palembang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang tidak diterapkan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Quick On The Draw pada mata pelajaran 

PAI di SMA Negeri 5 Palembang 
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b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diterapkan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Quick On The Draw pada mata pelajaran 

PAI di SMA Negeri 5 Palembang  

c. Untuk mengetahui peningkatan yang signifikan antara hasil belajar siswa 

yang tidak diterapkan dan yang diterapakan diterapkan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Quick On The Draw pada mata pelajaran 

PAI di SMA Negeri 5 Palembang  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi sebagai masukan bagi 

lembaga-lembaga pendidikan yang berguna meningkatkan mutu 

pendidikan, khususnya bagi para pendidik Agama Islam di SMA Negeri 5 

Palembang. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para guru dalam 

menerapkan model-model pembelajaran baru pada materi Iman Kepada 

Rosul Allah Swt dan sebagai pedoman bagi siswa untuk meningkatkan 

hasil belajarnya. 

c. Bagi peneliti, agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Quick On The Draw khususnya 

dalam mata pelajaran  PAI. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah uraian tentang hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang sudah direncanakan. Selain itu juga untukmemberiakan gambaran 

atau batasan-batasan teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.8 

Penelitian karya Linggar Banyu Biru :“ Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick On The Draw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sosiologi 

Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Quick On The Draw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dari pratindakan ke siklus 1 dan dari siklus 1 ke 

siklus 2. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas yang 

pada saat pratindakan sebesar 68,41 terjadi peningkatan pada siklus 1 menjadi 74,38. 

Pada siklus 2 terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari 74,38 atau 70,28% 

menjadi 78,05 atau 78,38% dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 37 siswa. 

Skripsi Dona Litania yang berjudul : Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Quick On The Draw (QD) Pada Pembelajaran Matematika di Kelas 

X MAN Balai Balai Padang Panjang. 

Dapat disimpulkan bahwa selama pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Quik On The Draw, guru selalu melaksanakan semua 

tahap pembelajaran yang sesuai dengan kategori aktifitas yang diamati oleh observer. 

                                                             
8 Kasinyo Harto dkk, Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Palembang: IAIN Press, 

2012), hlm 15 
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Dengan kata lain, selama pembelajaran berlangsung seluruh aktifitas guru yang 

diamati terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk hasil belajar siswa pada ranah 

afektif dan psikomotor berdasarkan analisis data hasil observasi tentang hasil belajar 

siswa kelas eksperimen selama penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Quik 

On The Draw, secara umum hasil belajar siswa pada setiap pertemuan mengalami 

peningkatan. 

Sedangkan pada taraf kepercayaan 95% diperoleh harga >, yang berarti ditolak 

atau diterima yaitu hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Quik On The Draw lebih baik daripada hasil belajar 

matematika siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quik 

On The Draw di kelas X MAN Balai Balai Padang Panjang tahun pelajaran 2013/2014. 

Skripsi Anifatul Ulyawati yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Quick on The Draw terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Bidang Studi 

Fiqh di SMP Islam Parlaungan Berbek Waru Sidoarjo”. 

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dengan adanya model pembelajaran 

Quick On The Draw di kelas VIII SMP Islam Parlaungan Berbek Waru Sidoarjo 

terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik pada bidang studi Fiqh di SMP 

Islam Parlaungan. 

Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu model pembelajaran yang 

diterapkan adalah model pembelajaran Quick On The Draw. Sementara perbedaanya 

terlihat jelas pada objek penelitianya, yang menjadi objek penelitian yang akan 
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dilakukan oleh penulis adalah mata pelajaran PAI materi Iman Kepada Rosul Allah 

SWT di kelas XI MIA1 SMA Negeri 5 Palembang. 

F. Kerangka Teori 

1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Quick On The Draw 

Menurut Dewey model pembelajaran ialah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk merancang tatap muka dikelas atau pembelajaran 

tambahan diluar kelas dan untuk menajamkan materi pengajaran.9 

Menurut Slavin (1985), pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. 

Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih di arahkan pada 

guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya 

menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas.10 

Menurut Paul Ginnis model Quick On The Draw merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif, yang menginginkan agar peserta didik bekerja sama 

                                                             
9 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung:  Rosdakarya, 2012), hlm 127 
10 Agus Suprijono. Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 54-55 
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secara kooperatif pada kelompok-kelompok kecil dengan tujuan untuk 

menjadi kelompok pertama yang menyelesaikan satu set pertanyaan.11 

Menurut Ahmad Syahrir model Quick On The Draw adalah suatu 

pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas dan kerja sama 

peserta didik dalam mencari, menjawab dan melaporkan informasi dari 

berbagai sumber dalam sebuah suasana permainan yang mengarah pada 

pacuan kelompok melalui aktivitas kerja tim dan kecepatan.12 

Adapun langkah-langkah penerapan model Quick On The Draw  adalah 

sebagai berikut:13 

1) Siapkan satu set pertanyaan, misalnya sepuluh, mengenai topik yang 
sedang dibahas. Buat cukup salinan agar tiap kelompok punya sendiri. 
Tiap pertanyaan harus di kartu terpisah. Tiap set pertanyaan sebaiknya 
di kartu dengan warna berbeda. Letakkan set tersebut di atas meja guru, 
angka menghadap atas, nomor 1 di atas. 

2) Bagi siswa ke dalam kelompok bertiga, beri warna untuk tiap kelompok 
sehingga mereka dapat mengenali tumpukan kartu soal mereka di meja 
guru. 

3) Beri tiap kelompok bahan materi yang terdiri dari jawaban untuk semua 
pertanyaan- satu kopi tiap siswa. 

4) Pada kata „mulai‟, anggota bernomor satu dari tiap kelompok “lari” ke 
meja guru, mengambil pertanyaan pertama menurut warna mereka dan 
kembali membawanya ke kelompok. 

5) Dengan menggunakan materi sumber, kelompok tersebut mencari dan 
menulis jawaban di lembar kertas terpisah. 

6) Jawaban dibawa kegurunya oleh orang  dua. Guru memeriksa jawaban, 
Jika jawaban akurat dan lengkap, pertayaan kedua dari tumpukan warna 
mereka diambil dan seterusnya. Jika ada jawaban yang tidak akurat atau 

                                                             
11 Paul Ginnis. Trik & Taktik Mengajar : Strategi Meningkatkan Pencapaian Pengajaran 

Dikelas.  (Jakarta : PT. Indeks.2008). hlm. 163 
12 A.Syahrir.2012. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Quick On The Draw. Diunduh dari 

http://ansharsyahrir.blogspot.com/2012/12/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html (diakses pada 1 
Juli 2014) 

13 Ibid. Hlm 163-164 
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tidak lengkap, maka Guru menyuruh sang pelari kembali ke kelompok 
dan mencoba lagi.  

7) Saat satu siswa dari kelompok sedang "berlari" anggota lainnya 
membaca dan memahami sumber bacaan, sehingga mereka dapat 
menjawab pertanyaan nantinya dengan lebih efesien. 

8) Kelompok pertama yang menjawab semua pertanyaan dinyatakan 
sebagai pemenang. 

9) Guru kemudian membahas semua pertanyaan.  
 

Seperti halnya metode lain, model Quick On The Draw juga memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahan model Quick On 

The Draw adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan  model  pembelajaran Quick On The Draw yaitu: 

1) Aktivitas ini mendorong kerja kelompok, semakin efesien kerja 
kelompok, semakin cepat  kemajuannya. Kelompok dapat belajar 
bahwa pembagian tugas lebih produktif daripada menduplikasi 
tugas. 

2) Memberikan pengalaman mengenai macam-macam keterampilan 
membaca yang di dorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah belajar 
mandiri, membaca pertanyaan dengan hati-hati,menjawab 
pertanyaan dengan tepat, membedakan materi yang penting dan 
tidak. 

3) Membantu siswa membiasakan diri untuk belajar pada sumber, 
tidak hanya pada guru. 

4) Sesuai bagi siswa dengan karakteristik yang tidak dapat duduk 
diam. 
 

b. Kelemahan model  pembelajaran Quick On The Draw yaitu:14 

1) Dalam kerja kelompok, siswa akan mengalami keributan jika 
pengelolaan kelas kurang baik. 

2) Guru sulit untuk memantau aktivitas siswa dalam kelompok. 
 

                                                             
14 A.Syahrir.2012. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Quick On The Draw. Di unduh dari 

http://ansharsyahrir.blogspot.com/2012/12/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html (diakses pada 1 
Juli 2014) 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model Quick On The Draw ini dapat membantu siswa untuk 

membiasakan diri belajar pada sumber bukan hanya pada guru saja, permainan 

dalam model Quick On The Draw dapat melibatkan siswa secara aktif karena 

akan memberikan pengalaman mengenai macam-macam keterampilan 

membaca yang didorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah belajar mandiri 

membaca pertanyaan dengan hati-hatidan menjawab pertanyaan dengan tepat, 

serta dapat membedakan materi yang penting dan materi yang tidak penting. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sesuatu yang di peroleh dalam usaha sadar yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran.15 Hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dan sebagai umpan 

balik dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. Tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik.16 

Menurut Dimyati17 hasil belajar merupakan hal yang dapat di pandang 
dari dua yaitu sisi siswa dan dari sisi Guru. Dari sisi Siswa, hasil belajar 
merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan 
pada saat sebelum belajar. Tingkat kemampuan mental tersebut terwujud pada 
jenis-jenis ranah kognitif, efektif dan psikomotorik. Sedangkan guru, hasil 
belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

 
                                                             

15 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 55. 
  16Nana Sudjana,  Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2005), hlm. 5 

17 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Hlm, 
250 
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Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang 

nilai dari penggunaan metode pembelajaran dan selanjutnya digunakan guru 

untuk di jadikan kreteria dalam mencapai tujuan pendidikan. 

G. Variabel Penelitian 

Didalam penelitian ada dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian berikut: 

Variabel X     Variabel Y 

 

 

H. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

didefinisikan serta dapat diamati.18 Kedudukan definisi operasional sangatlah penting 

dalam suatu penelitian, karena dengan adanya definisi operasional akan 

mempermudah pembaca dan penulis dalam memberikan gambaran dan batasan serta 

pembahasan dari masing-masing variabel. 

Model Quick On The Draw ini adalah sebuah permainan dimana siswa lebih 

mengedepankan aktivitas kerja kelompok dalam mencari, menjawab serta 

melaporkan informasi berbagai sumber yang tujuan untuk menjadi kelompok pertama 

yang menyelesaikan satu set pertanyaan. 
                                                             

18 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29 

Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Quick On The Draw 

Hasil belajar 
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Adapun indikator yang ingin dicapai dalam model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Quick On The Draw menuntut siswa lebih aktif dan saling bekerja sama dalam 

mencari dan menjawab, serta melaporkan informasi. 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran islam, yaitu 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah ia selesai 

dari pendidikan ia dapat memahami, serta mengamalkan ajaran Agama Islam yang 

diyakininya. 

Adapun indikator yang ingin dicapai siswa mampu memahami materi melalui: 

1. Pengertian iman kepada Rasul Allah SWT 

2. Hukum dasar iman kepada Allah SWT 

3. Nama-nama Rasul serta Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. 

4. Fungsi iman kepada Rasul Allah SWT. 

5. Hikmah beriman kepada Rasul Allah SWT. 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang telah diperoleh oleh 

siswa setelah melalui kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan. Hasil belajar meliputi tiga aspek, yaitu: kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Sedangkan indikator yang ingin dicapai dalam hasil belajar ini ialah 

siswa mampu: 

1. Menjawab soal Pretest 

2. Menjawab soal Posttest 
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I. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sumardi Suryabrata hipotesis penelitian adalah jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.19 

Jadi hipotesis itu sendiri adalah dugaan sementara yang mungkin benar mungkin 

salah, atau dengan kata lain hipotesis pernyataan yang masih lemah kebenarannya 

dan masih memerlukan pembuktian. 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atau dugaan sementara 

terhadap suatu persoalan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Perlu 

diadakan penelitian terlebih dahulu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha: Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Quick On The Draw 

pada mata pelajaran PAI materi Iman Kepada Rosul Allah SWT 

memberikan peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI MIA1 SMA Negeri 5 Palembang.  

H0:  Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Quick On The Draw 

pada mata pelajaran PAI materi Iman Kepada Rosul Allah SWT tidak 

memberikan peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI MIA1 SMA Negeri 5 Palembang. 

 

 

 

                                                             
19 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 

76 
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J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu, penelitian ini ada kelas 

yang diambil sebagai kelas perlakuan disebut kelas eksperimen dan kelas yang 

satunya sebagai kelas perbandingan atau kelas kontrol. Pendekatan kuantitatif 

adalah data penelitian berupa langkah-langkah dan analisis menggunakan statistik. 

2. Design Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling 

hubungan sebab-akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok 

eksperimen satu atau lebih perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu 

atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan.20 

Design penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah design 

True Experimental Pretest Posttest Control Group Design. Adapun design 

penelitiannya sebagai berikut:21 

E O1 X O2 

K O3  O4 

 

 

                                                             
20 Sumadi Suryabrata, Op. Cit., hlm. 88 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2013), hlm. 79 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 

dua jenis, yaitu: 

a. Jenis data 

1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka.22 Data kuantitatif 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah guru, jumlah siswa, 

dan sarana dan prasarana disekolah yang menjadi objek penelitian di 

SMA Negeri 5 palembang. 

2) Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat, kata, atau gambar.23 

Data yang dimaksud adalah data proses belajar mengajar, penerapan 

model kooperatif tipe Quick On The Draw pada mata pelajaran PAI 

Materi Iman Kepada Rosul Allah Swt dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa di SMA Negeri 5 Palembang. 

b. Sumber data 

1) Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber 

data yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, guru dan siswa, melalui 

responden yaitu siswa oleh peneliti langsung dengan melakukan tes 

kepada siswa kelas XI MIA 1 di SMA Negeri 5 palembang. 

                                                             
22 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 23 
23 Ibid, hlm. 23 
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2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diterbitkan oleh 

organisasi yang bukan merupakan pengelolanya. Disamping itu, data 

sekunder merupakan data yang dijadikan penunjang penelitian ini, 

seperti data yang diperoleh dari pengalaman (obsevasi), wawancara, 

dokumentasi, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Batasan penelitian yang mesti ada dan ditemui dalam setiap penelitian 

adalah batasan yang berkaitan dengan populasi penelitian. Populasi 

merupakan keseluruhan subjek penelitian.24 Populasi Dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa siswi SMA Negeri 5 kelas XI dengan alasan, materi 

yang akan peneliti sampaikan yaitu materi iman kepada Rasul Allah SWT ini 

ada pada kelas XI yang jumlah keseluruhan adalah 233 siswa. 

Tabel 1 
Populasi Penelitian 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. XI MIA1 10 15 25 

2 XI MIA 2 13 14 27 

3 XI MIA 3 13 13 26 

4 XI MIA 4 10 17 27 

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm 173 
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5 XI MIA 5 10 15 25 

6 XI MIA 6 10 16 26 

7 XI MIA 7 9 15 24 

8 XI IIS 1 10 16 26 

9 XI IIS 2 9 18 27 

Total 233 

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi yang 

menjadi sumber data sebelumnya dalam suatu penelitian. Bila populasi besar 

dan peneliti tidak mungkin mengambil semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat 

mengambil sampel dari populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).25 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Cluaster 

Sampling, peneliti mengambil sampel kelas dari kelas yang ada, yang 

menjadi kelas eksperimen adalah kelas XI MIA1 yang berjumlah 25 siswa 

dan yang menjadi kelas kontrol adalah kelas XI MIA 3 yang berjumlah 25 

orang siswa.  

 

 

                                                             
25 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif  Kuantitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 81 
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Tabel 2 
Sampel Penelitian 

  
No Kelompok Kelas Jumlah 

1. Eksperimen XI MIA1 25 

2. Kontrol XI MIA 3 25 

Total 50 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya: 

1. Metode Observasi, metode ini dipergunakan untuk mendapat data awal 

dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat lokasi 

penelitian seperti proses belajar mengajar, di SMA Negeri 5 Palembang, cara 

pemperoleh datanya adalah penulis mengadakan pengamatan secara 

langsung di dalam kelas tersebut. Observasi juga dilakukan terhadap peneliti 

dengan bantuan guru mata pelajaran PAI. 

2. Metode Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. 26  Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan untuk memuat informasi-informasi yang mengenai proses 

pembelajaran PAI di SMA Negeri 5 Palembang baik dari Kepala Sekolah, 

serta guru mata pelajaran PAI. 

                                                             
26 Ibid, hlm. 231 
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3. Metode Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui data-data 

yang tertulis baik yang berupa buku-buku maupun data tertulisnya berupa 

papan, struktur, untuk mengetahui tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 5 

Palembang, letak geografis sekolah, struktur sekolah, keadaan siswa dan 

guru serta keadaan sarana dan prasarana. 

4. Metode Tes adalah latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok.27 Tes digunakan untuk mendapat informasi tentang 

hasil belajar siswa dengan cara memberikan soal (Post Test) yang diterapkan 

model pembelajaran kepada 25 orang siswa kelas XI MIA1, dan 25 orang 

siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran di SMA Negeri 5 

Palembang. 

6.  Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan rumus statistik tes “T” untuk dua 

sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan. Adapun rumus yang 

digunakan yaitu:28 

1) Rumusnya  

  t0
                   

2) Langkah perhitungannya 

a. Mencari mean variabel X (variabel I), dengan rumus: 

                                                             
27 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 150 
28  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm. 346 
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Mx atau M1   ∑    

b. Mencari mean variabel Y (variabel II), dengan rumus: 

My atau M2   ∑     

c. Mencari deviasi standar skor variabel X dengan rumus: 

SDy atau SD1 = √∑      

d. Mencari deviasi standar variabel Y dengan rumus: 

SDy atau SD1 = √∑      

e. Mencari Standar Eror Mean Variabel X dengan rumus: 

                  √     

f. Mencari Standar Eror Mean Variabel I dengan rumus: 

                  √     

g. Mencari Standar Eror Perbedaan Mean Variabel X dan Mean 

Variabel Y dengan rumus: 

           √             

h. Mencari t0 dengan rumus:  

 t0
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K. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas bab-bab yang secara garis besar 

adalah sebagai berikut: 

BAB I, PENDAHULUAN,  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, definisi 

operasional, variabel penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, 

sistematika pembahasan. 

BAB II, LANDASAN TEORI,  

Bab ini menguraikan  tentang pengertian model pembelajaran kooperatif, 

pengertian model pembelajaran  Quick On The Draw, pengertian hasil belajar, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN,  

Bab ini menguraikan keadaan umum lokasi penelitian, yang meliputi letak dan 

sejarah berdirinya SMA Negeri 5 Palembang, struktur sekolah keadaan guru dan 

keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarananya. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan, Analsis data penerapan model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Quick On The Draw dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada  mata 

pelajaran PAI materi Iman kepada Rosul Allah SWT Kelas XI MIA1 SMA 

Negeri 5 Palembang. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 


