
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE STAD DAN KEAKTIFAN 

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK 

A. Model Cooperative Learning Tipe STAD (Student Team Achievement 

Division)    

1. Pengertian, Dasar dan Tujuan Model Cooperative Learning 

a. Pengertian Model Cooperative Learning 

Cooperative berarti bekerjasama dan learning berarti belajar, 

jadi belajar melalui kegiatan bersama.
1
 Cooperative learning 

merupakan pembelajaran dengan menggunakan kelompok kecil dan 

saling bekerjasama. Keberhasilan dari pembelajaran ini sangat 

tergantung pada kemampuan aktivitas anggota kelompok, baik secara 

individual maupun dalam bentuk kelompok.
2
 

Dalam bukunya Masnur Muslih ‘’Menurut Thomson 

pembelajaran cooperative menambah unsur-unsur interaksi sosial pada 

pembelajaran. Dalam pembelajaran cooperative peserta didik belajar 
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bersama-sama dalam kelompok–kelompok kecil saling membantu satu 

sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta 

didik dengan kemampuan yang heterogen, maksud kelompok heterogen 

adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin dan 

suku.’’
3
 

Anita Lie yang dikutip oleh Agus Suprijono mengemukakan: 

cooperative learning didasarkan pada filsafat homo homoni socius 

(pembelajaran gotong royong).
4
 yaitu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan 

siswa lain dalam tugas kelompok. 

Menurut Johnson dan Johnson ada empat elemen dasar dalam 

pembelajaran cooperative yaitu : 

1) Saling ketergantungan positif 

2) Interaksi tatap muka  

3) Akuntabilitas individual 

4) Keterampilan menjalin hubungan interpersonal
5
  

Menurut peneliti pembelajaran cooperative menampakkan 

wujudnya dalam bentuk belajar kelompok, dalam belajar kelompok 
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kooperatif peserta didik tidak diperkenankan mendominasi atau 

menggantungkan diri pada peserta didik lain. Keberhasilan cooperative 

merupakan keberhasilan bersama dalam sebuah kelompok. a 

b. Dasar Model Cooperative Learning 

Ada banyak alasan yang membuat pembelajaran kooperatif  

memasuki jalur utama pendidikan. Salah satunya ialah berdasarkan 

penelitian dasar yang mendukung penggunaan pembelajaran kooperatif 

untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, dan juga akibat-

akibat positif lainnya yang dapat mengembangkan hubungan antar 

kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam 

akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. Alasan lain ialah 

tumbuhnya kesadaran bahwa para siswa perlu belajar untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikan serta mengaplikasikan 

kemampuan dan pengetahuan mereka.
6
 

Keberhasilan cooperative merupakan keberhasilan bersama 

dalam sebuah kelompok. Setiap anggota kelompok tidak hanya 

melaksanakan tugas masing-masing tetapi perlu adanya kerjasama 

anggota kelompok. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT di dalam 

Al Qur’an  Surat Al-Imran ayat 159 yang menganjurkan untuk saling 

bermusyawarah :  
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ِ لِنَْت لَهُْم ۖ َولَْو ُكنَْت فَظ ًّا َغلِيظَ اْلقَْلبِ   فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاه

وا ِمْن َحْولَِك ۖ فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِي  ََلْنفَضُّ

لِيَن  اْْلَْمِر ۖ فَإَِذا عَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ ۚ إِنه َّللاه ْل َعلَى َّللاه َزْمَت فَتََوكه  

           “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah   

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”.
7
 

 Jadi menurut peneliti model pembelajaran Cooperative 

Learning  beranjak dari dasar pemikiran "getting better together", yang 

menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan 

suasana yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh, dan 

mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan-

keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. 

c. Tujuan Model Cooperative Learning 

Tujuan dalam strategi pembelajaran cooperative berbeda dengan 

kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, dimana 

keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. 

Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan 
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situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh 

keberhasilan kelompoknya.
8
 

Trianto mengemukakan tujuan dari pembelajaran cooperative 

yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi 

dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya.
9
 

Johnson dan Johnson juga menerangkan bahwa belajar 

cooperative dapat mendorong siswa belajar lebih banyak materi 

pelajaran, merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar, mencapai 

hasil belajar yang tinggi, memiliki kemampuan yang baik untuk berfikir 

secara kritis.
10

 

Strategi pembelajaran cooperative dikembangkan untuk 

mencapai tiga tujuan antara lain sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas 

akademik. 
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2) Memberikan peluang kepada peserta didik yang berbeda latar 

belakang dan kondisi untuk belajar menghargai satu sama lain. 

3) Mengajarkan kepada peserta didik pengembangan ketrampilan  

sosial.
11

 

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan 

Model Cooperative Learning  adalah untuk mengajarkan kepada siswa 

kerjasama dan kolaborasi, saling memberikan informasi dan partisipasi 

aktif sebagai upaya meningkatkan hasil belajar.   

2. Prinsip-prinsip Model Cooperative Learning 

 Terdapat empat prinsip pembelajaran cooperative, antara lain: 

a. Prinsip ketergantungan positif 

Untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif, setiap anggota 

kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan 

kelompoknya. Tugas tersebut tentu saja disesuaikan dengan 

kemampuan setiap anggota kelompok. Inilah hakikat ketergantungan 

positif, artinya tugas kelompok tidak mungkin bias diselesaikan 

manakala ada anggota yang tidak bias menyelesaikan tugasnya, dan 

semua ini memerlukan kerja sama yang baik dari masing-masing 

anggota kelompok. 

b. Tanggung jawab perseorangan 
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Prinsip ini memerlukan konsekuensi dari prinsip yang pertama, 

keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka 

setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai 

dengan tugasnya. Setiap anggota harus memberikan hal yang terbaik 

untuk keberhasilan kelompoknya. 

c. Interaksi tatap muka 

Pembelajaran cooperative memberikan ruang dan kesempatan 

yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka 

saling memberikan informasi. Interaksi tatap muka akan memberikan 

pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk 

bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan masing-

masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. 

d. Partisipasi dan komunikasi 

Pembelajaran cooperative menjadikan peserta didik supaya 

mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Sebelum melakukan 

cooperative, guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan 

berkomunikasi.
12

 

Secara singkat dapat peneliti simpulkan ada empat prinsip dalam 

pembelajaran cooperative yaitu: Prinsip ketergantungan positif, 
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tanggung jawab perseorangan, interaksi tatap muka, partisipasi dan 

tatap muka.  

3. Langkah-langkah Model Cooperative Learning tipe  STAD  

 STAD terdiri atas sebuah siklus instruksi kegiatan regular, 

antara lain:
 
 

a. Pengajaran  

Tiap pelajaran dalam STAD dimulai dengan presentasi pelajaran 

di dalam kelas. Presentasi tersebut harus mencakup pembukaan, 

pengembangan, dan Pengarahan praktis tiap komponen dari 

keseluruhan pelajaran. Kegiatan tim dan kuisnya mencakup latihan dan 

penilaian yang independent, secara berturut-turut.  

b. Belajar Tim 

Selama masa belajar tim, tugas para anggota tim adalah 

menguasai materi yang disampaikan di dalam kelas dan membantu 

teman satu kelasnya untuk menguasai materi tersebut. Para peserta 

didik mempunyai lembar kegiatan dan lembar jawaban yang dapat 

mereka gunakan untuk melatih kemampuan selama proses pengajaran 

dan untuk menilai diri mereka sendiri dan teman satu kelasnya.  

c. Kuis 

Pengerjaan kuis, peserta didik tidak dibiarkan untuk bekerja 

sama. 

 



 
 

d. Rekognisi Tim 

Sesegera mungkin setelah melakukan tiap kuis, skor kemajuan 

individual dan skor tim di hitung. Tim dengan skor tertinggi diberikan 

sertifikat atau penghargaan lainnya. Jika memungkinkan, skor tim 

diumumkan pada periode pertama setelah mengerjakan kuis. Ini akan 

membuat jelas hubungan antara melakukan tugas dengan baik dan 

menerima recognize, pada  akhirnya akan meningkatkan motivasi 

mereka untuk melakukan yang terbaik.
13

 

Penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh 

guru dengan melakukan tahapan-tahapan berikut ini: 

1) Menghitung skor individu 

Skor perkembangan individu dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Skor Perkembangan individu 

 

Nilai tes 

 

Skor              

Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor 

awal 

5 
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10-1 poin dibawah skor awal 10 

Skor awal sampai 10 poin diatas skor 

awal 

20 

Lebih dari 10 poin  diatas skor awal 30 

Nilai sempurna 30 

 

2) Menghitung skor kelompok  

Skor kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlah semua 

skor perkembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan 

jumlah anggota kelompok, sesuai dengan rata-rata skor 

perkembangan kelompok,  diperoleh kategori skor kelompok seperti 

tercantum dalam tabel sebagai berikut:
14

 

Tabel 2.3 

Skor perkembangan anggota kelompok 

Rata-rata tim Predikat 

5≤×≤15 Tim baik 
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15≤×≤25 Tim sangat baik 

25≤×≤30 Tim super 

 

 

3) Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru 

memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing 

kelompok sesuai dengan predikatnya.
15

 

4. Keunggulan dan Kelemahan Model Cooperative Learning tipe STAD  

a. Keunggulan pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai suatu 

pembelajaran diantaranya dapat: 

1) Melatih dan menumbuhkan rasa kebersamaan, toleransi dalam 

sikap dan perbuatan. 

2) Membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan 

segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan.  

3) Membantu memberdayakan setiap peserta didik untuk lebih 

bertanggung jawab dalam belajar. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. 
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5) Menumbuhkan rasa ingin maju dan mendorong anggota  kelompok 

untuk tampil sebagai kelompok terbaik
16

. 

b. Kelemahan pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD antara 

lain: 

a) Memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif 

membutuhkan waktu lama.  

b) Penilaian dalam sistem pembelajaran kooperatif didasarkan kepada 

hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari, 

bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap 

individu peserta didik. 

c) Keberhasilan system 

d)  pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran 

berkelompok memerlukan periode waktu lama
17

. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa suatu model 

pembelajaran tidak ada yang sempurna, karna dalam model cooperative 

Learning selain mempunyai kelebihan juga memiliki beberapa kelemahan. 

Maka guru harus pandai memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

B. Keaktifan  

1. Pengertian , Dasar dan Tujuan Keaktifan 
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a. Pengertian Keaktifan 

Keaktifan berasal dari kata aktif, mendapat imbuhan ke-an. 

Keaktifan yang berarti kegiatan, kesibukan.
18

Ada dua macam 

keaktifan, yaitu keaktifan jasmani dan keaktifan rohani.
19

 Aktif 

jasmani adalah siswa giat dengan anggota badannya atau seluruh 

anggota badannya. Siswa tidak hanya duduk pasif mendengarkan, 

tetapi siswa membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja. Sedangkan 

aktif rohani adalah jika banyak daya siswa yang berfungsi dalam 

proses pengajaran. Istilah aktif dalam pembelajaran maksudya adalah 

sebuah proses membangun makna  dan pemahaman dari informasi, 

ilmu pengetahuan maupun pengalaman oleh peserta didik sendiri.
20

 

Jadi menurut peneliti keaktifan  pembelajaran adalah keadaan 

siswa yang selalu giat dan sibuk diri baik jasmani maupun rohani 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di 

sekolah. 

b. Dasar keaktifan 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam 

keseluruhan proses pendidikan. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya 
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pencapaian suatu tujuan pendidikan banyak bergantung pada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. 

Dalam usaha pencapaian keberhasilan dalam kegiatan belajar, 

siswa dituntut aktif dalam beraktifitas belajar. Hal ini berlandaskan 

pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab I pasal 1 ayat 1 yang 

berbunyi:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
21

 

Menurut peneliti dasar keaktifan siswa dalam mencoba atau 

mengerjakan sesuatu amat besar artinya dalam pendidikan dan 

pengajaran, kegiatan belajar yang dilakukan akan memantapkan hasil 

studi bahkan lebih yaitu yakin akan menjadi rajin, tekun seta percaya 

pada diri sendiri 

c. Tujuan Keaktifan 
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 Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimum.
22

  Adapun Tujuan belajar 

Aktif diantaranya: 

1) Mengajak peserta didik untuk mengunakan otak, baik untuk 

menemukan ide maupun memecahkan masalah atau 

mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. 

2) Memperhatikan 

3) Mengajukan pertanyaan 

4) Dan mendiskusikanya 

5) Keterlibatan langsung sehingga tercipta suasana yang lebih 

menyenangkan,
23

 

Adapun tujuan keaktifan menurut penulis  yaitu agar siswa turut 

serta terlibat langsung, dan aktif untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, sehinga tercipta suasana yang menyenangkan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimum. 

2. Jenis-jenis Keaktifan 
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Jenis aktivitas belajar yang dapat dilakukan oleh siswa atau peserta 

didik yang dikemukakan oleh Paul B. Diedrich dengan penggolongan 

sebagai berikut: 

a. Visual Activities meliputi membaca, memperhatikan (gambar, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya).  

b. Oral Activities meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interviu, diskusi, 

interupsi, dan sebagainya. 

c. Listening Activities meliputi mendengarkan (uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato, dan sebagainya). 

d. Drawing Activities meliputi menggambar, membuat grafik, membuat 

peta, membuat diagram, pola dan sebagainya. 

e. Writing Activities meliputi menulis (cerita, karangan, laporan, tes, 

angket, menyalin, dan sebagainya). 

f. Motor Activities meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

membuat model, bermain dan sebagainya. 

g. Mental Activities meliputi mengingat, menganggap, memecahkan 

masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan 

sebagainya. 

h. Emotional Activities meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

sedih, tenang, berani, gugup dan sebagainya.
24
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Dari paparan diatas dapat penulis pahami bahwa jenis aktivitas 

belajar sangat komplek dan bervariasi. Kalau semua itu dapat diciptakan di 

sekolah maka suasana akan dinamis, dan suasana belajar jadi tidak 

membosankan. 

3. Dimensi Keaktifan 

Mc. Keachie mengemukakan tujuh keaktifan peserta didik dalam 

belajar kegiatan belajar mengajar sebagai berikut: 

a. Partisipasi siswa dalam menentukan tujuan kegiatan belajar mengajar. 

b. Penekanan pada aspek efektif dalam pengajaran. 

c. Partisipasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

terutama yang berbentuk interaksi antar siswa. 

d. Penerimaan guru terhadap perbuatan dan sumbangan siswa yang 

kurang   relevan atau yang salah. 

e. Keeratan hubungan kelas sebagai kelompok  

f. Kesempatan yang diberikan siswa untuk memanggil keputusan yang 

penting  dalam kegiatan di sekolah. 

g. Jumlah waktu yang digunakan mengenai masalah pribadi siswa baik 

yang berhubungan dengan pelajaran.
25

 

Menurut peneliti bahwa dimensi keaktifan siswa meliputi peran 

aktif siswa dalam proses pembelajaran sehinga tercipta suasana yang 

harmonis dalam kegiatan belajar mengajar. 
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4. Indikator Keaktifan dalam Pembelajaran 

Selanjutnya Pembelajaran aqidah akhlak dapat dilihat tingkah laku 

mana yang muncul dalam suatu proses belajar mengajar berdasarkan apa 

yang dirancang oleh guru. 

Indikator tersebut dapat dilihat dari lima segi yaitu: 

a. Segi peserta didik dengan adanya, 

1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapinya. 

2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan siswa atau peserta 

didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan proses dan 

kelanjutan belajar. 

3) Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar sampai mencapai hasil. 

b. Segi pengajar tampak hal-hal berikut, 

1) Usaha mendorong, membina gairah belajar dan berpartisipasi 

dalam proses pengajaran secara aktif. 

2) Peran guru yang tidak mendominasi kegiatan belajar peserta didik. 

3) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar menurut 

cara dan keadaan masing-masing. 

4) Menggunakan berbagai macam metode mengajar dan pendekatan 

multimedia. 

c. Segi program tampak hal-hal berikut, 



 
 

1) Tujuan sesuai dengan minat, kebutuhan serta kemampuan peserta 

didik. 

2) Program cukup jelas bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan 

belajar. 

d. Segi Situasi menampakkan hal- hal berikut, 

1) Hubungan erat antara guru dan peserta didik, guru dan guru, serta 

dengan unsur pimpinan sekolah. 

2) Peserta didik bergairah belajar. 

e. Segi sarana belajar tampak adanya, 

1) Sumber belajar yang cukup. 

2) Fleksibilitas waktu bagi kegiatan belajar. 

3) Dukungan media pengajaran. 

4) Kegiatan belajar baik di dalam maupun di luar kelas.
26

 

Berdasarkan beberapa keterangan dan pembahasan di atas dapat 

peneliti simpulkan bahwa keaktifan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran aqidah akhlak meliputi: 

a. Peserta didik mendengarkan dengan seksama penjelasan guru. 

b. Peserta didik aktif mencatat. 

c. Peserta didik aktif bertanya. 

d. Peserta didik aktif terlibat dalam diskusi. 
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e. Peserta didik atau siswa aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru 

dengan baik. 

C. Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian, Dasar  dan Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak 

a. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhlak 

Kata “akidah” dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu 

aqada-ya’qidu-aqdan-aqidatan. Kata aqdan memiliki arti simpul, ikatan, 

perjanjian dan kokoh. Setelah berbentuk kata “akidah” memiliki arti 

keyakinan.
27

 

Adapun arti akidah secara terminologi ada beberapa pendapat 

tentang akidah oleh para ahli antara lain : 

1) Ibnu Taimiyah 

َق بِِه اْلقَلُْب َوتَْطَمئِنه اِلَيْهِ  اَْلَعقِْيَدةُ ِهَى ْاَلَْمُر الهِذْي يَِجُب اَْن يَُصدِّ

.النهْفُس َحتهى يكون يَقِْينًّا ثَابِتًّا َلَيَُما ِزُجهُ َرْيٌب َوَلَيَُخالِطُهُ َشك  
   
 

    “Akidah adalah sesuatu yang dibenarkan oleh hati dan menjadi tenang 

karenanya, sehingga menjadi keyakinan yang mantap, tidak tercampur oleh 

subyek prasangka dan tidak terpengaruh oleh keraguan”. 

2) Syeh Hasan Al-Bana, mengartikan akidah sebagai sesuatu yang 

mengharuskan hati Anda membenarkannya, yang membuat hati 
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28Ibnu Taimiyah, al-Aqidat al-Wasitiyah. Dar Al-Arabiyah, Beirut, tt, hlm. 5. 



 
 

tenang karenanya, tentram kepadanya dan menjadi kepercayaan anda, 

bersih dari kebimbangan dan keraguan.
29

 

Kata “akhlak” berasal dari Bahasa Arab merupakan bentuk jama’ 

dari khuluk yang berarti budi pekerti, perangai, watak, tabiat dan 

kesusilaan.
30

 

Menurut Imam Ghozali dalam kitab Ihya’ beliau menyebutkan : 

الَخلُْق ِعبَاَرةُ َعْن هيئة في النفس راسخةعنها تصدراَلفعال 

     بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية 

      "Al-khulk adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan (macam-macam) atau keinginan untuk berbuat dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. 

Pada hakikatnya akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang 

telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian, sehingga timbullah 

berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-

buat dan tanpa melalui pemikiran.
32

 

Apabila antara dua term yaitu akidah Akhlak dikaitkan maka 

dapat dipahami bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang saling 

terkait. Akidah lebih menekankan pada keyakinan hati terhadap Allah 

                                                             
29Syeh Hasan Al-Bana, Akidah - Islam, Al-Ma'arif, Bandung, 1982, hlm. 9. 

30Mohammad Daud Ali 0p Cit, hlm. 346. 

31Al-Ghazali, Ihya’ Ulum A Din III, Dar al Ihya’i Al-Kutubi Al-Arabiyah, tt, hlm. 52. 

32Asmaraman AS, Pengantar Studi Akhlak, Rajawali Pers:Jakarta, 1992, hlm. 3. 



 
 

SWT dan Akhlak merupakan suatu perbuatan dengan ajaran-ajaran yang 

diyakininya. 

Syekh Mahmud Syaltut mengatakan, akidah dengan seluruh 

cabangnya tanpa Akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak 

dapat dijadikan tempat berlindung, dan sebaliknya Akhlak tanpa akidah 

hanya merupakan bayang-bayang bagi benda yang tidak tetap. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan 

pembelajaran Akidah Akhlak adalah agar siswa dapat memahami, 

menghayati, meyakini tentang kebenaran agama Islam sehingga 

terbentuk sebuah pribadi muslim yang paripurna guna untuk melanjutkan 

tujuan risalah. 

b. Dasar Pendidikan Akhlak 

Akhlak dalam pandangan Islam merupakan sistem moral yang 

berlandaskan pada ajaran Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang 

diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya yang kemudian disampaikan 

kepada manusia. 

Dasar pendidikan akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua 

dasar  itulah yang telah memberikan pondasi secara jelas dan terarah 

bagi keselamatan umat manusia. Al-Qur’an sebagai dasar utama dalam 

tata aturan tingkah laku, kebenarannya tidak diragukan lagi. Al-Qur'an 

memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, mengarahkan kepada 



 
 

pencapaian kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah 

berfirman dalam surat al-Maidah ayat 15 : 

ا ُكْنتُْم  ا ِممه يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيرًّ

ِ نُوٌر  تُْخفُوَن  ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر ۚ قَْد َجاَءُكْم ِمَن َّللاه

 َوِكتَاٌب ُمبِيٌن 

“Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul 

Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu 

sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya 

telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang 

menerangkan”.
33

 

c. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam 

akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengamalan peserta 

didik tentang Akidah dan Akhlak Islam, sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta 

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
34
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Tujuan tertinggi akhlak ialah menciptakan kebahagiaan dua 

kampung (dunia dan akhirat), kesempurnaan jiwa bagi individu, dan 

menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan dan keteguhan bagi 

masyarakat. Akhlak Islam tidak terbatas tujuannya untuk mencapai 

akhirat yang tergambar dalam mendapat keridhaan, keampunan, 

rahmat dan pahalanya.
35

  

Adapun tujuan pengajaran materi pelajaran Akidah Akhlak 

yang tercantum dalam GBPP untuk Madrasah Tsanawiyah antara lain: 

1) Memberikan pengetahuan, penghayatan dan keyakinan kepada 

siswa akan suatu hal yang harus diimani sehingga tercermin 

dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. 

2) Memberikan pengetahuan, penghayatan dan pemahaman yang 

utuh untuk mengamalkan Akhlak yang baik dan menjauhi Akhlak 

yang buruk, baik yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, 

dengan diri sendiri, dengan sesama dan lingkungannya. 

3) Memberikan bekal kepada siswa tentang akidah dan Akhlak 

untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan selanjutnya.
36

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan 

akhlak adalah agar siswa tahu mana yang baik dan buruknya suatu 
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perbutan, agar dapat mengamalkanya sesuai dengan ajaran islam dan 

berakhlakul karimah.  

2. Fungsi Pengajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

GBPP untuk Madrasah Tsanawiyah telah menjelaskan beberapa 

fungsi pengajaran Akidah Akhlak antara lain : 

a. Fungsi Pengembangan  

Fungsi pengembangan yaitu mengembangkan dan 

meningkatkan keimanan terhadap Allah SWT yang telah dimiliki siswa 

sebelumnya, baik yang diperoleh dalam lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. 

b. Fungsi Perbaikan  

Fungsi perbaikan yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan 

siswa dalam keyakinan dan pengamalan ajaran agama Islam yang 

dilakukan sehari-hari. 

c. Fungsi Pencegahan 

Fungsi pencegahan yaitu pengaruh negatif dari lingkungan 

siswa dengan keyakinan yang benar dan memberikan petunjuk tentang 

perilaku yang baik, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki arah yang 

jelas dalam memilih jalan hidupnya. 

d. Fungsi Pelajaran 

Fungsi pelajaran yaitu memberikan pengetahuan tentang 

keimanan dan Akhlak yang islami, dengan pengetahuan tersebut siswa 



 
 

dapat menunjukkan suatu kebenaran dan sesuatu yang menyimpang atau 

salah dengan penalaran akalnya.
37

 

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi 

pengajaran  akidah akhlak meliputi fungsi keyakinan,  pengembangan, 

pencegahan, dan pengajaran. 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah berisi bahan pelajaran yang 

dapat mengarahkan pada pencapaian kemampuan dasar peserta didik untuk 

dapat memahami rukun iman dengan sederhana serta pengalaman dan 

pembiasaan berakhlak islami secara sederhana, untuk dapat dijadikan 

landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk 

jenjang pendidikan berikutnya. Adapun ruang lingkup mata pelajaran 

Akidah Akhlak meliputi : 

a. Hubungan Manusia dengan Allah SWT 

Hubungan manusia dengan Allah dapat dikatakan hubungan  

vertikal mencakup dari segi akidah meliputi : keimanan terhadap Allah 

SWT, iman terhadap Malaikat-Malaikat-Nya, keimanan terhadap utusan-

utusanNya, keimanan terhadap kitab-kitabNya, keimanan terhadap hari 

akhir dan keimanan terhadap qodho dan qodar-Nya.
38
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Dalam hubungan ini manusia menempati kedudukan sebagai 

makhluk (ciptaan) sedang Allah sebagai khaliknya (pencipta). 

Kedudukan ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk 

taat dan patuh terhadap penciptanya. Hal tersebut sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam surat Adz- Dzariyat ayat 56 sebagai berikut : 

   (65: الذريات) نِ وْ دُ بُ عْ يَ لِ َله اِ  سَ نْ َِل اْ وَ  نه لجِ اْ  تُ قْ لَ اخَ مَ وَ 

“Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku” (Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56) 

b. Hubungan Manusia dengan Manusia 

Materi yang dipelajari meliputi Akhlak dalam pergaulan sehari-

hari atau hidup dengan sesama dan kewajiban untuk membiasakan diri 

untuk berAkhlak yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain, serta 

menjauhi Akhlak yang buruk.
40

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Allah telah 

memerintahkan kepada manusia agar saling bersaudara. Dengan prinsip 

tersebut, maka kehidupan antar sesama muslim akan tercipta ukhuwah 

islamiyah yang dilandasi dengan taqwa kepada Allah SWT serta akan 

menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama manusia karena 

persamaan derajat sesama hamba Allah, berdasarkan firman Allah SWT: 
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 نَ وْ مُ حَ رْ تُ  مْ كُ له عَ لَ  وا َّللاَ قُ اته وَ  مْ كُ يْ وَ خَ اَ  نَ يْ ا بَ وْ حُ لِ صْ اَ فَ  ةٌ وَ خْ اِ  نَ وْ نُ مِ ؤْ لمُ ا اْ مَ نه اِ 

  (1 : الحجرات)
 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertaqwalah kepada Allah supaya 

kamu mendapatkan rahmat” (Q.S. Al-Hujurat ayat 10). 

 

c. Hubungan Manusia dengan Lingkungan 

Materi yang dipelajari meliputi Akhlak manusia terhadap 

lingkungannya, baik lingkungan dalam arti luas maupun makhluk hidup 

setara manusia yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan.
42

 

Alam ini diciptakan Allah SWT memang untuk manusia, akan 

tetapi pemanfaatan alam yang berlebihan akan mengakibatkan rusaknya 

lingkungan tersebut. Kerusakan alam memang akibat dari perbuatan 

manusia itu sendiri dan akibatnyapun akan menimpa dirinya sendiri. 

Allah memperingatkan manusia lewat wahyunya dalam Al-Qur'an, agar 

tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini berdasarkan firman Allah 

SWT : 

ِ َوََل تَۡعثَۡوْا فِي ٱْۡلَۡرِض ُمۡفِسِديَن  ۡزِق ٱَّلله      51ُكلُوْا َوٱۡشَربُواْ ِمن رِّ
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 “Makan dan minumlah rizqi (yang diberikan) Allah dan 

janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” 

(Q.S. Al-Baqarah ayat 60).
43

 

4. Kompetensi Dasar Akidah Akhlak Kelas VIII 

Kompetensi mata pelajaran Akidah Akhlak berisi sekumpulan 

kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh 

pendidikan di MTs. Kompetensi ini berorentasi pada perilaku afektif dan 

psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka 

memperkuat Akidah serta meningkatkan kualitas akhlak sesuai dengan 

ajaran islam. Kompetensi Dasar mata pelajaran Akidah dan Akhlak di MTs 

ialah sebagai berikut : 

a. Menghayati sifathusnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun 

b. Terbiasa berperilaku husnuzh-zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan 

ta’aawun dalam kehidupan sehari-hari  

c. Mensimulasikan dampak positif dari akhlak terpuji (husnuzh-zhan, 

tawaadhu’, tasaamuh,dan ta’aawun) 

d. Memahami pengertian, contoh dan dampak positifnya sifathusnuzh-

zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun .44
 

D. Efektivitas Model Cooperative Learning Tipe STAD (Student Team 

Achievement Team Division) Terhadap Keaktifan Pembelajaran Akidah 

Akhlak 
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Belajar merupakan proses atau aktivitas siswa secara sadar dan 

sengaja, yang dirancang untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan 

pengalaman yang dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sehingga 

dapat mengembangkan dirinya kearah kemajuan yang lebih baik. Belajar itu 

dapat dikatakan sudah baik atau tidaknya dapat di lihat dari hasil belajar. Jadi 

disini yang dimaksud dengan hasil belajar yaitu tolak ukur kemampuan dari 

siswa dalam menerima pengalaman belajar. 

Pada praktiknya proses pembelajaran merupakan implementasi dari 

kurikulum yaitu progam belajar atau dokumen yang berisikan hasil belajar 

yang diharapkan dimiliki siswa dibawah tanggungjawab sekolah untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
45

 Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan 

ialah penyempunaan kurikulum. Indikator keberhasilan pembaharuan 

kurikulum ditunjukan oleh adanya perubahan pada pola kegiatan belajar 

mengajar yang menentukan hasil pendidikan. Kurikulum yang sedang 

dikembangkan ialah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis 

kompetensi menuntut guru harus lebih kreatif dan diposisikan sebagai 

fasilisator yang bertugas untuk mengkoordinasikan lingkungan agar 

memberikan kemudahan peserta didik dalam proses belajar mengajar.
46
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Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam 

pembelajaran yang mempunyai arti kegiatan-kagiatan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung, supaya siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Semakin tepat memilih pendekatan pembelajaran diharapkan makin efektif 

dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagi seorang guru 

dalam memilih pendekatan pembelajaran sehingga jangan sampai keliru dalam 

menentukan pendekatan pembelajaran yang berakibat kurang efektifnya 

pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran interaktif merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2004, yang mempunyai 

strategi belajar kelompok yang terstuktur, yang menekankan berfikir dan 

latihan bertindak demokratis, pembelajaran aktif, perilaku kooperatif dan 

menghormati adanya suatu perbedaan. Pembelajaran kooperatif ialah suatu 

model pembelajaran, dengan cara siswa belajar didalam kelompok-kelompok 

kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda  

Pembelajaran konvensional merupakan pendekatan pembelajaran 

yang paling umum dilaksanakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode ceramah, metode tanya 

jawab dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran konvensional guru 

memegang peranan utama dalam penentuan isi dan proses belajar, termasuk 

dalam menilai kemajuan belajar peserta didik. Pendekatan denga metode 

pembelajaran konvensional digunakan jika materi yang diajarkan berisi 



 
 

konsep-konsep dasar dan baru, tidak ada sumber bahan pelajaran pada siswa, 

guru menghadapi siswa yang cukup banyak. 

Materi pembelajaran Akidah Akhlak merupakan materi pelajaran 

yang menginformasikan atau menyajikan tentang keimanan dan akhlak. 

Keimanan bertujuan untuk memperkokoh keyakinan siswa terhadap ajaran 

agama Islam, sedangkan akhlak bertujuan menghiasi perilaku siswa dengan 

perbuatan yang terpuji dan mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan konsep demikian, pembelajaran akidah akhlak 

memerlukan latihan dan pembiasaan siswa dalam kelompok di sekolah 

sebelum diterapkan langsung di masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas penulis beranggapan bahwa materi 

pelajaran akidah akhlak lebih tepat apabila disampaikan dengan menggunakan 

metode pembelajaran interaktif daripada metode pembelajaran konvensional, 

karena pembelajaran interaktif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yaitu hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

Salah satu aspek penting pembelajaran interaktif, di samping membantu 

mengembangkan tingkah laku kooperatif, secara bersama membantu siswa 

dalam pembelajaran akademis mereka. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Slavin. Simpulan dan hasil penilitian tersebut ialah “Melalui pembelajaran 

menggunakan Kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) 

hasil dari 45 laporan, 35 diantaranya menunjukkan hasil belajar akademik 



 
 

yang signifikan lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol”.
47

 Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Team Achievement Division) lebih unggul pada peningkatan hasil belajar 

dibandingkan dengan pengalaman belajar individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Robert E. Slavin, Kooperatif Learning, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 107.  


