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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
STAD (Student Team Achievement Division) terhadap hasil belajar peserta didik 
pada mata pelajaran akidah akhlak di MA Hasanuddin Bandar Lampung. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasy Eksperiment Design. 
Penelitian ini dilaksanakan di MA Hasanuddin Bandar Lampung dengan populasi 
seluruh peserta didik kelas XI, dengan sampel 20 peserta didik kelas XI IPS 1 dan 
20 peserta didik kelas XI IPS 2. Teknik pengambilan sampel yaitu Cluster 
Random Sampling yaitu teknik ini menghendaki adanya kelompok-kelompok 
dalam pengambilan sampel berdasarkan atas kelompok-kelompok yang ada pada 
populasi. Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas XI IPS 1 sebagai kelas 
eksperimen menggunakan model pembelajaran STAD dan kelas XI IPS 2 sebagai 
kelas kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran STAD. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa belajar ranah kognitif menggunakan 
beberapa tahap yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas 
serta uji hipotesis, semua menggunakan alat bantu hitung pada program Microsoft 
Excel Windows 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pegaruh yang signifikan pada 
hasil belajar ranah kognitif peserta didik kelas eksperimen yang mendapatkan 
perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran STAD dengan kelas kontrol 
yang tidak menggunakan model pembelajaran STAD. Berdasarkan hasil posttest
ranah kognitif kelas eksperimen dengan bantuan program Microsoft Excel 
Windows 2007 mendapat nilai rata-rata 7,51 dan kelas kontrol 5,86. Data skor tes 
peserta didik dianalisis dengan menggunakan teknik uji-t diperoleh thitung > ttabel 

yaitu thitung = 2,46 dan ttabel = 2,02 pada soal pilihan ganda maka pada taraf 
signifikan H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti rata-rata skor kelas eksperimen ebih 
besar dari pada kelas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan penggunaan model pembelajaran STAD terhadap hasil belajar peserta 
didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MA Hasanuddin Bandar Lampung.

Kata Kunci : Model Pembelajan STAD, Hasil Belajar, Akidah Akhlak
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MOTTO

  ٦یُۡسٗرا ٱۡلُعۡسرِ َمَع إِنَّ 

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan” (QR. Al-

Insyirah: 6)1

PERSEMBAHAN
                                                            

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 
2015), Surat Al-Insyirah Ayat 6.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman yang 

semakinberkembangteknologisemakinmeningkatmembawabanyakperubah

andalamkehidupantermasukpendidikan.Pendidikanbagianpentingbagikehi

dupansehinggadapatmemberiperbedaanbagimanusiadenganmakhlukhidupl

ainya.1

Pendidikan ialah kegiatan paling penting dalam kemajuan manusia. 

Dalam dunia pendidikan akan muncul masalah baru seiring tuntutan 

perkembangan zaman, karena pada dasarnya sistem pendidikan nasional 

senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

baik ditingkat lokal dan nasional. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Sedangakan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 
pancasila dan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 
1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan sistem 
pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

                                                          
1Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, Sebuah Tinjauan Filosofis 

(Yogyakarta: Suka-Press, 2014), H.62
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saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 
nasional2.

Fungsi pendidikan menurut UU Sisdikanas No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 

menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab3.

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi 

(cita-cita) untuk maju, sejahtera, dan bahagia4. Pendidikan merupakan 

suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama diperuntukkan kepada 

anak-anak dan remaja, baik disekolah maupun dikampus-kampus, dengan 

tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan. Menurut Plato (427-347SM) pendidikan adalah membimbing 

seseorang dari sekadar kepercayaan kepada ilmu pengetahuan yang benar.

Pengetahuan yang benar berupa intelektualitas dan keabadian. Pendidikan 

                                                          
2Habullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.4.
3Saidah U.H, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 208
4Fuad Hasan, Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.2.
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yang sejati ialah universal dan abadi, seperti layaknya kebenaran. 

Seseorang manusia dikatakan berpendidikan jika prilakunya mecerminkan 

konsep-konsep kebenaran dan kebaikan yang bersifat universal dan tak 

usang oleh waktu.Berdasarkan definisi tentang pendidikan maka dapat 

disimpulkan bahwan pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan 

pengajaran, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran dan proses jangka panjang yang sudah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan dunia, karena dengan 

melalui proses pendidikan yang baik, maka manusia akan mampu meraih 

dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Dalam pendidikan 

seseorang akan dapat mengetahui apa saja yang tidak diketahuinya. 

Sebagaimana firmah Allah dalam Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

نَ َخلََق   ١َخلََق ٱلَِّذيَربَِّك ٱۡسمِ بِ ٱۡقَرأۡ  نَسٰ َعلََّم ٱلَِّذي  ٣ٱۡألَۡكَرمُ َوَربَُّك ٱۡقَرأۡ ٢ِمۡن َعلٍَق ٱۡإلِ

نَ ٤مِ ٱۡلقَلَ بِ  نَسٰ ٥َما لَۡم یَۡعلَۡم َعلََّمٱۡإلِ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah 
dan Tuhanmulah Yang Mah Mulia. Yang mengajar (manusia) 
dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahuinya” (QS.Al-Alaq 1-5)5

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja 

diciptakan. Gurulah yang menciptakan suasana kegiatan belajar untuk para 

siswanya. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. 

                                                          
5Departemen Agama, Al Qur’an danTerjemahannya (Bandung:Syamil Qur’an, 2010), h. 338.
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Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak 

didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah dirumuskan sebelum pelajaran dilakukan. Guru dengan sadar 

merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajarannya.6 Selain 

kegiatan belajar mengajar, lingkungan pembelajaran yang baik ialah 

lingkungan yang memicu dan menantan peserta didik untuk belajar. Tujuan 

pembelajaran pada dasarnya adalah sebagai prilaku yang hendak dicapai 

atau yang dapat dikerjakan pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. 

Kompetensi tersebut tidak lain adalah hasil belajar yang diinginkan.

Guru dapat menggunakan pilihan strategi atau model mengajarnya, 

dengan syarat pemilihan model sesuai dengan multiple intelligences, gaya 

belajar siswa dengan modalitas belajar siswa.7 Penyajian kegiatan 

pembelajaran yang kurang bervariasi dapat menimbulkan kejenuhan siswa 

terhadap materi dan kegiatan pembelajaran. Interaksi guru dan peserta 

didik kurang berjalan secara fleksibel dapat mempengaruhi tingkat

kefokusan peserta didikdalam menangkap materi pembelajaran.Dalam 

                                                          
6Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta), h. 1.
7Said, Alamsyah. 95 strategi mengajarmultiple intelegences, (Jakarta:Prenadamedia Group, 

2015), h. 32.
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artian, guru akan mendominasi proses pembelajaran dan siswa lebih 

banyak diam dan memperhatikan saja.

Beberapa guru banyak yang belum mengembangkan model 

pembelajaran yang mengikut sertakan peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan peserta didik cenderung 

pasif, kurang berkonsentrasi, dan kurang bekerja sama dengan peserta didik 

yang lain.Salah satu indikator keberhasilan proses belajar mengajar bisa 

dilihat dari pencapaian hasil belajar peserta didik. Kehadiran guru dalam 

proses belajar mengajar atau pengajaran masih tetap memegang peranan 

penting. Peranan guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan 

oleh mesin, radio, taperocorder ataupun oleh komputer yang paling modern 

sekalipun.8 Keberhasilan peserta didik dalam belajar dapat dipengaruhi 

oleh faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor eksternal ialah 

model pembelajaran, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran harus 

bisa membuat siswa aktif dalam menerapkan berbagai model pembelajaran 

aktif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Faktor internal dalam belajar adalah bakat, minat, motivasi dan 

kemampuan peserta didik. Kemampuan awal ialah kempuan yang di miliki 

peserta didik yang akan berpengaruh terhadap penguasaan materi pelajaran 

yang diajarkan guru di dalam kelas. Dengan demikian guru dapat 

                                                          
8Sudjana, Nana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 

h. 12.
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diharapkan memiliki model pembelajaran yang baik dan tepat, hingga 

proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif. Tetapi suatu 

model yang belum tentu sesuai digunakan pada materi yang sama dengan 

situasi berbeda. Guru diharuskan memilih model yang tepat dan sesuai agar

pembelajaran tepat sasaran dan dapat mencapai indikator yang maksimal. 

Pafa satu pertemuan, guru dapat menggunakan beberapa macam model. 

Tergantung pada tujuan, materi, dan situasi peserta didik. Keserasian 

penggunaan model ini sangat bergantung pada pengetahuan guru tentang 

model pembelajaran yang di uji oleh pengalaman guru itu sendiri.9

Selain itu masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran khususnya pada bidang mata pelajaran Aqidah Akhlak ialah 

kurangnya minat peserta didik pada pembelajaran yang mengakibatkan 

kurangnya perhatian mereka terhadap pelajaran Aqidah Akhlak.

Mata pelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu bagian dari mata 

pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah yang digunakan sebagai wahana 

pemberian pengetahuan, bimbingan dan pengembangan kepada peserta 

didik agar memahami, meyakini dan menghayati kebenaran ajaran Islam, 

serta bersedia mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 

tujuan pendidikan Akidah Akhlak untuk tingkat Madrasah Aliyah  adalah 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan 

                                                          
9Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1994), h. 131
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dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang akidah dan 

akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT 

serta beraklak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.

Untuk itu perlu adanya model pembelajaran pendamping selain 

ceramah pada kegiatan pembelajaran Aqidah Akhlak, agar kegiatan belajar 

mengajar tidak terkesan monoton dan membosankan bagi siswa. Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) merupakan salah satu solusi untuk 

mengatasi masalah yang ada di sekolah. Studend Teams-Achievement 

Division (STAD) merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif 

paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk pemulaan 

bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif.10

Berdasarkan observasi tanggal 03 September 2019, guru mata 

pelajaran akidah akhlak yang peneliti lakukan di MA Hasanuddin Bandar 

Lampung kelas XI diperoleh keterangan bahwa selama proses belajar 

mengajar, kebiasaan guru menggunakan pendekatan yang berpusat pada 

guru itu sendiri, metode ceramah, tanya jawab, dan resitasi. Guru jarang 

menggunakan metode yang bervariasi sehingga proses belajar mengajar 
                                                          

10Robert E. Slavin. Cooperative Learning, (Banndung: Nusa Media, 2015), h. 143.
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dikelas itu berpengaruh pada peserta didik yang kurang aktif dan peserta 

didik yang merasa kesulitan memahami dan menerima materi yang telah 

disampaikan guru tersebut dan berdampak pada hasil peserta didik yang 

rendah.

Adapun hasil prasurvei belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak kelas XI MA Hasanuddin Bandar Lampung pada ranah 

kognitif terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Hasil Ulangan Harian Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 
XI IPS MA Hasanuddin Bandar Lampung Kelas Eksperimen Tahun 

Ajaran 2019/2020

No NamaSiswa KKM Nilai Keterangan

1. Responden 73 60 TidakTuntas
2. Responden 73 65 TidakTuntas

3. Responden 73 53 TidakTuntas
4. Responden 73 70 Tidak Tuntas
5. Responden 73 75 Tuntas
6. Responden 73 68 TidakTuntas
7. Responden 73 65 TidakTuntas
8. Responden 73 60 TidakTuntas
9. Responden 73 78 Tuntas

10. Responden 73 75 Tuntas
11. Responden 73 63 TidakTuntas
12. Responden 73 63 TidakTuntas
13. Responden 73 60 TidakTuntas
14. Responden 73 65 TidakTuntas
15. Responden 73 73 Tuntas
16. Responden 73 68 TidakTuntas
17. Responden 73 60 TidakTuntas
18. Responden 73 78 Tuntas
19. Responden 73 60 TidakTuntas
20. Responden 73 80 Tuntas
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Sumber :DokumentasiPadaSaatPra Survey di MA HasanuddinTelukBetung 
Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel di atas mata pelajara akidah akhlak dengan KKM 80 

dpat di jelaskan bahwa dari kelas kontrol kelas XI IPS1 MA Hasanuddin 

Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung yang tuntas belajarnya 

sebanyak 6 orang, sedangkan yang memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 14 orang dan belum manunjukan 

ketuntasan belajar. Sedangkan untuk kelas kontrol ketuntasa belajar sebagai 

berikut:

Tabel1.2
Data HasilUlangan HarianPesertaDidikPada Mata 

PelajaranAkidahAkhlakKelas XI MA HasanuddinTelukBetung Bandar 
Lampung KelasKontrolTahunAjaran 2019/2020

No NamaSiswa KKM Nilai Keterangan
1. Responden 73 78 Tuntas
2. Responden 73 65 TidakTuntas

3. Responden 73 62 TidakTuntas

4. Responden 73 60 TidakTuntas

5. Responden 73 68 TidakTuntas

6. Responden 73 78 Tuntas

7. Responden 73 65 TidakTuntas

8. Responden 73 63 TidakTuntas

9. Responden 73 75 Tuntas

10. Responden 73 78 Tuntas

11. Responden 73 65 TidakTuntas

12. Responden 73 73 Tuntas

13. Responden 73 60 TidakTuntas

14. Responden 73 75 Tuntas

15. Responden 73 78 Tuntas
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16. Responden 73 75 Tuntas

17. Responden 73 78 Tuntas

18. Responden 73 77 Tuntas

19. Responden 73 75 Tuntas

20. Responden      73        77 Tuntas

Sumber :DokumentasiPadaSaatPra Survey di MA HasanuddinTelukBetung 
Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel tersebut diatas jelas bahwa peserta didik kelas XI 

IPS 2 MA Hasanuddin Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung yang 

tuntas belajarnya sebanyak 12 orang, sedangkan yang memperoleh nilai 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 8 orang dan belum 

menunjukan ketuntasan belajar.

Berdasarkan data tersebut masih banyak peserta didik kelas XI MA 

Hasanuddin Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung hasil belajar mata 

pelajaran Akidah Akhlak yang belum tuntas. Kondisi ini menurut peneliti 

disebabkan karena guru tidak menggukan metode-metode pembelajaran yang 

berfariasi, hal ini yang memotivasi peneliti untuk mencari jalan keluar agar 

hasil belajar peserta didik dapat meningkat dengan menerapkan meode-

metode pembelajaran yang bervariasi.

Tabel1.3
Daftarseluruhpesertadidik MA Hasanuddin, TelukBetung Bandar 

Lampung

No Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
Perempuan Laki-laki

1 X (Sepuluh) 18 8 26
2 XI (Sebelas) 19 21 40
3 XII (Dua belas 5 9 14
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Jumlah 42 38 80
Sumber: Data seluruhpesertadidik MA Hasanuddin, TelukBetung Bandar 
Lampung tahunajaran 2018/2019 

Tebel ini menunjukan keseluruhan dari pesrta didik di MA 

Hasanuddin Kupang Teba Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti dapat 

mengedintifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Peserta didik kurang aktif dalam kegiatan belajar .

2. Siswa hanya melihat dan mendengar tanpa ikut berperan di saat proses 

kegiatan belajar sedang berjalan.

3. Adapun pembelajaran yang tidak bervariasi menimbulkan kejenuhan 

belajar.

4. Tidak adanya kedekatan guru dan siswa sehingga menyebabkan belum 

tercapainya pembelajaran secara optimal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil idenfikasi masalah maka dapat dibatasi masalahnya 

agar peniliti lebih efektif dan terarah dalam penelitian ini di fokuskan 

kepada “Pengaruh Model Pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Division) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlah Di MA Hasanuddin Bandar Lampung”

D. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan maka 

rumusan masalah yang dapat di ambil adalah “apakah model pembelajaran

STAD (student teams achievement division) dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak kelas XI di MA

Hasanuddin Bandar Lampung”

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

Pengaruh model pembelajaran STAD(student teams achievement 

division) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di MA

Hasanuddin Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan:

a. Bagi Peneliti

Memberi gambaran dan pengetahuan dalam penerapan model 

pembelajaran STAD (student teams achievement division) dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidak 

Akhlak.

b. Bagi guru

Memberikan kontribusi untuk inovasi pembelajaran dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

c. Bagi Peneliti Lain
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Diharapkandapatdijadikansebagaibahanuntukmengembangkanpene

rapandanmetodepembelajarandalamrangkameningkatkanmutupend

idikan.

d. Bagi Siswa

Memberikansuasanabelajar yang 

lebihvariatifdanmenyenangkansehinggadapatmeningkatkanaktifita

sbelajarpesertadidik.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Siswa yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI

2. Materi pokok AkidahAkhlakyang digunakan sebagai bahan penelitian.

3. Penelitian ini menggunakan metodologipenelitianquasi eksperimen. 

Modelpembelajaran STAD (student teams achievement 

division)merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif paling 

sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk pemulaan 

bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif.

4. Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah tentang hasil belajar 

Aqidah Akhlak pada kelas XIdenganmenggunakan model 

pembelajaran STAD..
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran STAD

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat 

kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka didalam 

kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material  atau perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, flm-film, tipe-tipe, program 

media komputer dan kurikulum (sebagai kursus untuk belajar).1 Jadi model 

pembelajaran harus direncanakan terlebih dahulu sebelum mulainya kegiatan 

belajar mengajar dan harus memilih bahan-bahan yang sudah di sesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan.

Dan menurut Anders, model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, 

tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas.2 Hal ini sesuai dengan pendapat Joyce dan Weil bahwa 

setiap model mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk peserta 

didik dalam pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian hingga 

tujuan pembelajaran tercapai.3

                                                            
1 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 2, 2010), h. 52
2 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, Cet, 12, 2013), h. 46.
3 Trianto, Op. Cit, h. 54
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Berdasarkan definisi diatas peneliti dapat menyimpulan bahwa model 

pembelajaran merupakan konseptual yang melukiskan prosedur sistematik 

untuk mengorganisasikan pengalaman belajar dalam mencapai tujuan dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pembelajaran dan para guru 

untuk merancang dan melaksanakan pelajaran.

2. Pengertian Model Pembelajaran STAD

Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya beberapa kelompok kecil 

peserta didik dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda saling 

bekerja sama untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran. Tidak hanya secara 

akademik, peserta didik juga dikelompokkan secara beragam berdasarkan 

gender, ras, dan etnis. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Robert 

Slavin (1995) dan rekan-rekannya di Johns Hopkins University.4 Metode yang 

dikembangkan oleh Slavin ini melibatkan “kompetisi” anatarkelompok. 

Siswa dikelompokkan secara beragam beragam berdasarkan kemampuan, 

gender, ras, dan etnis. Pertama-tama, siswa mempelajari materi bersama 

dengan teman-teman satu kelompoknya, kemudian mereka diuji secara 

individual melalui kuis-kuis. Perolehan nilai kuis setiap anggota menentukan 

skor yang diperoleh oleh kelompok mereka. Jadi, setiap anggota harus 

berusaha memperoleh nilai maksimal dalam kuis jika kelompok mereka ingin 

mendapatkan skor yang tinggi.5

                                                            
4 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 

Paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 5, 2014), h. 201.
5 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 15, 2015), h. 

116.
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Seperti halnya pembelajaran lain, model pembelajaran STAD 

membutuhkan persiapan yang manatp sebelum kagiatan pembelajaran 

dilaksanakan yaitu:

1. Perangkat pembelejaran

2. Membentuk kelompok

3. Menentukan skor awal

4. Pengaturan tempat duduk

5. Kerja kelompok.6

STAD telah diguanakan dalam berbagai mata pelajaran yang ada, mulai 

dari matematiak, bahsa, seni, sampai dengan ilmu sosial dan ilmu 

pengetahuan ilmiah lain, dan telah digunakan mulai dari siswa kelas dua 

sampai perguruan tinggi. Metode ini paling sesuai untuk mengajarkan bidang 

studi yang sudah terdefinisikan dengan jelas, seperti matematika, berhitung 

dan studi terapan, penggunaan dan mekanika bahasa, geografi dan kemapuan 

peta, dan konsep-konsep ilmu pngetahuan ilmiah.7 Pembelajaran STAD 

membuat siswa jadi aktif berinteraksi dan saling berdiskusi dalam 

memunculkan model-model pemecahan masalah yang efektif, berfikir kritis, 

mengembangkan sikap sosial siswa dan menumbuhkan kemampuan 

kerjasama.

Berdasarkan definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran STAD adalah model pembelajaran yang dapat memberi 

                                                            
6 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta: 

Bumi Aksara, Cet. 3, 2012), h. 107-108
7 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik (Bandung: Nusa 

Media, 2014), h. 12.
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kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa yang lain. Dimana 

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan beragam kemampuan, suku, 

dan jenis kelamin. Guru memberikan materi dan siswa didalam kelompok 

memastikan bahwa semua anggota kelompoknya bisa menguasai materi 

tersebut.

3. Langkah-Langkah Pembelajaran STAD

Terdapat berbagai macam langkah-langkah model pembelajaran STAD 

seperti yang di kemukakan Slavin (dalam Rusman), ialah:

1. Penyampaian tujuan dan motovasi

2. Pembagian kelompok

3. Presentasi guru

4. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim)

5. Kuis (evaluasi)

6. Penghargaan prestasi tim.8

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai 

berikut:

1. Mengarahkan siswa untuk bergabung kedalam kelompok

2. Membentuk kelompok heterogen (4-5 orang)

3. Mendiskusikan bahan ajar secara kolaboratif

4. Mempresentasikan hasil kerja kelompok sehingga terjadi diskusi 

kelas

                                                            
8 Rusman, Model-Model Pembelajaran,(Jakarta. PT. Raja Grafindi. 2012) h. 215-216.
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5. Mengadakan kuis individual dan buat skor perkembangan 

kelompok

6. Mengumumkan rekor tim dan individual

7. Memberikan penghargaan.9

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dikemukakan,maka 

pembelajaran STAD dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyampaian tujuan dan motivasi

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar.

2. Pembagian kelompok

Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri daei 4-5 orang siswa yang akan memprioritaskan hetorogenitas 

(keragaman) kelas dalam presentasi.

3. Presentasi dari guru

Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan terlebih dahulu dan 

menjelaskan tujuan yang ingin dicapai pada petemuan tersebut, serta 

pentingnya pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberikan 

motivasi pada siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif.

4. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim)

Siswa belajar dengan kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembar kerja sebagai pedoman bagi siswa yang kerja kelompok, sehingga 

semua anggota menguasai materi dan masing-masing memberikan 

                                                            
9 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, Cet I, 

2009), h. 52.
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kontribusi. Selama tim bekerja, guru melakukan pengamatan, 

memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan bila diperlukan. Kerja tim 

ini merupakan ciri yang paling penting dari STAD.

5. Kuis (evaluasi)

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi 

pelajaran yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap 

presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Siswa akan diberikan 

kursi secara individual dan tidak boleh bekerjasama. Ini dilakukan agar 

siswa secara individu dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam 

memahami materi yang telah dipelajari. Guru menetapkan skor batas 

penguasaan untuk setiap soal, misalnya 99, 89, 75 dan seterusnya sesuai 

denga tingkat kesulitan siswa.

6. Penghargaan prestasi tim

Setelah melakuakn kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka rentang 0-100. Selanjutnya pemberian penghargaan atas 

keberhasilan kelompok.

Dalam pembagian kelompok seharusnya terdiri dari siswa dengan 

kemampuan yang barvariasi. Misalnya, salah satu siswa dalam masing-

masing kelompok berkemampuan tinggi, sedangkan yang lainnya 

berkemampuan sedang atau rendah. Sehingga siswa akan saling mendorong 

untuk belajar, saling memperkuat dan saling berinteraksi yang menunjang 

pencapaian hasil belajar yang maksimal.
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4. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran STAD

Kelebihan pembelajaran STAD  yaitu:

1. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang 

substansial kepada kelompoknya

2. Menggalakkan interaksi secara aktif, positif dan kerjasama anggota 

kelompok menjadi lebih baik

3. Melatih siswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial disamping 

kecakapan kognitif

4. Siswa memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar. Yaitu belajar untuk 

dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar

5. Siswa saling membelajarkan sesama yang lainnya atau pembelajaran oleh 

rekan sebaya yang lebih efektif dari pada pembelajaran oleh guru.

Kelemahan pembelajaran STAD adalah:

1. Membutuhkan waktu yang relatif lama dengan memperhatikan tiga 

kangkah STAD yang menguras waktu seperti penyajian materi dari guru, 

kerja kelompok, dan tes individual/kuis.

2. Model ini memerlukan kemampuan khusus dari guru. Guru dituntut 

sebagai mediator, motivator, dan evaluator.10

B. Hasil Belajar

1. Pengertian  Hasil Belajar

Belajar adalah “perubahan prilaku yang diperoleh pembelajaran setelah 

mengalami aktifitas belajar”.11 Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai 
                                                            

10 Kelebihan dan Kelemahan Model STAD (On-Line), tersedia di: 
http://belajarpendidikanku.blogspot.co.id/2012/11/kelebihan-dan -kelemahan-model-
stad.html?m=1 (11 Januari 2016).
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akibat dari hasil perbuatan belajar seseorang dapat berupa kebiasaan-

kebiasaan, kecakapan atau dalam bentuk penegtahuan, sikap dan 

keterampilan.12 Di setiap pembelajaran pasti akan adanya hasil belajar. Hasil 

belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar.13 Hasil belajar memiliki peranan penting 

dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan untuk memperoleh target yang diharapkan 

guru.14

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keteramoilan.

Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa:

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon 

secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun 

penerapan aturan.

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari kemapuan 

                                                                                                                                                                      
11 Anni Mulyani, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta:Renika Cipta, 2009), h. 250.
12 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohammad, Op.Cit, h. 139
13 Dr. Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 62
14 Uswatun Hasanah, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih Melalui Penarapan 

Metode PQRST (Priview, Question,Read, Summarize, Test) Peserta Didik Kelas V Di MI Ismaria 
Al-Quraniyah Islamiyah Raja Basa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. AL-
Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8 No 1 (2017), h. 3.
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mengategorisasi, kemampuan analisis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan iltelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinas, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani.

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasai nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampun menjadikan niali-nilai sebagai standar prilaku.15

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik.16

Dimiyati dan Mujiono menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.

                                                            
15 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi Paikem), (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), h. 5-6
16 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 3.
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Dalam beberapa pengertian diatas peneliti dapat meyimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan prestasi yang dicapai oleh siswa dalam proses belajar 

dengan membawa perubahan kegiatan belajar dalam merubah tingkah laku 

dalam proses pembelajaran sebelumnya.

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau pemanpilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Belajar itu akan lebih baik, kalau siswa belajar 

mengalami atau melakukannya. Menurut pemahaman kognitif, belajar adalah 

proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri 

manusiasebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk 

memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, 

tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan 

berbekas.17 Dalam Al-Quran juga Allah SWT sudah menyebutkan bahwa 

orang-orang yang berilmu akan di tinggikan derajatnya, sebagaimana firmah 

Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

ٓأَیُّھَا لِسِ َءاَمنُٓوْا إَِذا قِیَل لَُكۡم تَفَسَُّحوْا فِي ٱلَِّذینَ یَٰ ُ یَۡفَسِح ٱۡفَسُحواْ فَ ٱۡلَمَجٰ َّ ٱنُشُزواْ لَُكۡمۖ َوإَِذا قِیَل ٱ
ُ یَۡرفَِع ٱنُشُزواْ فَ  َّ ٖتۚ وَ ٱۡلِعۡلمَ أُوتُوْا ِذینَ ٱلَّ َءاَمنُوْا ِمنُكۡم وَ ٱلَِّذینَ ٱ ُ َدَرَجٰ َّ   ١١بَِما تَۡعَملُوَن َخبِیٞر ٱ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 
“Berlapang-lapanglah dalam majlis” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang0orang yang beriman 
diantramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat . 
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.18

                                                            
17 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemforer Formula dan 

Penerapan dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 119.
18 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran, 2010), 

h. 543.
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2. Jenis-Jenis Hasil Belajar

Semua mata pelajaran mengandung unsur kognitif dan afektif, banyak 

juga yang mengandung unsur psikomotorik atau keterampilan. Hasil 

belajar dikelompokkan menjadi tiga ranah seperti penjelasan dibawah ini:

1) Ranah kognitif

Ranah kognitif merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan 

dengan kemampuan intelektual dan kemampuan berfikir yang mencakup 

kegiatan mental (otak), seperti kemampuan mengingat dan kemampuan 

memecahkan masalah.19 Ranah kognitif menurut Bloom terdiri dari enam 

tingkatan yaitu:

a) Pengetahuan, ialah kemampuan mengingat informasi yang 

sudah di pelajari.

b) Pemahaman, ialah kemampuan menjelaskan, menerangkan, 

menafsirkan, atau kemampuan menangkap makna dari suatu 

konsep.

c) Penerapan, kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran 

yang sudah dipelajari.

d) Analisis, ialah kemampuan menguraikan atau memecahkan 

suatu bahan pelajaran kedalam bagian-bagian dan unsur-unsur 

serta hubungan antar bagian bahan itu.

e) Sintesis, ialah kemampuan menyatukan unsur0unsur atau 

bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh.

                                                            
19 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 49.
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f) Evaluasi, ialah kemampuan membuat penilaian terhadap 

sesuatu berdasarkan maksud dan kriteria tertentu.20

Gambar 1

Domain Hasil Belajar Kognitif

2) Ranah Afektif

Ranah afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai dan apresiasi. 

Ranah ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari ranah 

kognitif. Artinya seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu hanya 

dalam suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat 

tinggi. Ranah ini memiliki lima tingkatan, seperti penjelasan dibawah ini:

a) Penerimaan, ialah kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap, 

gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah.

b) Menanggapi, ialah kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan tertentu.

c) Menghargai, ialah kemauan untuk memberi penilaian atau 

kepercayaan kepada suatu objek.
                                                            

20 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 
2013), h. 125.
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d) Mengorganisasi, ialah memahami unsur abstrak dari suatu nilai 

yang dimiliki dengan nilai yang baru, kemudian 

menghubungkan nilai-nilai tersebut.

e) Pola hidup, ialah pengkajian secara mendalam sehingga nilai 

yang dibangunnya dijadikan suatu pandangan hidup.21

Gambar 2

Domain Hasil Belajar Afektif

3) Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang 

menggunakan syaraf dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan 

bidang study yang lebih banyak menekankan pada gerakan atau 

keterampilan. Mislanya, melukis, musik, pendidikan jasmani dan olahraga, 

atau juga agama yang berkaitan dengan gerakan-gerakan tertentu. Ranah 

psikomotorik terdiri dari lima tingkatan ialah, meniru, menggunakan, 

ketepatan, merangkaikan, dan naturalisasi.22

                                                            
21 Ibid, h. 130.
22 Ibid, h. 132

Pola Hidup

Mengorganisi
si

Menghargai

Menanggapi

Penerimaan



27

Gambar 3

Domain Hasil Belajar Ranah Psikomotorik

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar

Murut Wasliman hasil belajar peserta didik merupakan hasil interaksi 

diantara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor 

intern dan ekstern.23

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar. dimana faktor intern ini meliputi: Faktor jasmaniah, psikologis dan 

kelelahan.

1) Faktor Jasmaniah

Keadaan jasmani yang harus diperhatikan adalah kondisi fisik 

yang normal artinya tidak cacat, menjaga kesehatan karena kesehatan 

mempengaruhi terhadap belajarnya.

2) Faktor Psikologis

                                                            
23 Slameto, Belajar dan faktor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h.54.
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a) Intelegensi

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang 

baru dengan cepat ditambah lagi efektif, mengetahui atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif mengetahui relasi dan 

mempelajari dengan cepat. intelegensi besar kemungkinannya terhadap 

kemajuan kemampuan berfikir anak, karena apabila anak mempunyai 

tingkat intelegensi yang normal atau tinggi akan mencapai hasil belajar 

yang baik.

b) Perhatian

Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka tibulah kebosanan 

sehingga siswa tidak suka lagi belajar.

c) Motif

Dalam proses belajar haruslah di perhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar mempunyai motovasi untuk berfikir dan 

memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan atau menunjang belajar.

d) Motif

Bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Jika bahan pelajaran 

menarik minat siswa, pelajaran akan mudah dipelajari.
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b. Faktor Ekstern

Faktor yang di luar individu yang sedang belajar. faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar yaitu faktor keluarga dan sekolah.

1) Faktor Keluarga

a) Orang tua dalam mendidik

Cara orang tua mendidik berpengaruh besar terhadap belajar 

anaknya. Orang tua dapat mendidik anaknya dengan memberikan 

pendidikan yang baik dan berhasil dalam belajar.

b) Keadaan ekonomi keluarga

Faktor ini sangat menentukan dalam belajar siswa karena dengan 

ekonomi yang cukup fasilitas belajar akan terpenuhi.

c) Suasana rumah

Suasana rumah yang tidak nyaman akan membuat anak tidak ada 

ketenangan untuk belajar.

2) Faktor Sekolah

a) Metode Mengajar

b) Kurikulum

c) Relasi guru dengan siswa

d) Relasi siswa dengan siswa

e) Disiplin disekolah

f) Alat Pelajaran

g) Waktu sekolah

h) Standar pelajaran diatas sekolah
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i) Metode belajar.24

C. Akidah Akhlak

1. Pengertian Akidah Akhlak

Secara etimologis, aqidah berakar dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqidatan. 

‘aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi 

‘aqidah berarti keyakinan.25 Sedangkan menurut bahasa aqidah artinya ikatan 

atau perjanjian, maksudnya sesuatu yang menjadi temapat bagi hati dan hati 

nurani terikat padanya.26 Jadi akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan 

kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya.

Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mendefinisikan akhlak, 

yaitu pendekatan linguistik (etimologi, kebahsaan, loghat) dan pendekatan 

terminologik (peristilahan). Kata akhlak kalau di terjemahkan secara bahasa 

berarti budi pekerti dan sopan santun. Kata akhlak berasal dari bahsa Arab 

yaitu, isim masdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaka-yukhliku-ikhlaqan, 

sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid af’ala-yuf’ilu-if’alan yang 

berarti al-sajiyah (perangai), al-thabi’ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-

‘adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru’ah (peradaban yang baik), dan al-din 

(agama).27

Secara terminologiakidah dimaknai oleh Syamsuddin Yahya sebagai 

pokok (dasar-fundamen) dan amal sebgai cabang-cabangnya, atau juga sering 

disebut hubungan akidah dan syariat ibarat pohon dan buahnya. dengan kata 

                                                            
24 Ibid, h. 60
25 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2013), h. 1
26 Rosihor Anwar, Akiah Akhlak, (Bandung: CV Pustaka, 2014), h. 13
27 Jusnimar Umar, Materi Akhlak Tasawuf, (Bandar Lampung: PUSIKMALAYA, 2015), 

h. 5
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lain bahwa hubungan antara iman dan amal sangat erat dan selalu berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya.

Akidah akhlak sebagai salah satu mata pelajaran atau materi yang 

diajarkan di madrasah atau seklah adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

agar memahami ajaran islam terutama dalam aspek akidah dan akhlak.

2. Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak

Pembelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu pembelajaran yang 

penting dalam dunia pendidikan. Pentingnya pembelajaran akidah akhlak yang 

ditanamkan disekolah, agar siswa dapat merapkan suatu perbuatan yang baik 

terhadap lingkungan sekitarnya, siswa bukan hanya mendapatkan nilai yang 

tinggi tetapi juga siswa dapat menerapkan pelajaran dikehidupannya sehari-hari 

sehingga adanya perubahan pada diri siswa baik secara kognitif maupun 

tingkah laku.

Tujuan pembelajaran Akidah Akhlak menurut Direktirat Jendral 

Kelembagaan Agama Islam adalah sebagai berikut: Untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dengan akhlaknya 

yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuam, penghaytan 

serta pengalaman peserta didik tetntang akidah dan akhlak Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas 

keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat  

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
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dari penjelasan diaatas dapat dipahami bahwa tujuan pembelajaran Akidah 

Akhlak searah dengan tujuan nasional yaitu: tujuan pendidikan nasional adalah 

meningkatkan kualitas manusia indonesia, yakni manusia yang beriman dan 

bertkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, 

berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan 

terampil serta sehat jasmani dan rohani.

3. Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah

a. Kompetensi Inti (KI)

1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
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sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

b. Kompetensi Dasar (KD)

1) Menghayati nilai-nilai positif dalam pergaulan remaja

2) Menghindari perilaku pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan 

akhlak Islam dalam fenomena kehidupan

3) Memahami pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja

4) Menyajikan contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja

c. Meteri Pembelajaran

1) Perilaku Terpuji dalam Pergaulan Remaja

Remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari 

masa kanak-kanak kemasa dewasa, yaitu antara usia 13-19 tahun. 

Sebelum masa remaja , seorang anak akan melewati masa peralihan 

(adolesen) yaitu antara usia 9- 13 tahun, yang dikenal sebagai masa 

pubertas. Dalam masa ini seorang anak memiliki dorongan kuat untuk 

mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan 

pengakuan sebagai penegasan identitas diri baik dari segi fisik 

maupun biologis. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak. 

Dalam usianya yang labil, remaja dalam perkembangannya 

memerlukan lingkungan yang baik, yang dapat menciptakan kondisi 

nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter bertanggung jawab 

terhadap dirinya. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang 

mendorong terciptanya perilaku amoral tentu akan merusak masa 
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depannya dan akan mengalami kegagalan. Dampak pergaulan bebas 

contohnya akan mengantarkan pada kegiatan menyimpang seperti 

seks bebas, tindak kriminal termasuk aborsi, Narkoba, serta 

berkembangnya penyakit menular seksual ( PMS )28.

a. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja

1) Persaudaraan (ukhuwah)

Setiap muslim dengan muslim lainya adalah saudara dengan segala 

hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Islam 

menghendaki penganut nya untuk menjalin persaudaraan (ukhuwah). 

Persaudaraan terjadi karean adanya persamaan antara satu dengan yang 

lain. Karena itu ada istilah ukhuwah islamiyah yaitu persaudaraan karena 

kesamaan agama yaitu sama-sama Islam. Ukhuwah wathoniyah yaitu 

persaudaraan sebangsa dan tanah air sekalipun berbeda agama, maka harus 

saling menghormati keyakinan. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan 

antar sesame manusia apapun agamanya, bangsa dan sukunya. Maka harus 

saling menghormati dan menghargai. Jadi masing-masing hubungan 

persaudaraan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang 

harus ditunaikan. Dalam kaitanya dengan remaja, salah satu masalah yang 

sering menjadi masalah adalah pola pergaulan. Islam memberi petunjuk 

bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada 

batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah 

agama yang menjaga kesucian, pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan 

                                                            
28 Kementerian Agama, Akidah Akhlak, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), h. 163
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yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan 

jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya 

kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun 

bagi masyarakat umum. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja 

agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan 

sebagai berikut : 1) Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan 

yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi maka 

yang ketiga adalah setan, mula-mula saling berpandangan, lalu 

berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan, itu semua adalah 

bujuk rayu setan. 2) Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak 

boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam 

Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi 

bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah 

dilarang.29

2) Mengembangkan wawasan keilmuan

Beberapa remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitas mereka 

dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu 

melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. 

Menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional 

formal, dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. 

Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu 

memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif

                                                            
29 Ibid. h. 164
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dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka 

adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotetis. 

Diantara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah 

giat dan disiplin dalam belajar baik secara individu maupun dalam 

kelompok belajar (study club)30.

3) Menghormati dan menghargai (tasamuh)

Tasamuh (toleransi) adalah rasa tenggang rasa atau sikap 

menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama 

muslim maupun dengan non muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap 

toleran yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan 

kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah 

menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan 

kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam 

persamaan dalam batas-batas tertentu. Islam mengajarkan bahwa sesama 

muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai- berai, bertengkar, dan 

bermusuhan. Karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk 

agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap tasamuh 

terhadap non muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi,

tidak menyangkut masalah akidah, syari’ah dan ubudiyah31.

b. Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja

1) Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana

                                                            
30 Ibid. h. 164
31 Ibid, h. 165
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Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai 

dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma 

hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu 

memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku remaja yang arif dan 

bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, 

mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan 

santun.

2) Menumbuhkan sikap disiplin diri

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau 

kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban 

amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Remaja yang 

mempunyai sikap disiplin akan mendorong tebentuknya pribadi yang tertib 

di dalam melaksankan tugas, iklas dalam pengabdian, dan berusaha untuk 

menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan 

amanah yang dipercayakan kepadanya.

3) Menumbuhkan sikap mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa 

bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari 

pengaruh apapun. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong 

terbentuknya perilaku remaja yang tangguh, tidak mudah terpengaruh 
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perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas 

kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral dan ketentuan hukum yang 

berlaku.

4) Menumbuhkan sikap tanggung jawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan 

keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik 

mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas 

dan wewenang tersebut. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab 

akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan 

kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan 

profesi yang diamanatkan32.

c. Membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja

1) Menutup Aurat

Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurot 

demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan 

anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada 

orang yang bukan mahramnya terutama kepada lawan jenis agar tidak 

boleh kepada jenis agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta 

menimbulkan fitnah. Aurat laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan 

lutut sedangkan aurat bagi wanita yaitu seluruh anggota tubuh kecuali 

muka dan kedua telapak tangan. Di samping aurat, Pakaian yang di 

                                                            
32 Ibid, h. 166
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kenakan tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh, 

dan juga tidak boleh transparan sehingga tembus pandang33.

2) Mengajak untuk berbuat kebaikan

Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan 

mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu, dan 

ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang 

terhadap teman.

3) Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat

Masa remaja sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang 

positif dan bermanfaat remaja harus membagi waktunya efisien mungkin, 

dengan cara membagi waktu menjadi 3 bagian yaitu : sepertiga untuk 

beribadah kepada Allah, sepertiga untuk dirinya dan sepertiga lagi untuk 

orang lain.

4) Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih 

muda

Remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang 

lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Selain itu, remaja 

juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya, dan yang 

paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka 

ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang34.

5) Bersikap santun dan tidak sombong

                                                            
33 Ibid, h. 166
34 Ibid, h. 166
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Dalam bergaul, penekanan perilaku yang baik sangat ditekankan agar 

teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Kemudian sikap dasar 

remaja yang biasanya ingin terlihat lebih dari temannya sungguh tidak 

diterapkan dalam Islam bahkan sombong merupakan sifat tercela yang 

dibenci Allah.

d. Perilaku Tercela dalam Pergaulan Remaja

Perilaku tercela remaja mengambil bentuk dengan apa yang kemudian 

disitilahkan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja (juvenile 

delinquency) adalah gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak 

dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga 

mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah 

kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku 

yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak 

kriminal35.

e. Perilaku tercela dalam pergaulan remaja

1) Pergaulan bebas (free sex)

Dalam lingkungan masyarakat yang bernorma, hubungan seksual 

sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khususnya norma 

agama, sosial maupun moral dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan 

perilaku dalam kehidupan masyarakat. Hubungan seksual akan dianggap 

sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Jenis 

hubungan seksual semacam ini dapat berupa : pelacuran, kumpul kebo dan 

                                                            
35 Ibid, h. 167
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perkosaan. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa 

aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat,antara lain adalah 

terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan 

orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Selain itu, terjadi pula 

ancaman yang serius terhadap bayi-bayi yang dilahirkan sehingga 

berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti aborsi dan 

pembunuhkan bayi-bayi yang lahir dari hubungan yang bebas tersebut. 

Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka baik bagi diri sendiri 

maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatankan 

masalah36.

2) Tawuran antar pelajar

Masalah kenakalan remaja sering menimbulkan kecemasan sosial 

karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik, sebab 

anak yang diharapkan sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah 

perilaku yang negatif. Perbuatanperbuatan kenakalan anak itu diantaranya 

dapat berupa perkelahian atau tawuran. Pada umumnya tawuran di awali 

oleh kon�lik yang terjadi antara siswa di dalam satu sekolah atau siswa 

antar sekolah. Karena perasaan solidaritas antar siswa di dalam sekolah

masing-masing, perkelahian akan meluas dan menghasilkan konflik antar 

siswa dari sekolah yang berlainan.Tawuran mendatangkan bentuk 

penyimpangan dan bahkan pembunuhan yang sadis.

3) Mengkonsumsi minuman keras

                                                            
36 Ibid, h. 168
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Alkohol dapat disebut sebagai racun protoplasmik yang mempunyai 

efek depresen pada sistem syaraf, sehingga orang yang mengkonsumsi 

minuman alkohol secara berlebihan akankehilangan kemampuan untuk 

mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah 

yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau 

keributan bahkan perkelahian hingga pembunuhan karena tidak dapat 

ber�ikir secara normal akibat pengaruh alkohol. Oleh karena itu, pemabuk 

Atau alkoholis (pecandu alkohol) maupun pengedar minuman keras 

dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat.

4) Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkotik dapat disebut penyimpangan perilaku karena 

melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penggunaan obat-

obatan jenis narkotik telah diatur dalam seperangkat peraturan yang 

sifatnya formal. Oleh sebab itu, penggunaan narkotik hanya dianggap sah 

apabila digunakan untuk kepentingan medis (pengobatan) di bawah 

pengawasan ketat pihak berwenang seperti dokter37.

f. Nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja

1) Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama

Kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun 

antar kelompok masyarakat, juga tak jarang kita jumpai beritanya. 

Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan, yang kadang-kadang 

hanya dipicu oleh hal-hal sepele; amuk massa secara beringas melawan 

                                                            
37 Ibid, h. 168
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aparat, atau unjuk rasa yang berbuntut perilaku anarkis sering kita 

saksikan beritanya. Perilaku tersebut jelas bertentangan njlai-nilai ajaran 

agama38.

2) Hilangnya budaya malu

Hadirnya kecanggihan teknologi dan informasi membawa dampak 

positif dan negatif secara bersamaan. Hal ini menyebabkan pergeseran 

nilai budaya suatu masyarakat, diantaranya adalah hilangnya budaya malu. 

Dan dalam pandangan Islam, hilangnya rasa malu mengakibatkan 

seseorang mudah berbuat maksiat. Remaja yang mempunyai rasa malu 

bila melakukan kesalahan maka orang merasa martabat atau harga dirinya 

akan jatuh. Orang sangat menjunjung harga dirinya sehingga apa saja yang 

dapat merusak martabatnya sebagai manusia akan disingkiri atau 

disembunyikan. Hal ini tentu berbeda dengan remaja yang kehilangan 

budaya malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang 

telah ia lakukan dan bahkan merasa apa yang diperbuat dianggapnya 

sebagai kenenaran39.

3) Menimbulkan masalah kesehatan

Dampak pemakaian Narkoba sangatlah luar biasa. Berbagai masalah 

multidimensipun  bermunculan, mulai bidang kesehatan, sosial, kriminal, 

hingga ekonomi. Di sektor kesehatan, misalnya, beberapa penyakit seperti 

                                                            
38 Ibid, h. 169
39 Ibid, h. 169
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hepatitis dan HIV/AIDS merupakan buah dari penyalahgunaan Narkoba. 

Sedang dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah 

mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan 

kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat 

demikian juga henti nafas dan kematian.

g. Menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja

1) Meningkatkan kadar iman dan amal sholeh

Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah menjadikan manusia 

sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup. Dimana visi ini 

selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras 

sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada 

disekitarnya40.

2) Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul

Manusia adalah mahluk yang tidak bisa hidup menyendiri atau 

terisolasi dari kehidupan sosial. Manusia mutlak membutuhkan satu sama 

lainnya untuk survive (bertahan hidup). Dan dalam hukum interaksi sosial, 

manusia yang paling bisa survive dan meraih kebahagiaan sesungguhnya 

adalah manusia yang mampu menempatkan dirinya secara bijak dan 

proporsional sesuai dengan tuntunan etika serta akhlak yang baik.

3) Mengatur waktu dengan baik

Al-Qur'an mengecam secara tegas orang-orang yang mengisi 

waktunya dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak. Atau 

                                                            
40 Ibid, h. 170
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melengahkan sesuatu yang lebih penting seperti sebagian remaja, sekadar 

mengisinya dengan mengkonsumsi minuman keras, Narkoba, malas, dan 

sebagainya. Agar hidup remaja mempunyai nilai dan manfaat, Al-Qur'an 

memberi petunjuk untuk memanfaatkan waktu dengan sistem manajemen 

yang dapat dukur dengan standar pencapaian sesuai dengan kapasitas diri, 

bahkan dituntunnya umat remaja untuk mengisi seluruh waktunya dengan 

berbagai amal dengan mempergunakan semua daya yang dimilikinya.41

D. Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti terlebih dahulu melakukan penelaahan 

terhadap beberapa karya penelitian yang berhubungan dengan judul yang 

peniliti angkat, yaitu:

1. Novia Laela dalam penelitiannya dalam penbelajarannya mengkaji tentang 

pembelajaran kooperatuf tipe STAD yang memberikan pengaruh lebih 

baik dibanding model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick.

Sedangkan pembelajaran kooperatif tipe Talking stick lebih baik 

dibandingkan terhadap hasil belajar matematika.42

2. Retno Sugesti dalam penelitiannya mengkaji tentang pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang mempunyai pengaruh lebih baik pemahaman 

                                                            
41 Ibid, h. 170
42 Nobia Laela, “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Students Team 

Achievement Division) dan Talking Stick Terhadap Hasil belajar Matematika Peserta Didik Kelas 
VIII SMP Negeri 2 Kedongdong Tahun Ajaran 2014/2015, IAIN Raden Intan Lampung (2013)
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konsep fisika peserta didik kelas VII Mts Al-Ikhlas Tanjung Bintang 

Lampung.43

3. Putri Ayu Kusumahati dalam penelitiannya mengkaji tentang hasil belajar 

peserta didikdengan proses pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang berorientasi kurikulum 2013 

dengan metode eksperimen leniah baik dari pada hasil belajar peserta didik 

dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah berorientasi 

kurikulum 2013.44

4. Putu Lianata dalam penelitiannya mengkaji terdapat perbedaan hasil 

belajar PKN yang lebih tinggi antara peserta didik yang belajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajran 

konvensional.45

5. Ratna Tanjung dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajran kooperatif tipe STAD integrasi karakter 

terhadap hasil belajar peserta didik pada sub materi pokok Listrik Dinamis 

di kelas X Semester II SMA Negeri 1 Stabat T.P 2011/2012. Hal ini dilihat 

dari nilai rata-rata hail belajar peserta didik yang meningkat pada kelas 

                                                            
43 Reni Sugesti, “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) Terg=hadap Pemahaman Konsep Fisika Siswa Kelas VIII MTS Al-Ikhlas 
Tanjung Bintang Lampung Selatan Tahun Ajaran 2014/2015, IAIN Raden Intang Lampung (2015)

44 Putri Ayu Kusumahati, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD yang 
Berorientasi Kurikulum 2013 dengan Metode Eksperimen Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 
Konsep Materi Pengukuran di Kelas X SMAN 2 Sidoarjo, Universitas Ngeri Surabaya (2015) 
Vol.04  No. 01 Tahun 2015, 36-41.”

45 Putu Lianata, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe SYAD yang 
Berorientasi Kurikulum 2013 Dengan Metode Eksperimen Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 
Konsep Materi Pengukuran di Kelas XI SMAN 1 Bangli” Program Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Ganesha Singaraja, ( Vol 3 Tahun 2013)
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eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD.46

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah model konseptual tentang bagaimana teori 

yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara 

teroritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pendapat 

tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, kerangka berfikir merupakan 

skema sederhana yang menggambarkan secara singkat pemecahan masalah 

yang akan dikemukakan dalam penelitian dan menjelaskan alur penelitian 

yang peneliti lakukan, sehingga dapat dikeetahui secara terarah dan jelas. 

Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis untuk merumuskan 

hipotesis.

Akidah Akhlak adalah pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang 

pendidikan. Idealnya hasil dari pembelajaran Akidah Akhlak ialah 

menciptakan menusia yang berakhlakul karimah. Sehingga mampu 

mengaplikasikannya sehari-hari baik sekarang maupun diamasa yang akan 

datang. Namun dalam realita pembelajaran Akidah Akhlak itu tidak mudak 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Rendahnya sikap siswa 

terhadap pembelajran Akidah Akhlak, rasa percaya diri, dan keingin tahuan 

siswa berdampak pada hasil pembelajaran yang rendah. Karena pembeljaran 

akidah akhlak tidak hanya dimaksudkan untuk mengembangkan aspek 
                                                            

46 Ratna Tanjung, “Penerapan Model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD yang 
Berorientasi Kurikulum 2013 Dengan Metode Eksperimen Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 
Konsep Materi Pengukuran di Kelas X SMAN 1 Stabat, Universitas Lampung, (2013)”.
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kognitif saja, melainkan juga aspek afektif dan psikomotorik siswa. Seperti 

hasil belajar akidah akhlak berkaitan dengan bagaimana siswa memandang 

dan menyelesaikan masalah, apakah percaya diri, tekun, berminat, dan 

berfikir terbuka untuk mengeksplorasi berbagai alternatif strategi 

penyelesaian masalah.

Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa diterapkan model pembelajaran STAD (student team 

achievement division) yang dapat membuat hasil belajar siswa lebih baik 

didalam kelas sehingga mencapai hasil yang maksiamal. Agar siswa dapat 

melakukan perang masing-masing dengan baik, maka guru mempersiapkan 

terlebih dahulu mempersiapkan keadaan peserta didik dengan menyampaikan 

meteri ajar, guru menggunakan bahasa yang mampu menumbuhkan 

ketertarikan siswa dalam pembelajaran.

Untuk memperjelas kerangka berfikir tersbut, maka akan diperjelas 

dalam bagan berikut ini:

Latar

Rumusan Masalah
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F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi 

(parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh 

dari sampel penelitian (statistik).47 Hipotesis dibagu menjadi dua, yaitu 

hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). Hipotesis nol adalah hipotesis 

yang dirumuskan dengan harapan bahwa hipotesis tersebut nantinya ditolak 

setelah dilakukan uji hipotesis. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang 

dirumuskan dengan harapan bahwa rumusan tersebut nantinya akan diterima 

kebenarannya. berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hipotesis 

adalah jawaban sementara dari permasalahan yang perlu diuji kebenarannya 

melalui analisis.

                                                            
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 

Cetakan Ke-13, 2013), h. 160.

Kelas Kontrol

Metode Konvesional

Kelas Eksperimen

Model Pembelajaran 
STAD

(posttest) Tes Pemahaman Peserta 
Didik

DataHipotesis Analisis Data

Uji Hipotesis Kesimpulan
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Hipotesis Penelitian dalam konteks penelitian ini yang berposisi 

sebagai variabel dependen (x) adalah pembelajaran tipe STAD yang 

berkedudukan sebagai variabel independen (y) adalah hasil belajar Akidah 

Akhlak peserta didik. “Ada pengaruh pembelajaran tipe STAD terhadap hasil 

belajar Akidah Akhlak siswa kelas XI MA Hasanuddin Bandar Lampung”.

Model pembelajaran  yang dinilai memiliki pengaruh yang tinggi 

atau paling baik menurut Hisyam Zaini model pembelajaran yang 

mengajarkan orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran 

STAD sebagai metode pembelajaran akan sangan membantu sisiwa di dalam 

mengajarkan materi kepada teman-temannya.

Dengan memperhatikan latar belakang dan pembahasan masalah 

serta kajian literatur yang terkait dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. : Model pembelajaran STAD ada pengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI di MA Hasanuddin 

Bandar Lampung.

2.    :   Model pembelajaran STAD tidak ada pengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI di MA hasanuddin 

Bandar Lampung.
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