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ABSTRAK 

 

This research is motivated by the teacher's lack of understanding of the STAD Type 

Cooperative learning given, causing student effectiveness to be less good or classified 

as low. The research problem formulation is how the effectiveness of learning pie using 

cooperative method type stad. This study aims to determine how the process of 

implementing the effectiveness of PAI learning using the STAD type cooperative 

method for class VIII students at YBL Natar Junior High School, South Lampung. 

 

According to Yusuf Hadi Miarso (1993) views that effective learning is learning that 

can produce useful and student-focused learning (student contested) through the use of 

appropriate procedures. This definition implies that effective learning has two important 

things, namely the occurrence of learning in students and what teachers do to teach their 

students. 

 

This research is included in the type of descriptive qualitative research. Qualitative 

research is a step of research that creates descriptive data in the form of written and 

spoken words from the people or circumstances seen. The data source is obtained from 

the teacher. The data collection techniques in this research use observation, interviews, 

and documentation. 

 

The results of the research on the learning process which was observed directly by the 

author at SMP YBL Natar South Lampung, there are several things that become aspects 

of assessment in the process of learning activities, namely aspects of teacher assessment 

and aspects of student assessment. As for the aspects of the assessment of teachers, 

namely regarding: opening lessons skills, quality of material mastery, quality of 

material explanations, use of variations and learning techniques, quality of stimulus 

variations, questioning skills, use of media/learning aids, closing skills and learning 

evaluations. In addition, the author also examines aspects of assessment regarding 

effective learning communication and a pleasant learning environment. While the 

aspects of the assessment regarding student behavior when learning takes place are such 

as student enthusiasm, student activity, student innovation, and student creativity. 

 

Keywords: Effectiveness, Pie Learning, STAD . Cooperative Type 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman guru terhadap pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD yang diberikan sehingga menyebabkan efektivitas siswa 

menjadi kurang baik atau tergolong rendah. Rumusan masalah peneliti ini adalah 

bagaimana efektivitas pembelajaran pai dengan menggunakan metode kooperatif tipe 

stad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan 

efektivitas pembelajaran PAI dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD siswa 

kelas VIII di SMP YBL Natar Lampung Selatan. 

 

Menurut Yusuf Hadi Miarso (1993) memandang bahwa pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus 

pada siswa (student contered) melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini 

mengandung arti bahwa pembelajaran yang efektif terdapat dua hal penting, yaitu 

terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan 

siswanya. 

 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan langkah dari penelitian yang menciptakan data deskriptif 

berbentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau keadaan yang dilihat. Suber 

data diperoleh dari guru. Adapun teknik pengumpulan data dalam penilitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

Hasil penelitian mengenai proses pembelajaran yang diamati secara langsung oleh 

penulis di SMP YBL Natar Lampung Selatan, terdapat beberapa hal yang menjadi 

aspek penilaian dalam proses kegiatan pembelajaran yaitu aspek penilaian terhadap 

guru dan aspek penilaian terhadap siswa. Adapaun aspek-aspek penilaian terhadap guru 

yaitu mengenai: keterampilan membuka pelajaran, kualitas penguasaan materi, kualitas 

penjelasan materi, penggunaan variasi dan teknik pembelajaran, kualitas variasi 

stimulus, keterampilan bertanya, penggunaan media/alat bantu pembelajaran, 

keterampilan menutup pelajaran dan evaluasi pembelajaran. Di samping itu penulis juga 

meneliti aspek penilaian mengenai komunikasi pembelajarn efektif dan lingkungan 

pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan aspek-aspek penilaian mengenai tingkah 

laku siswa saat pembelajarn berlangsung yaitu seperti antusias siswa, keaktifan siswa, 

inovasi siswa, dan kreatifitas siswa.  

 

Kata Kunci : Efektivitas, Pembelajaran Pai, Kooperatif Tipe STAD 
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MOTTO 

 

 

ْم آ ٍِ َْٕ ي ُُ عَ ي تْ َ ْم ٔ ٍُ ىْ ًُلا ِم سُ َٕه َس ِّ ٕ ُمِّ َث فِٓ اْْل َع َ ْ ب َّزِ َُ اى ُم ٌُ ٍُ ُم يِّ عَ ُ ٔ ََ ْم  ٍِٕ مِّ َز ُ ٔ ََ  ًِ ِ ات َ ٔ

ٕهٍ  بِ ٍه مُ فِٓ َضََل َ ُو ى بْ َ ْه ق ُُا ِم او ْن مَ إِ ََ ةَ  مَ ْن ِح اىْ ََ َاَب  ت نِ  اىْ

 

Artinya:  Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan 

mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan 

sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, 

( Al-Jumuah Ayat 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul  

Penegasan judul di maksudkan untuk memberikan pengertian mengenai 

kata-kata yang terkandung dalam judul penelitian. Adapun judul skripsi ini 

adalah Efektivitas Pembelajaran PAI Dengan Menggunakan Metode Kooperatif 

Tipe STAD Kelas VIII Di SMP YBL Natar Lampung Selatan. Berikut judul 

yang di maksud dalam skripsi ini:   

1. Efektivitas  

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, 

selain itu efektif juga dapat diartikan dapat membawa hasil, atau berhasil 

guna. Menuru istilah yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan.
1
 

2. Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran dengan 

cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkontruksi 

konsep, menyelesaikan persoalan, atau pengarahan strategi untuk 

membentuk kerja kelompok, peresentasi hasil kelompok dan pelaporan.
2
 

3. STAD (Student Team Achievement) 

STAD (Student Team Achievement Division). STAD adalah metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model 

yang baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pendekatan kooperatif.
3
 

4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam serta menjadikan sebagai 

way of life (jalan hidupnya). Jadi pendidikan agama islam adalah ikhtiar 

manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan 

mengarahkan fitrah agama anak didik menuju terbentuknya kepribadian 

utama sesuai dengan ajaran agama.
4
 

 

 

                                                             
1 Afifatu Rohmawati,  “Efektivitas Pembelajaran: dalam Jurnal Pendidikan Usia Dini, (Jakarta:  

dan Penerbit Universitas Negri Jakarta), No. 9/Edisi 1, April 2015. Hal. 17. 
2 Ngalimun, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Parama Ilmu, 2017), H. 328 

3 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2019), h. 223 
4 Galih Pangestu, “Belajar dan Pembelajaran”, skripsi IAIN METRO Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan , 2017, h. 18 
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B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran anak 

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses 

pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya 

itu untuk menghubungkannya dikehidupan sehari-hari. Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa 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 keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
5
 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara 

psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis, yaitu 

aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya aktivitas berpikir 

memahami, menyimpulkan, menyimak menelaah, membandingkan, 

membandingkan, membedakan, mengungkapkan, menganalisis, dan 

sebagainya. Sedangkan aktivis yang bersifat fisiologis yaitu aktvitas yang 

merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan eksprimen atau 

percobaan, latihan, kegiatan praktik, membuat karya (produk) apreasiasi dan 

sebagainya.
6
 

Pendidikan agama islam yang diajarkan di sekolah merupakan bagian 

yang sangat penting bagi anak. Siswa sebagai peserta didik adalah unsur yang 

terlibat secara langsung serta sangat menentukan dalam mewujudkan mutu 

pendidikan. Mengingat begitu pentingnya peran siswa dalam menentukan mutu 

pendidikan, maka guru dituntut hendaknya benar-benar memahami 

kepribadian, potensi, dan kondisi siswanya dengan sebaik-baiknya. Dengan 

memahami kepribadian, potensi serta kondisi riel para siswanya guru akan 

dapat memberi layanan dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran agama 

merupakan tanggung jawab bagi setiap pendidik atau orangtua dalam 

membentuk kepribadian anak didik dalam berperilaku sesuai degan tuntunan 

agama, sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 13: 

 

 

 

                                                             
5 Moh. Zaiful Rosyid dkk, Prestasi Belajar, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), hal.1 
6 Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hal. 

138 



17 

 

 

ْٕمٌ  ْشَك ىَظُْيٌم َعِظ ِ ۗاِنَّ اىشِّ
َّٓ ًَل تُْشِشْك بِاّلّلٰ بُىَ ٰٔ  ًٗ َُ َِٔعظُ ٌُ ََ  ًٖ اِْر قَاَه ىُْقٰمُه ًِلْبىِ ََ 

 

Artinya:  “Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar”. 

 

Bahwasannya ayat Q.S Luqman ayat 13 menjelaskan pendidikan dan 

penanaman akidah dan akhlak harus diutamakan sebagai kerangka dalam 

membentuk pribadi yang sholehah. Sehingga dalam pendidikan agama islam 

tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotorik. Keberhasilan proses belajar mengajar peserta didik dapat 

diketahui dari hasil belajar. 

Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional pendidikan agama 

islam merupakan salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Menurut kurikulum PAI 2002 yang dikutip oleh Abdul Majid, S.Ag dan Dian 

Andayani, S.Pd. pendidikan agama islam di sekolah merupakan mata pelajaran 

yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui 

pembinaan dan pemupukan pengetahuan penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan 

bernegara serta untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7
 

Dalam dunia pendidikan, mata pelajaran agama islam merupakan hal 

yang sangat kompleks. Dengan artian mata pelajaran tersebut mencakup tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melihat hal tersebut tentu guru 

dituntut untuk mampu mengubah gaya belajar yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi peserta didik agar proses belajar lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan, oleh karena itu diperlukan strategi strategi yang dapat 

mengaktifkan peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan pokok ialah 

bagaimana memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Guru diharapkan 

dapat melakukan pengembangan, modifikasi, improvisasi atau mencari strategi 

yang dipandang lebih tepat dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai 

fasilitator, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, 

menemukan dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilannya.  

Sebanyak jumlah guru, sebanyak itu pula cara-cara untuk mengajar. Sejak 

masyarakat manusia pertama muncul, ilmu pengetahuan dan keahlian telah 

                                                             
7 Abdul Majid & Diana Andani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi:Konsep & Implementasi 

Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal.130 
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diturunkan dari satu generasi ke genarasi lain melalui penggunaan stratgei 

mengajar yang khusus. Strategi pengajaran yang digunakan secara benar 

memungkinkan para guru untuk membantu siswa mendapatkan informasi yang 

dan diperlukan, terkadang berlawanan dengan keinginan siswa.
8
 

Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak 

semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua 

kompetensi. Setiap strategi memiliki kekhasan sendiri sendiri. Strategi 

pembelajaran di sekolah hendaknya bias memberikan kesempatan bagi setiap 

murid untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, 

kecerdasan, bakat dan minat masing-masing. 

Muncul anggapan-anggapan yang kurang menyenangakan tentang 

pendidikan agama seperti; islam diajarkan lebih pada hafalan (padahal islam 

diajarkan penuh dengan nilai-nilai) yang harus dipraktikan. Pendidikan agama 

lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dengan tuhan-Nya; 

penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat penekanan masih sederet 

respons kritis terhadap pendidikan agama. Hal ini disebabkan penilaian 

kelulusan siswa dalam pelajaran agama diukur dengan berapa banyak hafalan 

dan mnegerjakan ujian tertulis di kelas yang dapat didemonstrasikan oleh 

siswa.  

Peserta didik adalah orang yang sudah dapat berfikir kritis. Disamping 

itu peserta didik juga dapat menggunakan kemampuan otak mereka dalam 

belajar tanpa harus dipaksa. Berdasarkan alasan tersebut seorang guru dapat 

menyampaikan materi pendidikan dengan strategis yang bervariasi, dan 

tentunya melibatkan peserta didik secara aktif. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar. 

Berdasarkan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam yaitu 

Ibu Euis Rahmawati S.Pd yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2021 ternyata di 

SMP YBL Natar Lampung Selatan telah menerapkan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam menyampaikan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Tetapi terlihat beberapa siswa belum sepenuhnya antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, karena beberapa dari mereka kurang aktif dan kurang 

bersemangat dalam proses pembelajaran. Siswa lebih banyak mengobrol sendiri 

saat guru menjelaskan pelajaran. Diakhir pembelajaran guru melakukan 

evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Dan hasil yang 

diperoleh pun belum cukup memuaskan. Dari hasil observasi yang dilakukan di 

ketahui bahwa jumlah peserta didik kelas VIII SMP YBL Natar Lampung 

Selatan berjumlah 36 siswa 19 perempuan dan 17 laki-laki. Padahal tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan pembelajaran 

                                                             
8 Gene E. Hall dkk, Mengajar dengan Senang Menciptakan Perbedaan dalam Pembelajaran 

Siswa, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) , hal.13 
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kooperatif yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membuat 

peserta didik lebih aktif. SMP YBL Natar Lampung Selatan merupakan 

lembaga pendidikan formal tingkat sekolah menengah pertama yang berada di 

bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia yang 

bertanggung jawab.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk 

meniliti bagaimana implementasi strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Maka peniliti mengangkat judul tentang “Efektivitas Pembelajaran PAI 

Dengan Menggunakan Metode Kooperatif Tipe STAD Kelas VIII Di SMP 

YBL Natar Lampung Selatan”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Bersumber dari latar belakang permasalahan, maka penelitian ini akan 

difokuskan dalam mengulas tentang efektivitas pembelajaran pai dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe STAD kelas VIII SMP YBL Natar 

Lampung Selatan, dari fokus penelitian ini dibagi menjadi subfokus penelitian, 

yaitu: 

1. Proses pelaksanaan pembelajaran pai dengan menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD kelas VIII di SMP YBL Natar Lampung Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah di uraikan 

diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Efektivitas Pembelajaran Pai Dengan Menggunakan Metode 

Kooperatif Tipe STAD kelas VIII di SMP YBL Natar Lmpung Selatan?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pelaksanaan efektivitas pembelajaran pai dengan menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD siswa kelas VIII di SMP YBL Natar Lampung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, agar lebih menambah pengetahuan tentang efektivitas 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

b. Bagi siswa, agar dapat efektif dalam proses pembelajaran.  

2. Manfaat teoritis 

a. Menambah khasanah pustaka sehingga dapat dijadikan referensi bila 

terdapat kesamaan dalam penelitian ini 

b. Mengembangkan efektivitas pembelajaran kooperatif tipe STAD di 

tingkat Sekolah Menengah Pertama 



20 

 

 

G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan 

Di dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Implementasi 

Strategi Pembelajaran Modelling The Way untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam, di dalam penelitian ini terdapat hasil penelitian yang 

relevan yaitu: 

Yang pertama skripsi Novita Maulidah (2012) yang berjudul 

Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  Berbantuan Modul 

Terhadap Hasil Belajar Kewirausahaan Pada Siswa Kelas X Pemasaran SMK 

Negeri 1 Batang. Dalam penelitian tersebut dibicarakan masalah tentang model 

pembelajaran kooperatif pada Hasil Belajar Kewirausahaan Pada Siswa Kelas 

X Pemasaran SMK Negeri 1 Batang. Persamaan penelitian ini adalah pada 

variabel yang hendak diamati yaitu pelaksanaan strategi pembelajaran tersebut. 

perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tempat dan waktu penelitian, 

dan jenis penelitian yang digunakan. 

Yang kedua skripsi Retno Dewi Pertiwi (2015) yang berjudul 

Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Tipe GROUP INVESTIGATION Dalam 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 di 

SMP Negeri 1 Playen Gunungkidul. Persamaan penelitian ini adalah pada 

variabel yang hendak diamati yaitu pelaksanaan strategi pembelajaran PAI 

tersebut. perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tempat dan waktu 

penelitian, dan metode yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian in adalah kualitatif deskriptif analisis.  

Yang ketiga skripsi, Nurul Hidayati (2016) yang berjudul Efektivitas 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Ips dan Keterampilan Regulasi Diri Siswa Kelas VI Min Malang 1 Kota 

Malang. Dalam skripsi ini membahasa tentang model pembelajaran. Persamaan 

penelitian ini adalah pada variabel yang hendak diamati yaitu pelaksanaan 

strategi pembelajaran tersebut. perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah 

tempat dan waktu penelitian dan jenis penelitian.  

 

H. METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP YBL Natar Lampung Selatan dengan 

melakukan penelitian secara langsung dan cermat mengenai seperti apa 

efektivitas Pembelajaran Pai Dengan Menggunakan Metode Kooperatif Tipe 

STAD Kelas VIII di SMP YBL Natar Lampung Selatan. 

 

2. Jenis Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peniliti adalah penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang dimaksutkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu 
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variabel, keadaan atau gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan.
9
 Dengan mengunjungi langsung, menganalisis, dan melaksanakan 

observasi, wawancara serta pengamatan mendalam terhadap proses 

pembelajaran tersebut, sehingga dapat diketahui Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui tentang efektivitas pembelajaran pai dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe stad kelas VIII di SMP YBL Natar 

Lampung Selatan. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berpedoman terhadap paham postpositivisme dipergunakan untuk peniliti pada 

keadaan oobjek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data digunakan secara trangula (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif dan hasilnya penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang 

menunjukan keadaan sosial tertentu dengan menjelaskan fakta secara benar, 

dibangun oleh kata-kata berlandaskan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang didapat dari keadaan alamiah. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan 

tujuan penting untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu 

kondisi secara objektif. Bisa juga berarti untuk mengatahui nilai variabel 

indepen baik satu ataupun banyak, dengan tidak melakukan perbandingan atau 

mengkaitkan antara satu variabel dengan lainnya.
10

 Berdasarkan penjelasan 

diatas, penelitian ini diartikan untuk mendeskripsikan dan mengamati 

bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran tersebut di sekolah SMP YBL 

Natar Lampung Selatan untuk mengetahui hasil belajar tersebut.  

 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data 

diperoleh. Sumber data itu menunjukkan asal informasi, sedangkan kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber 

data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

rekaman, video/audio.
11

 Sumber data ini diperoleh dari guru Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, siswa yang mengikuti pembelajaran, serta kepala 

SMP YBL Natar Lampung Selatan. Selain itu, peneliti juga melakukan 

dokumentasi mengenai kondisi SMP YBL Natar Lampung Selatan keadaan 

siswa, serta kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam Mata Pelajaran 

                                                             
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta,2013), hlm. 3 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2018) hal.315 
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm.157 
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Pendidikan Agama Islam di kelas VIII. Kemudian sumber data yang kedua 

adalah data tertulis. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu
12

: 

a. Observasi  

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dari segi proses 

pelaksaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation (observasi tidak berperan serta). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipan, 

dimana penulis tidak berpatisipasi dalam mengikuti pembelajaran secara 

langsung. Penulis hanya mengamati proses pembelajaran yang sedang 

langsung di dalam kelas. Sebagaimana yang disebutkan oleh sugiyono 

bahwa observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independent. Selain observasi pembelajaran yang sedang 

berlangsung di dalam kelas, penulis juga melakukan observasi langsung 

terkait data letak geografis SMP YBL Natar Lampung Selatan. 

Observasi jenis ini dilakukan dengan terlebih dahulu penulis 

melakukan kesekpakatan dengan subyek penelitian perihal tempat, waktu, 

dan alat yang digunakan dalam observasi ini seperti lembar catatan hasil 

penelitian dan kamera untuk mengambil gambar atau foto kejadian yang 

sedang diobservasi. Observasi digunakan untuk mengetahui secara 

langsung proses pelaksanaan efektivitas Pembelajaran pai dengan 

menggunakan metode Kooperatif Tipe STAD  

  

b. Wawancara  

Teknik wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih jauh dan 

mendalam tentang pendapat dari para narasumber mengenai tema dari judul 

yang penulis buat yaitu tema berkenaan pada konteks Efektivitas 

Pembelajaran PAI Dengan Menggunakan Metode Kooperatif Tipe STAD. 

Teknik wawancara yang digunakan pada peniliti yang penulis buat yaitu 

menggunakan teknik wawancara semi struktur artinya pelaksanaan 

wawancara dilaksanakan secara lebih bebas untuk menemukan 

permasalahan secara lebih detail dengan yang diajak wawancara. 

Wawancara dilakukan bersama guru dan siswa Pendidikan Agama 

Islam dilakukan untuk memperoleh data tentang kegiatan pelajaran 

                                                             
12 Sugiyono, Op Cit, hal.310-332 
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Pendidikan Agama Islam yang terfokus terhadap Efektivitas Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD pada siswa disekolah. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperjelas data dalam bentuk gambar dokumen merupakan teknik yang 

sering digunakan dalam penelitian merupakan sumber data yang 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Penulis 

mengambil teknik dokumentasi ini sebagai data tambahan untuk 

memperkuat argument data dan memberikan kesan kongkret yang 

dilakukan dalam bentuk pengambilan gambar. Adapun teknik ini penulis 

gunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan sejarah berdirinya 

SMP YBL Natar Lampung Selatan, letak geografis, struktur organisasi, 

visi, misi, keadaan guru, siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah tersebut. 

 

5. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat 

dikeola, mensisteksiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. 

Teknik analisis deskriptif penulis gunakan untuk menentukan, menafsirkan 

serta menguraikan data yang bersifat kualitatif.  

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data 

tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan suatu metode. Karena 

dalam penelitian ini tidak menggunakan angka, maka metode yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni pengumpulan data deskriptif berupa 

kata-kata dan diabstraksikan kemudian disusun dalam satuan-satuan, setelah itu 

dikategorikan dan diambil kesimpulan dari data tersebut. dengan demikian, 

laporan penelitian akan bersisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian data tersebut. dan dalam penelitian ini data berasal dari naskah 

wawancara atau interview, catatan lapangan, catatan dan dokumen resmi. 

 

6. Uji keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan 

kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data ini dimaksudkan 

untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan 

kenyataan di lapangan. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 



24 

 

 

pemeriksaan pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat 

kriteria yang digunakan yaitu: 

a. Derajat kepercayaan (credibility) 

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai. Kedua, 

mempertunjuk derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

b. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antar 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut 

seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian tentang kesamaan 

konteks. Dengan semikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan 

data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang 

pengalihan tersebut. untuk keperluan itu peniliti harus melakukan 

penelitian kecil memastikan usaha verifikasi tersebut. 

c. Ketergantungan (dependability) 

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas. Hal tersebut 

disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan 

segala-gala yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah faktor-

faktor lainnya yang tersangkut. 

d. Kepastian (confirmability) 

Objek-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, 

menurut scriven. Selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada 

konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu 

objek, berarti dapat dipercaya, factual, dan dapat dipastikan. Subjektif 

berarti tidak dapat dipercaya, atau menceng. Pengertian terakhir inilah yang 

dijadikan tumpuka pengalihan pengertian objektivitas subjektivitas menjadi 

kepastian.
13

 

Data yang ditemukan di lokasi penelitian diolah agar bisa memperoleh 

keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik memenuhi kriteria 

kreadibilitas sebagai berikut, yaitu: 

a. Triangulasi 

Triangulasi konteks penelitian kuatlitatif merupakan kegiatan 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data 

yang dimaksud dengan keperluan pengecakan atau pembanding. Menurut 

Denzin sebagaimana dikutip oleh Tanzeh, “membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun triangulasi yang dipaakai 

                                                             
13 Moleong, Metodologi Penelitian Kuaitatif,Kuantitaif, R&D (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

2007), hal.173 
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dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, yakni menggunakan 

berbagai jenis metode pengumpulan data untuk mendapatkan data sejenis. 

b. Pembahasan teman sejawat 

Menurut Moleong adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir diperoleh dalam bentuk 

diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pada saat pengambilan data mulai dari 

tahap awal (ta’aruf peneliti kepada lembaga) hingga pengolahannya peneliti 

tidak sendirian akan tetapi terkadang ditemani yang bisa diajak bersama-

sama membahas data yang ditemukan. Pemeriksaan sejawat berarti teknik 

yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir 

yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

Dalam hal ini peneliti menggali informasi dan membahas bersama dengan 

teman sejawat yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa 

yangs edang diteliti, dengan demikian peneliti dapat mereview pandangan 

analisis dan persepsi yang sedang dilakukan. 

c. Perpanjangan Penelitian  

Peneliti merupakan isntrumen kunci (key instrumen) dalam penelitian 

kualitatif, oleh karena itu kehadiran peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan 

pengamatan dan wawancara tentunya tidak cukup dalam waktu singkat 

tetapi memerlukan perpanjangan waktu untuk hadir dilokasi penelitian 

hingga data yang dihasilkan menemukan titik jenuh. 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini melalui perpanjangan 

kehadiran peneliti di lokasi penelitian tidak terbatas pada hari-hari jam 

kerja lembaga tersebut, untuk mencari data atau melengkapi data yang 

belum sempurna. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatakan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti 

merupakan instrumen pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. 

Untuk itu keiutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data, sehingga diperlukan peneliti pada latar penelitian.
14

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan penelitian ini agar muda dibaca dan dipahami oleh 

pembaca maka penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian yaitu 

bagian awal, dan bagian utama. Bagian pertama dari penelitian ini adalah 

cover, halaman judul, dan daftar isi. Bagian utama terdiri dari: Bab I 

Pendahuluan, Bab ini akan menguraikan tentang: Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Fokus dan sub Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, 

                                                             
14 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian. (Surabaya: Elkaf, 2006),  hlm. 162 
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Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab II Landasan Teoritik 

dalam bab ini, dijelaskan tentang: Pengertian Strategi Pembelajaran yang 

meliputi: pengertian strategi, dan pengertian pembelajaran. Pengertian 

Kooperatif yang meliputi: pengertian pembelajaran kooperatif, karakteristik 

pembelajaran kooperatif, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, tujuan 

pembelajaran kooperatif, macam-macam pembelajaran kooperatif, keunggulan 

dan kelemahan pembelajaran kooperatif serta pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Pengertian Efektivitas Pembelajaran, Proses Pembelajaran yang Efektif, 

Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran PAI. Pengertian Pendidikan Agama 

Islam yang meliputi: pengertian pendidikan agama islam, tujuan pendidikan 

agama islam, fungsi pendidikan agama islam, dan jenis-jenis agama. Bab III 

Deskripsi Objek Penelitian, bab ketiga berupa Deskripsi Objek Penelitian yang 

terdiri dari: Gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 
13 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Efektivitas Pembelajaran  

1. Pengertian Efektivitas 

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, 

selain itu efektif juga dapat diartikan dapat membawa hasil, atau berhasil 

guna. Menuru istilah yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan 

rencana, baik dalam penggunaan data atau berusaha mellaui aktivitas 

tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk mmeperoleh hasil yang 

maksimal baik secara kuantitatif maupun non kualitatif. Dan efektivitas 

pembelajaran yaitu ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar 

siswa maupun antar siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
15

 

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran dan 

penguasaan konsep siswa. Untuk mencapai sustau konsep pembelajaran 

yang efektif dan efisien perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa 

dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama, selain itu juga harus 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolahan, sarana dan prasarana, 

serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapaianya 

seluruh aspek perkembangan siswa.  

Beberapa ahli pembelajaran mengemukakan pandangan yang hampir 

sama tentang pembelajaran efektif. Menurut Yusuf Hadi Miarso (1993) 

memandang bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa 

(student contered) melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini 

mengandung arti bahwa pembelajaran yang efektif terdapat dua hal 

penting, yaitu terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan oleh 

guru untuk membelajarkan siswanya. 

Menurut Wotrubo dan Wright (1985) berdasarkan pengkajian dan hasil 

penelitian.  

                                                             
15 Afifatu Rohmawati “Efektivitas Pembelajaran: dalam Jurnal Pendidikan Usia Dini, (Jakarta:  

dan Penerbit Universitas Negri Jakarta, Vol. 1 No. 9 Edisi 1, April 2015), Hal. 17. 
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Menurut Siagian dalam Indrawijaya memberikan penjelasan bahwa 

dinilai baik tidaknya suatu pelaksanaan tugas dilihat dari proses 

pelaksanaannya dan juga biaya yang digunakannya. Sedangkan efektivitas 

yang dikemukakan oleh Ahadi yaitu suatu organisasi barangkali bias 

efisien tetapi tidak efektik dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. 

Lain halnya dengan pendapat Robbins dalam Indrawijaya bahawa 

efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi 

berdasarkan tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). 

Lebih lanjut menurut Saxena dalam Indrawijaya mengemukakan bahwa 

efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai. Sedangkan Georgepoulos dan 

Tannenbaum yang dikutip oleh Indrawijaya mendefinisikan efektivitas 

ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dimana keberhasilan suatu organisasi 

harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tapi juga 

bagaimana mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.
16

 

Berdasarkan pengertian efektivitas tersebut, maka efektivitas dapat 

diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan sebarapa jauh tujuan atau 

target pembelajaran praktik yang berlangsung didalamnya telah tercapai 

pada waktu yang tepat dalam indikator yang telah ditentukan dalam 

penelitian. Pembelajaran efektif adalah model pembelajaran apapun yang 

dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara 

maksimal, ini dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian kompetensi baru 

oleh peserta didik setelah proses belajar mengajar berlangsung, di akhir 

kegiatan pembelajaran harus ada perubahan pengetahuan, sikap, 

keterampilan pada diri peserta didik.  

Menurut Hamzah B. Uno yang dikutip oleh Remiswal mengatakan 

bahwa ada beberapa kondiis yang harus di perhatikan dalam melaksanakan 

pembelajaran yang efektif yaitu: 

1) Persiapan sebelum mengajar 

2) Susunan bahan ajar 

3) Perbedaan individu 

4) Motivasi  

5) Sumber pengajaran 

6) Latihan dan pengulangan 

7) Urutan kegiatan pembelajaran 

8) Penerapan  

9) Sikap mengajar 

                                                             
16 Khadafi Mutiarin.  “Efektivitas Program Bantuan Keuangan KhususDalam Mengentaskan 

Kemiskinan di KabupatenGunungkidul. Yogyakarta.Magister Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta.” Journal of Governance And Public Policy: Vol.4, No, 2. (2017). 22. 
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10) Penyajian di depan kelas 

Berdasarakan pengertian tersebut maka diketahui bahwa pembelajaran 

dapat dikatakan efektif jika mencapai sasaran atau minimal mencapai 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dengan demikian pembelajaran 

yang efektif disertai mengajar yang tepat, maka proses pembelajaran 

diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang memiliki 

karakteristik pribadi yang mandiri dan pelajar yang efektif. 

 

2. Proses Pembelajaran yang Efektif  

Pembelajaran dapat dikatakan efektif (effective/berhasil guna) jika 

mencapai sasaran atau minimal mencaai kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. Disamping itu, yang juga penting adalah banyaknya 

pengalaman dan hal baru yang didapat siswa. Guru pun diharapkan 

memperoleh pengalaman baru sebagai hasil interaksi dua arah dengan 

siswanya. Suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil baik atau 

efektif, jika kegiatan belajar tersebut dapat membangkitkan proses belajar. 

Adapun penentuan atau ukuran dari pembelajaran yang efektif terletak pada 

proses pembelajaran dan hasilnya. Dalam buku belajar dengan pendekatan 

PAIKEM, bahwa terdapat tujuh indikator yang munjukan pembelajaran 

yang efektif, diantaranya yaitu: 

a. Pengorganisasian Materi yang Baik 

Pengorganisasian merupakan cara mengurutkan materi yang 

akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat dilihat 

adanya keterkaitan yang jelas antara topik yang satu dengan topik yang 

lainnya selama pertemuan berlangsung. Dalam pengorganisasian materi 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu: perincian 

materi, urutan materi dari yang mudah ke yang sukar, dan keterkaitan 

antara materi dan tujuan.  

b. Komunkasi yang Efektif  

Kecakapan dalam penyajian materi termasuk pemakaian media 

dan alat bantu atau teknik lain untuk menarik perhatian siswa. 

Penguasaan dan Antusiasme Terhadap Materi Pelajaran  

Materi merupakan salah satu bagian pokok dalam pembelajara. 

Oleh karena itu seorang guru dituntut agar mampu mneguasai materi 

pelajaran dengan baik dan benar. Selain itu juga guru, seorang guru 

harus mmapu mengorganisasikan dan menghubungkan materi yang 

diajarkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, sehingga 

proses pembelajaran di kelas menjadi hidup. 
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c. Sikap Positif terhadap Siswa 

Sikap postif mempunyai peran penting yaitu memberikan 

dorongan dan mmenbangkitkan motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

d. Pemberian Nilai yang Adil 

Pemberian informasi sejak awal terhadap kompetensi yang 

harus dikuasai siswa dalam proses belajar berdampak terhadap 

motivasi siswa dalam mengikuti belajar, sehingga tersebut 

berkontribusi terhadap nilai pelajaran siswa.  

Keadilan untuk pemberian nilai dapat tercermin melalui 

kesesuaian tes dengan materi yang diajarkan, sikap konsistensi 

terhadap tujuan, usaha siswa untuk mencapai tujuan, usaha siswa untuk 

mencapai tujuan, kejujuran siswa dalam memperoleh nilai, serta umpan 

balik terhadap hasil yang dicapai siswa. 

e. Keluwesan dalam Pendekatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran sangat berkaitan dengan beberapa 

karakteristik diantaranya karakteristik siswa, karakteristik mata 

pelajaran dan berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses belajar 

mengajar. 

f. Hasil Belajar Siswa yang Baik 

Memberikan penilaian terdahap hasil belajar merupakan suatu 

yang mutlak yang harus dilakukan oleh guru. Dalam melakukan 

penilaian terhadap hasil belajar, seorang guru harus mempunyai 

indikator atau petunjuk untuk memperoleh ukuran dan data hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah upaya guru untuk dapat mencapai sasaran pendidikan 

kepada peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena 

itu perlu kiranya seorang guru mempunyai pendekatan yang bervariatif, 

supaya proses belajar mengajar menjadi menarik dan menyenangkan bagi 

peserta didik. 

 

3. Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Pembelajaran efektif ialah suatu pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Keefektifan pembelajaran 

merupakan hal yang sangat diharapkan dapat dicapai, sebab kurang atau 

tidak sempurna kegiatan pembelajaran jika tidak efektif. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha untuk 

memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai 

dengan ajaran islam, bersikap inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka 
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menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 

Selain itu Pendidikan Agama Islam yaitu:  

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha yang sistematis dan 

pragmatis dalam membimbing anak didik yang beragama islam dengan 

cara sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran islam itu benar-benar dapat 

menjiwai, menjadi bagian yang integral dalam dirinya. Yakni, ajaran islam 

pedoman hidupnya, menjadi pengontrol terhadap perbuatan-perbuatan, 

pemikiran dan sikap mental. 

Dalam efektifitas pembelajaran PAI perlu adanya strategi yang efektif. 

Cara untuk mengukur efektivitas adalah deangan menentukan 

transferbilitas (kemampuan memindahkan) prinsisp-prinsip yang dipelajari. 

Kalau tujuan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat dengan strategi 

tertentu dari pada strategi yang lain, strategi itu efisien.  

Guru menjadi pengajar yang efektif, karena: 

a) Menguasai materi yag diajarkan 

b) Mengajarkan dan mengarahkan dengan memberi contoh 

c) Menghargai siswa dan memotivasi siswa  

d) Memahami tujuan pembelajaran  

e) Mengajarkan keterampilan pemecahan masalah  

f) Menggunakan metode yang bervariasi  

g) Mengembangkan pengetahuan pribadi dengan banyak 

membaca 

h) Mengajarkan cara mempelajari sesuatu 

i) Melaksanakan penilaian yang tepat dan benar.  

Siswa menjadi pembelajar yang efektif dalam arti menguasai 

pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang diperlukan, 

dan mendapat pengalaman baru yang berharga. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

efektivitas pembelajaran PAI yaitu suatu pembelajaran agar siswa 

dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektif Pembelajaran PAI 

1. Faktor Internal Siswa  

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa terdiri dari dua aspek, 

yaitu aspek fisiologi dan aspek fisiologis  

1) Aspek Fisiologis  

Kondisi kesehatan tubuh secara umum memengaruhi 

semangat dan konsentrasi belajar siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Tubuh yang lemah dan mudah sakit dapat 
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menurunkan kualitatif kognitif siswa, sehingga materi 

pelajaran menjadi sulit dicerna. Selain kebugaran tubuh, 

kondisi organ-organ tubuh lainnya perlu mendapat perhatian, 

karena tingkat kesehatan indera pendengaran dan penglihatan 

sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap 

informasi. 

2) Aspek psikologis  

Banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas pembelajaran PAI yang dapat diperoleh 

siswa yaitu: 

a. Tingkat Kecerdasan atau Intelegansi Siswa  

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psikofisik untuk mereaksi terhadap rangsangan 

atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara 

yang tepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

inlegensi tidak semata-mata mengenai kualitas otak saja, 

tetapi juga kualitas organ tubuh lainnya, walau peran otak 

dalam hubungannya dengan intelegensi, lebih menonjol 

dibandingkan dengan organ tubuh lainnya karena otak 

sebagai menara mengontrol seluruh aktivitas manusia, 

tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar siswa. 

b. Sikap Siswa 

Sikap adalah gejala internal beruoa kecenderungan untuk 

meraksi atau merespons dengan cara yang relatif tetap 

terhadap suatu objek, baik yang berupa orang, dan barang, 

baik secara positif maupun negatif. Siswa yang memiliki 

sikap yang positif terhadap pelajaran dan guru yang 

menyampaikan pelajaran merupakan suatu awal yang baik 

bagi proses pembelajaran selanjutnya. Sebaliknya, jika 

siswa sudah memberikan sikap yang kurang baik terhadap 

materi pelajaran ditambah dengan sikap membenci guru 

yang menyajikannya akan menimbulkan kesulitan bagi 

siswa. 

c. Bakat Siswa 

Bakat adalah kemampuan potensial individu untuk 

mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Dengan 

demikian, sebetulnya setiap anak memiliki bakat dalam arti 

berpotensial dalam mencapai prestasi sampai dengan tingkat 

tertentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan 

demikian secara umum bakat tersebut hampir sama dengan 
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intelegensi. Itulah sebabnya seorang anak yang 

berintelegensi sangat cerdas (superior) disebut juga dengan 

talented child atau anak bakat.
17

 

 

4. Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran memiliki arti yang lebih luas dari pengajaran. 

Pengajaran sering dikonotasikan “sebagai proses aktivitas belajar di kelas 

pengajaran yang ditentukan bersifat formal”. Para ahli pendidikan 

mengatakaan bahwa pengajaran adalah terjemahan dari bahasa inggris 

“instruction”. Instruction itu lebih luas pengertiannya dari pengajaran. 

Instruction mencakup semua event (peristiwa) yang mungkin mempunyai 

pengaruh langsung kepada proses belajar manusia dan bukan saja terbatas 

pada event-event yang dilakukan oleh guru/dosen/instruktur”. 

Kata pembelajaran mengandung arti “proses membuat orang 

melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan”. Lebih jauh ia 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah “merupakan sarana untuk 

memungkinkan terjadinya proses beajar dalam arti perubahan perilaku 

individu melalui proses mengalami sesuatu yang diciptakan dalam 

rancangan proses pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh guru dan siswa sehingga terjadinya proses 

belajar dalam arti adanya perubahan perilaku individu siswa itu sendiri. 

Perubahan tersebut bersifat “intensional, positif-aktif, dan efektif 

fungsional.
18

 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 

tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Sudjana 

mengemukakan tentang pengertian pembelajaran bahwa pembelajaran 

dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk 

menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu 

antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang 

melakukan kegiatan membelajarkan.
19

  

Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pembelajarn juga diartikan sebagai usaha mengelola lingkungan dengan 

sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi 

                                                             
17 Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM. (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara. 2017), hal. 34-35. 
18 Ngalimun, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Parama Ilmu 2017), hal. 1-43 
19 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada 2015) hal.15 
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tertentu. Sedangkan Oemar Hamalik memaparkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

internal material fasilitas perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Konsep tentang mengajar merupakan satu rangkaian dengan konsep 

lain yang disevut belajar, mengajar dan belajar merupakan dua konsep yang 

berbeda. Istilah pembelajaran dipakai untuk menunjukkan konteks yang 

menentukan pada pola interaksi guru dan siswa atau interaksi anatar 

kegiatan mengajar dan kegiatan belajar. Pembelajaran memiliki pengertian 

yang di dalamnya mencakup sekaligus proses mengajar yang berisi 

serangkaian perbuatan guru untuk menciptakan situasi kelas dan proses 

belajar yang terjadi pada diri siswa. 

Dengan kata lain pembelajaran merupakan keseluruhan pertautan 

kegiatan yang memungkinan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi 

belajar mengajar. Pembelajaran dalam pengertian ini lebih menekankan 

pada proses baik yang terjadi di dalam kelas maupun yang terjadi diluar 

kelas. Dengan demikian strategi pembelajaran merupakan bagian dari 

keseluruhan komponen pembelajaran, strategi pembelajaran berhubungan 

dengan cara-cara yang dipilih guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran.  

Proses pembelajaran selain diawali dengan perencanan yang bijak, 

serta didukung denga n komunikasi dengan yang baik, juga harus didukung 

dengan pengembangan strategi yang mampu membelajarkan siswa.  

      Pemilihan strategi pembelajaran meliputi beberapa hal: 

a) Tujuan 

b) Isi (materi) 

c) Pembelajaran 

d) Tenaga Kependidikan 

e) Waktu 

f) Saran yang dimanfaatkan 

g) Biaya
20

  

 

B. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran Kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran 

dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkontruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau pengarahan strategi 

                                                             
20 Eka Fitriani, Penerapan Strategi Cooperative Learning Tipe STAD (STUDENT TEAM-

ACHIEVEMENT DIVISION) Sebagai upaya Meningkatkan Keaktifan dan Motivasi Siswa dalam 

Pembelajaran Qur’an Hadist di Kelas VIII MTsn Wates Kulon Progo Yogyakarta, skripsi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 h.13-14 
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untuk membentuk kerja kelompok, peresentasi hasil kelompok dan 

pelaporan.
21

 

Metode    pembelajaran    kooperatif    merupakan    suatu    model 

pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman 

dan sikap yang sesuai dengan kehidupan nyata dimasyarakat, sehingga 

dengan bekerja secara bersama-sama diantara sesama anggota kelompok 

akan meningatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar.  Menurut 

pendapat Nur pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran 

dimana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan siswa yang berbeda kemampuannya, jenis kelamin bahkan 

latar  belakangnya  untuk  membantu  belajar  satu  sama  lainnya  sebagai 

sebuah tim.
22

 Menurut Slavin menyatakan dalam pembelajaran kooperatif , 

para siswa diharapkan dapat saling membantu, mendiskusikan dan 

berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu 

dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing.
23

 

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif secara umum dapat 

dijelaskan sebagai dalam 4 langkah yaitu: a) fase persiapan, b) fase 

penyajian materi, c) fase kegiatan kelompok, d) fase penugasan, e) fase 

evaluasi, f) fase penghargaan. 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih 

menekankan kepada proses kerja sama dalam kelompok. Dengan adanya 

interaksi antara anggot kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa 

untk berfikir mengolah berbagai informasi. Elaborasi kognitif, artinya 

bahwa  setiap  siswa  akan  berusaha  untuk  memahami  dan  menimba 

informasi    untuk    menambah pengetahuannya.
24

 

Dengan    demikian Karakteristik   atau   ciri-ciri   pembelajaran   

kooperatif   dapat   dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran secara tim 

Pembelajaran   kooperatif   secara   tim   merupakan   tempat   untuk 

mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap 

siswa belajar. Setiap anggota tim harus membantu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

                                                             
21 Ngalimun, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Parama Ilmu, 2017), H. 328 
22 Ahmad  Susanto,  Pengembangan  Pembelajaran  IPS  di  Sekolah  Dasar,  (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019) cet. 3, H.190 
23 Slavin , Cooperative Learning (Teori, Riset, dan Praktik), Bandung: Nusa Media, 2005), h.4. 

24 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta, 

Prenadamedia Group, cet. 12,2016), h. 244 
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b. Didasarkan pada menejemn kooperatif 

Yang memiliki fungsi yaitu : (a) sebagai perencanaan pelaksanaan 

menunjukkan bahwa pembelejaran kooperatif dilaksanakan dengan 

sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah ditentukan, (b) fungsi menejemen sebagai organisasi, 

menunjukan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan 

yang matang agar proses pembelejaran berjalan secara efektif. (c) 

fungsi menejemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik 

melalui bentuk tes maupun non tes. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerja sama 

perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama 

yang baik pembelejaran ini tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

d. Keterampilan bekerjasama 

Kemampuan bekerjasama ini dipraktikan melalui aktifitas dalam 

kegiatan  pembelajaran  secara  kelompok.  Dengan  demikian,  siswa 

perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dalam 

berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan
25

. 

 

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam pembelajaran kooperatif 

keberhasilan dalam menyelesaikan tugas bergantung pada usaha yang 

dilakukan oleh kelompok tersebut. 

b. Tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok sangat 

tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena 

itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. 

c. Interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan yang luas pada 

setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi 

dan didiskusikan untuk saling memberi dan menerima informasi dari 

anggota kelompok lain. 

d. Partisipasi dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk dapat 

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 

                                                             
25 Rusman,  Model-model  Pembelajaran  Mengembangkan  Profesionalisme  Guru,  (PT 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016 cet. 6), h.206 
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e. Evaluasi secara kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerjasama kelompok dan hasil 

kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama lebih efektif.
26

 

 

4. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ibrahim terdapat tiga tujuan penting yang dapat dicapai   

dengan pembelajaran kooperatif  yaitu hasil belajar akademik, penerimaan 

terhadap keragaman,   dan penyumbangan keterampilan sosial. 

Pertama, dengan pembelajaran kooperatif diharapkan hasil belajar 

siswa lebih meningkat. Karena dengan model pembelajaran kooperatif ini 

siswa  terhindar  dari  rasa  jenuh  serta  terbangkitnya  motivasi  belaajar 

terbaru. 

Kedua, penerimaan terhadap perbedaan atau keragaman individu. 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas 

dari orang-orang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan, dan ketidakmampuannya. 

Ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga 

pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan 

penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang 

dalam ketermapilan sosial. 

 

5. Macam-macam Pembelajaran Kooperatif 

a. Pembelajaraan kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model 

pembelajaran yang terdiri atas empat tahap yang digunakan untuk 

mengaruhi pola-pola interkasi siswa dalam memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik. Tujuannya dilakukan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah agar pemahaman siswa 

bercerita melalui model NHT yang diberikan dalam bentuk tugas 

berkelompok agar siswa dapat saling menambah kekurangan 

pembendaharaan kata dalam merangkai kembali cerita yang 

dipelajarinya, karena ada kerjasama itulah diharapkan siswa tidak 

mengalami kesulitan atau kesukaran dalam menceritakan kembali 

cerita yang dipelajarinya.
27

 

b. Pengertian Model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran yang  menempatkan  siswa  dalam  kelompok- kelompok 

                                                             
26 Ibid, h. 212 
27 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS, (Pranemedia Group, Jakarta, 2019, cet.3), 

h.212 
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belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki 

kemampuan, jenis kelamin dan suku yang berbeda. 

c. Pengertian pembelajaran kooperatif tipe STAD 

STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana  yang bertujuan untuk memotivasi siswa untuk 

berani dan saling menolong dalam menguasai materi yang diajarkan 

guru. Para siswa  dibagikan dalam  kelompok  yang  beranggotakan  

4-5 orang
28

. 

d. Pengertian pembelajaran tipe make a match 

Pengertian model ini adalah model pembelajaran yang 

mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau 

pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu 

pasang.
29

Masing- masing  anggota  kelompok  tidak  diketahui  

sebelumnya  tetapi dicarai berdasarkan kesamaan pasangan misalnya 

pasangan soal dan jawaban. Setelah menjelaskan materi, guru 

membuat dua kotak undian, kotak pertama berisi soal dan kotak kedua 

berisis jawaban yang cocok, demikian sebaliknya. 

 

6. Keunggulan dan  kelemahan pembelajaran kooperatif 

d. Keunggulan pembelajaran kooperatif 

1) Melalui kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan kepada 

guru, akan tetapi dapat menambahkan kepercayaan kemampua 

berfikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan 

belajar dari siswa yang lain. 

2) Pembelajaran   kooperatif   dapat   mengembangkan   kemampuan 

mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal 

dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. 

3) Kooperatif dapat membantu anak untuk respect kepada orang lain 

dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala 

perbedaan. 

4) Dapat   membantu   memberdayakan   setiap   siswa   untuk   lebih 

bertanggung jawab dalam belajar. 

5) Pembelejaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup 

ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus 

kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, 

hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain. 

                                                             
28 Hamzah, Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta, PT Bumi 

Aksara, 2017), cet. 7, hal.107 
29 Ngalimun, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta, Parama Ilmu, 2017), h. 347 
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6) Interkasi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan 

motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir. Hal ini 

berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. 

 

e. Kelemahan pembelajaran kooperatif 

1) Untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif 

memang butuh waktu. Sangat tidak rasional kalau kita 

mengharapkan secara otomatis siswa dapat     mengerti dan 

memahami filsafat dari kooperatif. Untuk siswa yang dianggap 

memiliki kelebihan dia akan merasa terhambat oleh siswa yang 

dianggap kurang  memiliki kemampuan.  Karena akan 

mengganggu kerjasama dalam kelompok. 

2) Penilaian yang diberikan dalam kooperatif didasarkan pada hasil 

kerja kelompok namun demikian, guru perlu manyadari bahwa 

sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi 

setiap individu siswa. 

Keberhasilan   pada   pembelajaran    kooperatif    dalam   

upaya mengembangka kesadaran kelompok memerlukan periode waktu 

yang cukup panjang dan, hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya 

dengan satu kali atau sekali-sekali penerapan strategi ini. 

7. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa variasi model, salah 

satunya yaitu STAD (Student Team Achievement Division). STAD adalah 

metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan 

model yang baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pendekatan kooperatif.
30

 STAD merupakan strategi pembelajaran 

kooperatif yang memadukan penggunaan metode ceramah, questioning 

dan diskusi. 

Dalam penyajian pembelajaran kooperatif yang menggunakan STAD 

ini harus memiliki lima komponen utama yaitu: 

a. Presentasi kelas, materi pelajaran yang disajikan melalui model 

kooperatif tipe STAD ini dipersentasikan pada awal pembelajaran 

kelompok, bentuknya bisa berupa pengajaran langsung (ceramah) 

atau diskusi yang dibimbing oleh guru atau bisa pula presentasi 

dengan menggunakan perangkat audiovisual. 

                                                             
30 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2019), h. 223 
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b. Kelompok, kelompok pada model kooperatif tipe STAD terdiri dari 

4-5 orang siswa yang heterogen baik prestasi akademis, jenis 

kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Tujuan utama suatu kelompok 

yaitu menjamin semua anggota kelompoknya bisa dan mengerti apa 

yang telah dipelajari, dan tujuan yang lebih spesifiknya yaitu 

mempersiapkan diri untuk mengerjakan tes dengan baik. 

c. Kuis/ulangan, setelah kurang lebih menyelesaikan satu atau dua kali 

presentasi dan diskusi, siswa mengikuti kuis/ulangan individu. 

d. Perbaikan nilai individu, diberikan bila masih ada siswa yang belum 

menguasai materi atau memenuhi standar nilai yang telah ditetapkan, 

sehingga siswa tersebut belajar lebih keras dan bisa menampilkan 

kemampuan terbaiknya dibandingkan kemampuan sebelumnya 

e. Penghargaan kelompok, diberikan kepada kelompok yang 

memperoleh nilai kelompok. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD akan menuntut siswa melakukan 

kegiatan diskusi bersama kelompok, sesuai untuk diterapkan dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pembelajaran PAI siswa 

diusahakan tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga harus aktif 

dan diberdayakan agar siswa dapat memperdalam pengetahuan serta 

pengalaman belajar diskusi dengan teman sesama anggota. Penerapan 

strategi kooperatif tipe STAD, memiliki fase-fase pembelajaran 

kooperatiif yang mana terdiri dari enam komponen utama. 
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Tabel 2.1 

Fase-fase Pembelajaran Kooperatif 

 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan yang 

ingin dicapai selama pembelajaran dan 

memotivasi siswa belajar 

Fase 2  

Menyajikan Informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi 

Fase 3  

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

cara membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien  

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka 

Fase 5 

Evaluasi 

Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah di pelajari atau 

meminta kelompok presentasi hasil 

belajar 

Fase 6 

Memberikan penghargaan  

Menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok 

 

Penjelasan dari fase-fase pembelajaran kooperatif jika diterapkan 

dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai 

berikut: 

a. Persiapan 

1) Menyampaikan secara singkat tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan stategi kooperatif tipe STAD (fase 1) 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran (fase 2) 

3) Mengulang sekilas pelajaran yang lalu yang mempunyai 

hubungan dengan bahan yang akan diajarkan (fase 2) 

4) Apresiasi, membuat pertanyaan yang berhubungan dengan bahan 

yang akan diajarkan untuk memancing minat peserta didik (fase 

2) 

b. Pelaksanaan 

1) Peserta didik dibagi dalam kelompok secara heterogen baik dari 

jenis kelamin, dan kemampuan akademis (fase 3). 
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2) Peserta didik dalam kelompok diberi tugas, dalam pemberian 

tugas pendidik melakukan dengan cara berikut (fase 3): 

a) Tema tugas diskusi dibagi secara undian oleh ketua kelompok 

b) Ketua kelompok kembali ke kelompoknya untuk 

menyampaikan kepada teman-teman 

3) Diskusi Kelas (fase 3) 

a) Peserta didik meendiskusikan tugas kelompok yang akan 

dikerjakan 

b) Salah satu kelompok presentasi tugas diskusi secara rutin di 

depan kelas 

c) Kelompok lain menjadi pendengar, siswa bisa bertanya jawab 

dan semua siswa mengerjakan materi yang sama dengan 

materi yang dipersentasikan 

4) Pendidik dan peserta didik menyimpulkan akhir diskusi (fase 4) 

5) Pendidik memberi evaluasi (fase 5) 

6) Penghargaan Kelompok (fase 6) 

Aktivitas peserta didik dihargai oleh guru ketika proses 

diskusi berlangsung, dan kemudian diberi penghargaan sesuai 

prestasinya. Penghargaan (reward) dari guru berupa bintang dan 

diumumkan sesudah proses belajar mengajar selesai, sehingga siswa 

termotivasi. Penghargaan kelompok dihitung dengan skor individual 

tim yang disebut poin kemajuan. Para siswa mengumpulkan poin 

untuk tim mereka berdasarkan tingkat dimana skor tugas individu 

siswa melampaui skor awal siswa. 

 

D. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan agama islam pada hakikatnya merupakan tafaqquh fi al-din 

di sekolah atau madrasah, yakni upaya yang sungguh-sungguh dalam 

memahami atau memperdalam pengetahuan agama dan mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada umumnya pendidikan agama identik dengan pendidikan islam 

secara sederhana pendidikan islam dapat diartikan sebagai suatu proses 

pengembangan potensi kreativitas peserta didik, bertujuan untuk 

mewujudkan manusia yang beriman da bertaqwa kepada Allah SWT, 

cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, bebudi pekerti yang 
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luhur, mandiri dan bertanggung jawab terdahap dirinya, bangsa dan negara 

serta agama.  

Pendidikan agama islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam serta menjadikan sebagai 

way of life (jalan hidupnya). Jadi pendidikan agama islam adalah ikhtiar 

manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan 

mengarahkan fitrah agama anak didik menuju terbentuknya kepribadian 

utama sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan agama islam adalah 

pembentukan kepribadian yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan 

sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan sesuai dengan 

petunjuk ajaran islam. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama islam 

ialah suatu usaha bimbingan arahan, atau tuntunan terhadap perkembangan 

anak, baik jasmani maupun rohani agar tercipta suatu kepribadian utama 

menurut ajaran islam.  

Beberapa ahli atau pakar pendidikan islam merumuskan perspektif 

masing-masing tentang pendidikan agama islam, diantara rumusan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Hasan langgulung mengatakan bahwa pendidikan islam adalah proses 

penyiaran generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasil akhirat  

b. Omar Mohamad Al-Thoumi Al-syaibani, menyatakan bahwa 

pendidikan islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara 

pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat. 

c. Berdasarkan hasil seminar pendidikan islam se Indonesia tahun 1960 

dirumuskan, pendidikan islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan 

rohani dan jasmani menurut ajaran islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran 

islmam. 

Dari beberapa pendapat di atas Zakiah Daradjat menyimpulkan 

pengertian pendidikan agama islam sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setalah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama islam sera 

menjadikannya sebagai pandangan hidup 

b. Pendidikan agama islam ialah pendidikan yang dilaksanakan 

berdasar ajaran islam 
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c. Pendidikan agama islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran 

agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah dari pendidikan ia dapat memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam yang 

telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran islam 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup dunia maupun di akhirat kelak. 

Pendapat lain mengungkapkan pendidikan agama islam adalah 

agama penyeimbang antar dunia dan akhirat, islam tidak 

mempertentangkan anatar iman dengan ilmu, bahkan menurut 

Rasulullah SAW, islam mewajibkan manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan sejak dari 

buaian hingga akhir khidupan: “Minal Mahdi ilal lahd”, yaitu dengan 

pendidikan seuur hidup, singkat cerita, dengan ilmu, hidup dan 

kehidupan manusia pasti akan bermutu, dengan agama kegiatan 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang sangat berfungsi 

menjadikan hidup terarah, dan lebih bermakna. Oleh karena itu, dengan 

ilmu yang baik dan agama islam kehidupan manusia sempurna, bahagia 

dan penuh rahmat. Falam kehidupan masyarakat modern agama pun 

tetap diperlukan manusia.
31

 

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Secara etimologis kata “agama” berasal dari bahasa sanskrit, yaitu yang 

tersusun dari kata dua kata, a = tidak dan gam = pergi. Jadi agama artinya 

tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi secara turun temurun. Hal ini 

menunjukkan pada salah satu sifat agama, yitu diwarisi secara turun 

temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada juga versi lain yang 

mengatakan agama tersusun dari a = tidak dan gama berarti kacau. Jadi 

agama artinya tidak kacau. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan 

bahwa agama berarti teks atau kitab suci.  

Agama dalam bahasa Arab disebut din, yang mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Agama 

memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang 

harus dipatuhi orang. Din dalam bahasa sempit juga berarti undang-undang 

atau hukum. Sedangkan dalam bahasa inggris agama disebut religi yang 

terambil dari bahasa latin relegere yang mengandung arti mengumpulkan, 

membaca. pendapat lain kata itu berasal dari relegare yang berarti 

mengikat. 

                                                             
31 Fatah Syukur, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, (Depok: Kencana 2017)125-127 
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Sedangkan menurut terminology, definisi agama beragam tergantung 

orang yang mendefinisikannya. Mukti Ali pernah mengatakan, barangkali 

tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari 

kata agama. Pernyataan ini didasarkan pada tiga alasan. Pertama, bahwa 

pengalaman agama adalah soal batini, subyektif dan sangat individualis 

sifatnya. Kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan 

emosional dari pada orang yang membicarakan agama. Karena emosional 

dari pada orang yang membicarakan agama. Ketiga, konsepsi tentang 

agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi itu. 

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan politik yang 

telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi 

spencer, agam adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. 

Sementara Dewey mengatakan bahwa agama adalah pencarian manusia 

terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan 

yang dapat mengancam jiwanya; agama adalah pengenalan manusia 

terhadap kekuatan ghaib yang hebat.  

Agama dalam pengertiannya yang paling umum diartikan sebagai 

sistem orientasi dan obyek pengabdian. Dalam pengertian ini semua orang 

adalah makhluk relegius, karena tak seorang pun dapat hidup tanpa suatu 

sistem yang mengaturnya. Kebudayaan yang berkembang di tengah 

manusia adalah produk dari tingkah laku keberagamaan manusia.  

Dari pengertian di atas, sebuah agama biasanya mencakup tiga 

persoalan pokok, yaitu: 

a. Keyakinan (credial), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan 

supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam.  

b. Peribadatan (ritual), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan 

dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konskwensi atau 

pengakuan dan ketundukannya. 

c. Sistem nilai (hukum/norma) yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan 

keyakinannya tersebut. 

Dengan demikian jelaslah bahwa agama merupakan seperangkat aturan 

yang mengatur yang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama 

manusia dan dengan alam sekitarnya.  

Pendidikan agama islam (PAI) pada sekolah umum bertujuan 

meningkatkan keimanan, ketaqwaan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman siswa terhadap ajaran islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarkat, berbangsa dan bernegara. 

Selain penjelasan di atas tujuan pendidikan agama terdapat tiga aspek, 

yaitu aspek iman, ilmu dan amal, yang pada dasarnya berisi: 
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a. Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap 

positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai 

kehidupan anak yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang 

bertakwa kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 

b. Ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. 

c. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragam dalam semua 

lapangan   hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati 

ajaran agama islam secara mendalam dan menyeluruh sehingga dapat 

dijadikan pedoman hidup. 

Dari tujuan pendidikan di atas dapat diketahui bahwa diadakannya 

pendidikan agama islam di sekolah dengan harapan agar peserta didik dapat 

beriman, berilmu, dan beramal melalui pemupukan pengetahuan, 

pengahyatan, pengalaman sehingga menjadi seorang muslim yang terus 

berkembang dan berguna bagi bangsa dan negara. 

Dari tujuan tersebut, terdapat beberapa dimensi yang hendak dituju 

dalam pembelajaran PAI yaitu: (1) keimanan siswa terhadap ajaran agama 

islam; (2) pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuwan siswa; 

(3) penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan siswa dalam 

menjalankan ajaran agama; (4) pengalaman, dalam arti bagaimana ajaran 

yang telah diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasikan oleh 

peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk 

menggerakkan, mengamalkan dan mentaati  ajaran agama dan nilai-

nilainya dalam kehidupan pribadi sebagai manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT serta mengaktualisasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
32

 

 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Qodri A. Azizy menegaskan arah pendidikan agama islam diantaranya 

mncakup: pertama, pendidikan agama hendaknya mampu mengajarkan 

akidah anak didik atau siswa/siswi sebagai landasan keberagaman. Kedua, 

pendidikan agama mengajarkan kepada siswa/siswi pengetahuan tentang 

ajaran agama islam. Ketiga, pendidikan agama harus mampu mengajarkan 

agama sebagai landasan atau dasar bagi semua mata pelajaran yang 

diajarkan disekolah. Dan keempat, pendidikan agama islam yang diberikan 

kepada siswa/siswi harsu menjadi landasan moral kehidupan. 

Pembelajaran mata pelajaran agama islam (tafaqquh fi al-din) di 

sekolah di Indonesia paling tidak memiliki lima fungsi utama, yaitu: 

                                                             
32 Nurhasanah, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo 2018) hal.1-3 
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a. Fungsi pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

murid-murid dalam menyakini kebenaran ajaran islam yang telah mulai 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga.  

b. Fungsi perbaikan, yaitu pembelajaran ilmu-ilmu agama islam berfungsi 

untuk meluruskan pemahan dan pengalaman agama islam dari 

pengaruh ajaran-ajaran dari luar yang tidak benar atau menyesatkan, 

yang menyebabkan melencengnya iman.  

c. Fungsi pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negative dari lingkungan 

atau budaya lain yang dapat membahayakan diri murid-murid dan 

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.  

d. Fungsi pembiasaan, yaitu menjadikan nilai-nilai al-qur’an dan al-

Hadist sebagai petunjuk dan pedoman bagi murid-murid dalam 

kehidupan sehari-hari.  

e. Fungsi pelestarian, yaitu mewariskan nilai-nilai ideology keagamaan 

kepada murid-murid.
33

 

Adanya pelajaran pendidikan agama islam sangat berfungsi bagi 

pembentukan pribadi peserta didik menjadi umat muslim. Oleh karena itu, 

di sinilah tugas pendidik PAI sangat besar terutama untuk mewujudkan apa 

yang menjadi pokok ajarannya dan mewujudkan fungsi-fungsi tersebut: 

a. Pendidikan agama islam mempunyai dua sisi kandungan, yakni sisi 

keyakinan dan sisi pengetahuan 

b. Pendidikan agama islam bersifat doctrinal, memihak, dan tidak netral 

c. Pendidikan agama islam merupakan pembentukan aklahak yang 

menekankan pada pembentukan hati nurani dan penanaman sifat-sifat 

ilahiah yang jelas dan pasti 

d. Pendidikan agama islam bersifat fungsional 

e. Pendidikan agama islam diarahkan untuk menyempurnakan bekal 

keagamaan peserta didik 

f. Pendidikan agama islam diberikan secara komprehensif 

 

4. Jenis-jenis Agama  

Ditinjau dari sumbernya, agama dapat dibagi dua, yaitu: 

a. Agama samawi/revealed religion (agama wahyu) 

b. Agama ardhi/culture religion (agama bukan wahyu/buatan manusia) 

c. Kedudukan Agama Islam 

Islam merupakan turunan dari kata salima yang artinya bersih dan 

selamat dari cacatan, atau sempurna. Islam dapat juga terambil dari kata 

assilmu yang berarti perdamaian dan keamanan. Dari kata ini juga juga 

                                                             
33 Fatah Syukur, Op Cit, hal 127 
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dibentuk kata “aslama” yang berarti menyerah, tunduk, patuh dan taat. 

Dari pengertian kata di atas dapat disimpulkan bahwa islam mengandung 

arti berserah diri, tunduk, patuh dan taat sepenuhnya kepada kehendak 

Allah SWT.  

Pengertian islam secara etimologi dan ungkapan Allah dalam Al-

qur’an, islam dapat juga dipandang dalam dua makna yaitu, pertama islam 

sudah menjadi agama yang dibawa sejak Nabi Adam a.s sampai Nabi 

Muhammad SAW, karena pada hakikatnya semua para rasul mengajarkan 

kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah SWT. Kedua islam adalah 

risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat 

ajaran aqidah, ibadah dan akhlak. 

Pengertian islam terminologis diungkapkan Ahmad Abdullah 

Almasdosi bahwa islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada 

manusia sejak manusia digelar ke muka bumi, dan terbina dalam bentuknya 

yang terakhir dan sempurna dalam al-quran yang suci yang diwahyukan 

Tuhan kepada Nabi-Nya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, satu 

kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenal 

aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material. Hal ini dapat kita 

lihat dari ayat Al-quran yang menjelaskan bahwa Rasul sebelum 

Muhammad SAW juga sebagai muslim. 

ْٕهَ  َما َماَن ِمَه اْىُمْشِشِم ََ ۗا  ْسيِما ٰىِنْه َماَن َحىِْٕفاا مُّ ََّ ًَل وَْصَشاوِّٕاا  ََّ ِدّٔاا  ُْ ُْٕم ٍَُٔ ٌِ  َماَماَن اِْبٰش

 

Artinya: 

“Ibrahim bukan Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan 

tetapi Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan 

sekali-kali bukanlah Dia termasuk golongan orang-orang musyrik”. (Q.S 

Ali Imran:67) 

 

َما َماَن ِمَه اْىُمْشِشِمْٕ  ََ ْٕفاا ۗ َم َحىِ ٌٖ ا ۗ قُْو بَْو ِميَّةَ اِْبٰش َْ ٍْتَُذ َْ وَٰصٰشِ تَ ا اَ دا ُْ ا ٌُ ُْ وُ ُْ ا ُم ُْ قَاىُ  هَ ََ

 

Artinya:  

“Dan mereka berkata: “Hendaklah kamu menjadi penganut agama 

Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk”. Katakanlah “Tidak, 

melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah Dia 

(Ibrahim) dari golongan orang musyrik”. (Al-Baqarah:135) 

 

Penegasan Allah terhadap islam sebagai agama yang benar terdapat 

dalam al-qur’an, dengan beberapa istilah antara lain: 
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1. Din al-haqq 

Din al-haqq artinya agama yang benar. Seperti yang tertuang 

dalam Q.S al-Tuabah ayat 33: 

ُْ َمِشيَ اْىُمْششِ  ىَ ََ  ٖۙ ًٖ ِْٔه ُميِّ ٍَِشٗي َعيَّ اىذِّ ِْٔه اْىَحقِّ ىُِْٕظ ِد ََ ًٗ بِاْىٍُٰذِ  ىَ ُْ ْْْٓ اَْسَسَو َسُس َُ اىَِّز نَ ٌُ ُْ  ُم

Artinya:“ 

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa 

petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-

Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak 

menyukai”. 

 

Agama yang benar adalah agama yang diturunkan oleh Allah 

SWT melalui para Rasul-Nya. Agama yang diturunkan Allah itulah 

agama yang menjadi “pemenang” agama yang lainnya di muka bumi 

ini. 

 

2. Din al-Qayyim 

Din al-Qayyim artinya agama yang lurus. Allah berfirman dalam Q.S 

Yusuf ayat 40: 

ُ بٍَِا ِمهْ 
آْ اَْوَزَه ّللّاٰ ٰابَۤاُؤُمْم مَّ ََ ٌَآْ اَْوتُْم  ُْ ْٕتُُم ْٓ اَْسَمۤاءا َسمَّ ْٓ اًِلَّ ًٖ وِ َْ َن ِمْه ُد َْ ٍهۗ اِِن اْىُحْنُم َما تَْعبُُذ ٰٰ  ُسْي

ٰىِنهَّ اَْمثَ  ََ ُْٔه اْىقَُِّٕم  ْٓ أَِّايُ ٰۗرىَِل اىذِّ ا اًِلَّ َْْٓ ِ ۗاََمَش اًَلَّ تَْعبُُذ
نَ اًِلَّ ّلِلّٰ ُْ  َش اىىَّاِس ًَل َْٔعيَُم

  Artinya:  

 “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya 

(menyembah) Nama-  nama yang kamu dan nenek moyangmu 

membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun 

tentang Nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia 

telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah 

agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengatahui”. 

Agama yang lurus maksutnya adalah agama yang tetap teguh 

menegakkan Tauhid dan amar ma’ruf nahi munkar. 

 

3. Din al-Hanif 

Din al-Hanif maksutnya adalah agama yang sejalan dengan 

fitrah manusi. Ibadah dan mengabdi kepada Tuhan adalah kebutuhan 

fitrah manusia. Oleh sebab itu manusia akan hampa hidupnya jika tidak 

beribadah. Agama yang diturunkan Allah kepada manusia berisikan 

aturan yang sesuai dngan fitrah manusia. Perhatikan firman Allah yang 

terdapat dalam Q.S al-Rum ayat 30: 
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ۗ ِ ٍَْٕۗا ًَل تَْبِذَْٔو ىَِخْيِق ّللّاٰ ْٓ فَََٰش اىىَّاَس َعيَ ِ اىَّتِ
َْٰشَت ّللّاٰ ْٕفاۗا فِ ِْٔه َحىِ ْجٍََل ىِيذِّ ََ ْٔ فَاَقِْم  ُه اْىقَُِّٕمٖۙ ٰرىَِل اىذِّ

ٰىِنهَّ اَمْ  َنٖۙ ََ ُْ  ثََش اىىَّاِس ًَل َْٔعيَُم

         

  Artinya: 

 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

allah; (tetaplah atas) fitarh Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S 

al-Rum ayat:30).
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Nurhasanah, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo 2018). Hal.18 
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