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BAB II  

 LANDASAN TEORI 

 

 

A. Strategi Pembelajarann Aktif 

1. Pengertian Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan 

semua  potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat 

mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi      

yang   mereka miliki. Di samping itu pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk 

menjaga perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. 

Belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi 

pembelajaran  yang komprehensif.  Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk 

membuat peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang 

membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berfikir 

tentang materi pelajaran.  Juga terdapat teknik-teknik memimpin belajar bagi 

seluruh kelas, bagi kelompok kecil, merangsang diskusi dan debat, 

mempraktekkan ketrampilan-ketrampilan, mendorong adanya pertanyaan-

pertanyaan, bahkan membuat peserta didik dapat saling mengajar satu sama lain.
1
  

Pembelajaran aktif adalah proses belajar dimana siswa mendapat 

kesempatan untuk lebih banyak melakukana ktivitas belajar,  berupa hubungan 

interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan 

pemahaman dari pada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Dengan 
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ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok 

materi pelajaran dan memecahkan persoalan. Atau mengaplikasikan apa yang  

baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan  yang ada dalam kehidupan nyata.
2
 

Meyer & Jones mengemukakan bahwa pembelajaran aktif terjadi aktivitas 

berbicara dan mendengar,  menulis, membaca, danrefleksi yang menggiring ke 

arah pemaknaan mengenai isi pelajaran, ide-ide, dan berbagai hal yang  berkaitan 

dengan satu topik  yang sedang dipelajari Dalam pembelajaran aktif, guru lebih 

berperan sebagai fasilitator bukan pemberi ilmu.
3 

Dari  pendapat para ahli pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa: 

pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang  dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat 

mencapai hasil belajar secara optimal yang sesuai dengan karakteristik pribadi 

yang mereka miliki.  Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk 

memperkuat dan memperlancar respons anak didik dalam pembelajaran,   

sehingga bagi peserta didik bahwa   proses pembelajaran merupakan hal                        

yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi peserta didik. 

Dengan demikian strategi pembelajaran aktif pada peserta didik dapat membantu 

ingatan mereka, sehingga mereka dihantarkan pada prestasi belajar peserta didik 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Dalam Strategi belajar aktif setiap materi pelajaran yang baru harus 

                                                                                                                                                                      
1
 Mel   Silberman,   Active   Learning   101   Strategi   Pembelajaran   Aktif, (Yogyakarta: 

YAPPENDIS, 2001), H.xv 
2
 Hisyam  Zaini,  Barmawy  Munthe,  Sekar  Ayu  Aryani,     Strategi  Pembelajaran  Aktif 

diperguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD Inastitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002), h. xii 
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dikaitkan   dengan   berbagai   pengetahuan   dan   pengalaman   yang   ada 

sebelumnya. Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan 

pengetahuan yang sudah ada. Agar murid dapat belajar secara aktif guru perlu 

menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa, sehingga peserta didik 

mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar.
4
  

Strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan menyenangkan 

(PAIKEM)      yang   dimaksudkan bahwa dalam  proses   pembelajaran   guru 

harus dapat menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif 

berta nya, mempertanyakan, dan mengemukakan pendapat mereka terkait materi 

pembelajaran,  PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut:   

a. Peserta didik terliba tdalam berbagai kegiatan mengembangkan pemahaman, 

kemampuan dan kreatifitas peserta didik dengan penekanan pada belajar 

melalui berbuat. 

b. Guru  menggunakan berbagai alat bantu atau media pembelajaran dan 

berbagai cara dalam membangkitkan semangat pesertadidik, termasuk 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumberbelajar yang menarik, 

menyenangkan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. 

c. Guru menerapkan cara belajar kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar 

kelompok. 

d. Guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam 

                                                                                                                                                                      
3
 http://dc219.4shared.com/doc/GZOTdk9r/preview.diakses Tanggal 10 September 2016 

4
 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Konsep, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 241 

 

http://dc219.4shared.com/doc/GZOTdk9r/preview.diakses
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memecahkan suatu masalah, mengungkapkan gagasan dan melibatkan 

peserta didik dalam menciptakan suasana yang bermakna dilingkungan 

sekolahnya.
5
 

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa perbedaan antara 

pendekatan pembelajaran aktif dan pendekatan pembelajaran konvensional, 

yaitu : 

 

Pembelajaran konvensional 
 

Pembelajaran Aktif 
 

1. Berpusat pada guru 

2. Penekanan pada menerima 

pengetahuan 

3. Kurang menyenangkan 

4. Kurang memberdayakan semua 

5. Menggunakan metode yang 

monoton 

6. Kurang banyak media yang 

digunakan 

7. Tidak perlu disesuaikan dengan 

pengetahuan yang sudah ada 

 

1. Berpusat pada anak didik 

2. Penekanan pada menemukan 

3. Sangat menyenangkan 

4. Membemberdayakan semua 

indera dan potensi anak didik 

5. Menggunakan banyak metode 

6. Menggunakan banyak media 

7. Disesuaikan dengan 

pengetahuan yang sudah ada. 

 

Perbandingan di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan dan alasan 

untuk menerapkan strategi pembelajaran aktifdalam pembelajaran di kelas. 

Selain itu beberapa hasil penelitian yang ada menganjurkan agar anak didik 

tidak hanya sekedar mendengarkan saja di dalam kelas. Mereka perlu membaca, 

menulis, berdiskusi atau bersama-sama dengan anggota kelas yang lain  dalam  

memecahkan masalah.  Yang paling penting adalah  bagaimana membuat anak 

didik menjadi aktif, sehingga mampu pula mengerjakan tugas- tugas yang 

                                                           
5
 http://tarmizi.wordpress.com

. 
pembelajaranaktif    inovatif    kreatif    efektif dan 

menyenangkan, diakses tanggal 15 September 2016 

http://tarmizi.wordpress.com/
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menggunakan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, seperti menganalisis, 

membuat sintesis dan mengevaluasi. Dalam konteks ini, maka ditawarkanlah 

strategi-strategi yang berhubungan dengan belajar aktif. Dalam arti kata 

menggunakan teknik belajar aktif di kelas menjadi sangat penting karena 

memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar siswa. 

2. Ciri-ciri Pembelajaran Aktif 

Belajar aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan 

memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga 

proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang 

membosankan bagi mereka. Dengan memberikan strategi belajar aktif pada anak 

didik dapat membantu ingatan (memory) mereka, sehingga mereka dapat 

dihantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses.Hal ini kurang 

diperhatikan pada pembelajaran konvensional. 

Beberapa aktivitas pembelajaran khas  yang terjadi  di  dalam 

pembelajaran aktif di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pengamatan terhadap beberapa model atau contoh yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk melihat dan mengetahui. 

b. Refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada 

teman dan guru potensial mengundang dialog di dalam kelas sehingga 

memungkinkan muncul pengalaman atau pengetahuan baru 

c. Pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam 

kondisi higher-order thinking 

d. Diskusi melatih siswa untuk menganalisis, menilai, membandingkan, dan 
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memecahkan masalah adalah metode belajar kooperatif dan interaktif 

e. Self explanation adalah suatu proses menjelaskan mengenai pemahaman 

siswa,  baik  kepada  temannya  maupun  guru  memungkinkan terjadinya 

pemahaman yang lebih kuat. 

f. Vicarious   learning   yang   diperoleh   pada   saat   siswa   menyaksikan 

perdebatan mengenai topik tertentu.
6
 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Aktif 

Strategi pembelajaran aktif menuntut kreatifitas guru untuk mendisain 

proses pembelajaran yang dapat menstimulasi aktifitas siswa. Dalam konteks 

teori  pembelajaran  strategi  pernbelajaran  ini  dikenal  dengan  pendekatan 

student centered, yakni pembelajaran yang berpusat pada anak didik, dan guru 

atau dosen bertindak sebagai fasilitator belajar. Komunikasi yang dibangun 

dalam proses pembelajaran adalah komunikasi banyak arah (multiple way 

communication). Dalam  konteks  ini  siswa  dituntut  lebih  aktif.tetapi  tetap 

dalam koridor pengawasan dan bimbingan guru. 

Dalam pembelajaran aktif, pengajar sangat senang bila peserta didik 

berani mengungkapkan gagasan dan pandangan mereka, berani mendebat apa 

yang dijelaskan pengajar karena mereka melihat dari segi yang lain. Untuk itu, 

pengajar selalu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

mengungkapkan gagasan-gagasan alternatif mereka. Mungkin saja, pengajar 

akan sangat senang dan menghargai peserta didik yang dapat mengerjakan suatu 

                                                           
6
 http://dc219.4shared.com/doc/GZOTdk9r/preview. diakses tangga l 9 September 2016 
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persoalan dengan cara-cara yang berbeda dengan cara yang baru saja dijelaskan 

pengajar. Kebebasan berpkir dan berpendapat sangat dihargai dan diberi ruang 

oleh pengajar. Hal ini akan berakibat pada suasana kelas, artinya suasana  kelas  

akan  sungguh  hidup,  menyenangkan,  tidak  tertekan,  dan menyemangati 

peserta didik untuk senang belajar.
7

 

4. Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran Aktif 

Dari pembahasan mengenai strategi pembelajaran aktif   di atas dapat 

ditemukan banyak kelebihan dari konsep belajar aktif  itu sendiri, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Berpusat pada peserta didik 

b. Penekanan pada menemukan pengetahuan bukan menerima pengetahuan  

c. Sangat menyenangkan 

d. Memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik 

e. Menggunakan metode yang bervariasi 

f. Menggunakan banyak media 

g. Disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. 

Namun tidak sedikit pula ditemukan beberapa kelemahan dari 

pembelajaran aktif diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Peserta   didik   sulit   mengorientasikan   pemikirannya,   ketika   tidak 

didampingi oleh pendidik 

                                                           
7
 http://dc219.4shared.com/doc/GZOTdk9r/preview.html, . diakses tanggal 24 September 

2016 

http://dc219.4shared.com/doc/GZOTdk9r/preview.html,
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2) Pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus.
8 

 

B. Macam-macam Strategi Pembelajaran Aktif 

1. Strategi Pembelajaran Card Sort 

Metode ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk 

mengajarkan   konsep,   karakteristik   klasifikasi,   fakta   tentang   objek   atau 

mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat 

membantu mendimanisir kelas yang jenuh atau bosan. 

Card short yakni “strategi pembelajaran berupa potongan-potongan kertas 

yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran”.
9
 

Dalam teori yang lain dijelaskan bahwa card short (menshortir kartu) yaitu 

suau strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak siswa untuk 

menemukan konsep dan faktamelalui klasifikasi materi yang dibahas dalam 

pembelajarn”.
10

 

Berdasarkan teori-teori di atas bahwa strategi card short adalah suatu 

strategi dalam menyampaikan meteri pelajaran dengan cara guru mempersiapkan 

potongan-pongan kertas atau media lain sebagai kartu yang berisi materi pelajaran 

berupa bagian-bagian secara terpisah. Oleh karenanya pembelajaran ini merupakan 

pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa. Dalam kegiatan pembejaran ini 

setiap siswa diberi kartu indeks yang berisi informasi tentang materi yang akan 

                                                           
8
 http://andinurdiansah.blogspot.com/2010/11/ kelebihan dan kelemahan active 

learning.12.html,  diakses Tanggal 17 September 2016 
9
 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajarn Aktif, CTSD, Yokyakarta, h 53 

10
 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, UIN Malang Press, Malang, 2008, h 

131 

http://andinurdiansah.blogspot.com/2010/11/%20kelebihan%20dan%20kelemahan%20active%20learning.12.html
http://andinurdiansah.blogspot.com/2010/11/%20kelebihan%20dan%20kelemahan%20active%20learning.12.html
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dibahas. Kemudian siswa mengelompok sesuai dengan kartu indeks yang 

dimilikinya. Setelah itu siswa  mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi 

tentang materi dari kategori kelompoknya. Dalam hal ini pendidik lebih banyak 

sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang perlu dibahas atau materi yang 

belum dimengerti siswa setelah presentasi selesai. Sehingga strategi card short  

merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, 

penggolangan sifat, fakta tentang suatu objek atau mereview ilmu yang telah 

diberikan sebelumnya atau mengulangi informasi.  

Strategi card short dapat diterapkan apabila guru hendak menyajikan 

materi atau topik pembelajarn yang memiliki bagian-bagian atau kategori yang 

luas. Caranya dengan guru menuliskan materi atau bagian-bagiannya kedalam 

kertas karton atau yang lainnya secara terpisah. Kertas diacak dan setiap siswa 

dipersilahkan mengambil satu kertas. Setelah siswa memegang kertas tersbut 

kemudian mencari pasangan siswa lain berdasarkan  kategori yang dituliskan. Jika 

seluruh siswa sudah dapat menemukan pasangannya berdasarkan kategori yang 

tepat, mintalah mereka berjajar secara urut kemudian salah satu menjelaskan atau 

membacakan kategorinya. 

a. Ciri-Ciri  Strategi Card Short 

Dalam strategi card short salah satu cirinya adalah pendidik lebih banyak 

bertindak sebagai fasilitator dan menjelaskan meteri yang perlu dibahas atau 

materi yang belum dimengerti siswa setelah presentasi selesai. Dengan demikian 

materi yang telah dipelajari benar-benar dipahami dan dimengerti siswa. 
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Ciri lain dari strategi ini juga adalah siswa mencari bahan sendiri atau materi 

yang sesuai dengan kategori tulisan yang diperolehnya dan kemudian siswa 

mnegelompok berdasarkan kartu indeks yang sesuai. Dalam keadaan seperti ini 

tentu akan menumbuhkan motivasi dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tujuan Strategi Card short 

Tujuan secara bahasa mengandung arti “arah, maksud atau haluan, dan 

dalam bahasa Arab tujuan diistilahkan dengan ghayat atau maqashid, sementara 

dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goal, purpose, objektive atau aim. Secara 

terminologi tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha 

atau kegiatan selesai”.
11

 

Dari definisi mengenai tujuan sebagaimana keterangan di atas adalah bahwa 

penggunaan strategi card short yaitu untuk mengungkapkan daya ingat atau recall 

terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari siswa. Sehingga siswa benar-benar 

memahami dan mengingat pelajaran yang telah diberikan.  

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan 

strategi tersebut agar tujuan pembelajarn dapat tercapai. Hal-hal tersebut 

diantaranya yaitu: 

1) Kartu-kartu jangan diberi nomor 

2) Kartu-kartu dibuat dalam ukuran yang sama. 

3) Jangan memberi kode apapun pada kartu. 

4) Kartu-kartu tersebut terdiri dari beberapa bahasan dan dibuat dalam jumlah 

yang banyak atau sesuai dengan jumlah siswa. 

5) Materi yang ditulis dalam kartu-kartu telah diajarkan dan dipelajari oleh 

siswa.
12

 

c. Aplikasi Strategi Card Short 

                                                           
11

 A. Fatah Yasin, Op Cit, h 107 
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Mengajar bukanlah semata-mata sebuah persoalan menceritakan sesuai 

kepada audien saja, atau juga bukan hanya sebagi konsekuensi dari penuangan 

informasi ke dalam benak siswa, tetapi mengajar adalah suatu proses belajar 

yang memerlukan keterlibatan mental dan emosi antara pendidik sebagai 

pengajar dan siswa sebagai pelajar. Untuk membuahkan hasil yang baik perlu 

adanya kegiatan belajar yang aktif, menyenangkan, bersemangat, dan penuh 

gairah.  

Berkenaan dengan hal ini Melvin L. Silberman mengemukakan yaitu:  agar 

belajar menjadi aktif, siswa harus banyak sekali mengerjakan tugas. mereka 

harus mengunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, 

dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, 

bergerak leluasa dan berfikir keras.
13

 

Langkah-langkah aplikasi pembelajaran card short yakni sebagai berikut: 

1) Langkah pertama yaitu guru membagikan selembar kartu kepada setiap siswa 

dan pada kartu tersebut sudah tertuliskan suatu materi. Kartu tersbut terdiri 

dari kartu judul dan kartu bahasan dari judul tersebut. Kartu judul biasanya 

menggunakan huruf kapital dan kartu-kartu sub judl menggunakan non 

kapital. 

2) Langkah kedua siswa diminta untuk mencari teman (pemegang kartu judul) 

yang sesuai dengan masalah yang ada pada kartunya untuk satu kelompok. 

3) Langkah ketiga siswa akan berkelompok dalam satu pokok bahasan atau 

masalah masing-masing. 

4) Langkah keempat siswa disuruh menempelkan di papan tulis bahasan yang 

ada dalam kartu tersebut berdasarkan urutan pembahasan yang dipegangnya. 

                                                                                                                                                                      
12

 Hisyan Zaini, Op Cit, h 61 
13

 Melvin L. Silberman, Aktive Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Nusa Media, 

Bandung, 2006, h 9 
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5) Langkah kelima seorang siswa (pemegang kartu judul) dari masing-masing 

kelompok untuk menjelaskan dan sekaligus mengecek kebenaran urutan 

perpokok bahasan. 

6) Langkah keenam bagi siswa yang salah mencari kelompok sesuai dengan 

bahasan diberi hukuman dengan mencari judul materi yang sesuai dengan 

kartu yang dipegang. 

7) Langkah ketujuh guru memberikan penjelasan atau komentar dari permainan 

tersebut.
14

 

 

Dalam teori lain tentang langkah-langkah penggunaan media card short yaitu: 

 

1) Bagikan kartu yang bertuliskan informasi atau kategori tertentu secara acak. 

2) Tempelkan kategori utama di papan atau kertas di dinding. 

3) Mintalah siswa untuk mencari temannya yang memiliki kartu yang berisi 

sama untuk membentuk kelompok dan mendiskusikannya. 

4) Mintalah mereka mempresentasikannya.
15

 

 

Langkah lainnya dalam strategi card short adalah: 

1) Setiap siswa diberi potongan kertas atau contoh yang tercakup dalam satu atau 

lebih kategori. 

2) Mintalah siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama (guru dapat mengumumkan 

kategori tersebut sebelumnya atau membiarkan siswa menemukannya sendiri) 

3) Siswa dengan kategori yang sama mempresentasikan kategori masing-masing 

di depan kelas. 

4) Seiring dengan prsentasi tiap-tiap kategori, berikan poin-poin penting terkait 

materi pemebelajaran.
16

 

 

Dari berbagai langkah-langkah dalam menerapkan strategi card short di 

dalam kelas seperti penjelasan di atas, bahwa langkah-langkah tersebut pada 

dasarnya sama. Tinggal persoalannya bagaimana seorang guru dapat 

menerapkannya di dalam kelas, karena dalam strategi ini guru lebih banyak 

berperan sebagai fasislitator dari kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya agar 

                                                           
14

 Hartono, Strategi pembelajaran Aktive Learning, www.sanaky.com. Juni 2013 
15

 A. Fatah Yasin, Op Cit, h 108 
16

 Hisyam Zaini, Op Cit, h 61  

http://www.sanaky.com/
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tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat berhasil maksimal, guru harus dapat 

membuat sekenario pembelajarn lebih baik. 

a. Kegunaan atau Fungsi Pembelajaran Card Sort 

Card Sort bisa disebut sortir kartu yaitu pemilahan kartu. strategi ini 

merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan 

konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau mereview 

informasi. Dengan strategi ini  yang melibatkan gerakan fisik yang dominan 

dalam strategi ini dapat berfungsi   membantu mendinamiskan kelas yang 

jenuh dan bosan.Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang maksimum. Ketika peserta didik pasif, atau 

hanya menerima dari pengajar, ada kecenderungan untuk cepat melupakan 

apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat terentu untuk 

dapat mengikat informasi yang baru saja diterima dari guru. Belajar  aktif  

adalah  suatu  cara  untuk  mengikat  informasi  yang  baru kemudian 

menyimpannya dalam otak. Mengapa demikian? karena salah satu faktor   

yang   menyebabkan   informasi   cepat   dilupakan   adalah   faktor kelemahan  

otak  manusia  itu  sendiri.  Belajar  yang  hanya  mengandalkan indera 

pengindaraan mempunyai beberapa kelemahan, padahal hasil belajar 

seharusnya disimpan sampai waktu yang lama.
17
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2. Strategi Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Koperatif  mengandung  arti  bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan 

bersama dan didalam pembelajaran Cooperative learning menempatkan prestasi 

belajar yang optimal dalam belajar.
18

 

Menurut     Etin     Solihatin     pembelajaran     koperatif      merupakan 

model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk saling bekerja sama 

dalam menyelesaikan suatu masalah, ruang kelas merupakan suatu tempat 

yang baik untuk kegiatan Cooperative learning, para siswa juga diberi 

kesempatan untuk mendiskusikan masalah, menentukan strategi pemecahan 

masalahnya, dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah–masalah 

lain yang telah diselesaikan sebelumnya.
19

 

Slavin, Enggen dan Kauchak menyatakan bahwa dalam pembelajaran 

koperatif,   siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok yang dibentuk dari 4 

atau 5 orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi  yang diberikan 

guru. Disamping itu pula Artzt dan Newman menyatakan bahwa dalam belajar 

koperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas- 

tugas   kelompok  untuk   mencapai   tujuan   bersama,   jadi   setiap   anggota 

kelompok   memiliki   tanggung   jawab   yang   sama   untuk   keberhasilan 

                                                           
18
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kelompoknya.
20

 

Strategi pembelajaran jigsaw pertama kali  dikembangkan oleh  

Aronson.dkk di  Universitas  Texas  diadopsi  oleh Slavin dan teman-teman di 

Universitas John Hopkins. strategi pembelajaran Jigsaw merupakan 

pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 

5-6 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerjasama positif dan setiap 

anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah  tertentu  dari  materi  

yang  diberikan  dan  menyampaikan  materi tersebut kepada anggota kelompok 

yang lain. 

Jadi pembelajaran kooperatif  jigsaw adalah suatu metode pembelajaran 

yang membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5, 

atau  6  orang anggota  tiap  kelompok, untuk saling berkerja sama  dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh pendidik   dengan dikusi 

untuk mencapai tujuan bersama, jadi setiap anggota memiliki tanggung jawab 

yang sama untuk keberhasilan kelompoknya. Menurut  Johnson  dan  Sulton  

mengatakan  bahwa  terdapat  5  unsur penting dalam belajar koperatif, yaitu: 

a. Saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa 

b. Interaksi   antar   siswa   semakin   meningkat.   Belajar   kooperatif   akan 

meningkatkan interaksi antar siswa 

c. Tanggung jawab individual. 

d. Ketrampilan interpersonal dan kelompok kecil 
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e. Proses kelompok. Belajar kooperatif tidak akan berlangsung tanpa proses 

kelompok.
21

 

Model pembelajaran kooperatif juga mengandung prinsip-prinsip yang 

membedakan dengan dengan model pembelajaran lainnya. Konsep utama dari 

belajar kooperatif menurut Slavin adalah sebagai berikut: 

a. Penghargaan kelompok, jika yang akan diberikan jika kelompok mencapai 

kriteria yang ditentukan 

b. Tanggung  jawab   individual,  bermakna  bahwa  suksesnya  kelompok 

tergantung pada belajar individual semua anggota kelompok 

c. Kesempatan yang sama untuk sukses.
22 

Arends menyatakan bahwa ciri belajar koperatif sebagai berikut: 

a. Siswa  bekerja  dalam  kelompok  secara  kooperatif  untuk  menuntaskan 

materi 

b. Kelompok  dibentuk  dari  siswa  yang  mempunyai  kemampuan  tinggi, 

sedang, rendah. 

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang beragam. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu.  

Sedangkan  menurut  Wina  Sanjaya  menyatakan  ciri   dari   

pembelajaran kooperatif, yaitu : 

a. Belajar secara tim. 

                                                           
21

 Ibid.,h. 60-61 
22

 Ibid.,h.65 



38 

 

Tim adalah tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tim harus 

mampu membuat setiap siswa belajar. 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif. 

Seperti manajemen yang lain, manajemen kooperatif juga memilki 

empat fungsi pokok yaitu fungsi pesencanaan, fungsi organisasi, fungsi 

pelaksanaan, dan fungsi kontrol. 

c. Kemauan untuk bekerjasama 

Keberhasilan  pembelajaran   kooperatif   ditentukan   oleh   

keberhasilan secara berkelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu 

ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota bukan saja 

harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, tapi juga ditanamkan 

perlunya saling membantu. 

d. Ketrampilan bekerja sama. 

Dalam hal ini setiap siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup 

berinteraksi  dan berkomunikasi dengan siswa lain.
23

 

Keunggulan strategi  jigsaw  meningkatkan rasa  tanggung jawab  siswa 

terhadap  pembelajarannya  sendiri  dan  juga  pembelajaran  orang  lain. Siswa 

tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap 

memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang 

lain.Meningkatkan  bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi 

yang ditugaskan. 
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Dalam pembelajaran kooperatif jigsaw, terdapat kelompok ahli dan 

kelompok asal.Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa 

anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan 

latar belakang. Guru harus trampil dan mengetahui latar belakang siswa agar 

terciptanya suasana yang baik bagi setiap angota kelompok. Sedangkan 

kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota  kelompok  lain  

(kelompok  asal)  yang  ditugaskan  untuk mendalami  topik  tertentu  untuk  

kemudian  dijelaskan  kepada  anggota kelompok asal.
24

 

Kelebihan pembelajaran kooperatif, yaitu : 

a. Melalui pembelajaran kooperatif siswa siswa tidak menggantungkan pada 

guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, 

menemukan informasi  dari  berbagai  sumber,  dan  belajar  dari  peserta 

didik lain. 

b. Pembelajaran   kooperatif   dapat   mengembangkan   kemampuan 

mengungkapkan idea tau gagasan dengan kata-kata secara verbal dengan 

membandingkannya dengan ide-ide orang lain. 

c. Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain 

dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala 

perbedaan. 

d. Pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap peserta didik untuk 

lebih bertanggung jawab dalam belajar 

e. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi  yang cukup ampuh untuk 

meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan social, termasuk 

mengembangkan rasa  harga  diri,  hubungan  interpersonal  yang  positif 

dengan orang lain, mengembangkan ketrampilan me-menage waktu, dan 

sikap positif terhadap sekolah. 

f. Melalui  pembelajaran  kooperatif  dapat  mengembangkan  kemampuan 

peserta   didik   untuk   menguji   ide-ide   dan   pemahamannya   sendiri, 

menerima umpan balik.  Siswa dapat berpraktik memecahkan masalah 

tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah 

tanggung jawab kelompoknya. 

g. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa 
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menggunakan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata (riil). 

h. Interaksi  selama  kooperatif berlangsung dapat  meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berfikir.
25

 

 

Sedangkan kelemahan pembelajaran kooperatif, yaitu : 

a. Sulit  untuk  peserta  didik  memahami  filosofi  pembelajaran  kooperatif. 

untuk peserta didik yang dianggap memilki kelebihan, misalnya, mereka akan 

merasa terhambat oleh peserta didik yang dianggap kurang memilki 

kemampuan. Akibatnya,  keadaan  semacam  ini  akan  menganggu iklim 

kerja dalam kelompok. 

b. Ciri  utama  dari  pembelajaran  kooperatif  adalah  siswa  saling 

membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang efektif, maka 

dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru,bias terjadi cara yang 

demikian apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai 

oleh peserta didik. 

c. Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada 

hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari, bahwa 

sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap 

individu. 

d. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan 

kesadaran berkelompok memerlukan priode waktu yang cukup panjang, dan 

hal ini tidak mungkin hanya satu kali atau sekali-sekali penerapan strategi 

saja. 

e. Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat 

penting untuk peserta didik, akan tetapi banyak aktivitas yang hanya 

didasarkan pada aktivitas individu. Oleh karena itu, idenya melalui 

pembelajaran kooperatif selain peserta didik bekerja sama, peserta didik juga  

harus  belajar  bagaimana membangun kepercayaan  dirinya,  untuk 

mendapatkan kedua hal tersebut memang bukan pekerjaan yang mudah.
26

 

 

a. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Jigsaw 

Menurut Slavin Roy Killen langkah- langkah pembelajaran Jigsaw adalah : 

1. Orientasi 

Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan. 

Memberikan  penekanan  tentang  manfaat  penggunaan  strategi  jigsaw dalam 
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proses belajar mengajar. 

a) Pengelompokan 

Misalnya dalam kelas ada 20 siswa, yang kita tahu kemampua akidah 

akhlaknya   dan sudah dirangking, kita bagi 25 % (rangking 1-5) kelompok 

sangat baik, 25 % (rangking 6-10) kelompok baik, 25 % (rangking 11-15)  

kelompok sedang,  dan25  %    (rangking (16-20) kelompok rendah. 

Selanjutnya kita membaginya menjadi 5 grup (A-E) yang isinya tiap- 

tiap  grupnya heterogen dalam kemampuan akidah akhlak, berilah indeks 

1 untuk siswa dalam kelompok sangat baik, indeks 2 untuk kelompok 

baik,dan seterusnya. Misalnya (A1 berarti  grup  A  dari kelompok sangat 

baik …, A4 grup A dari kelompok rendah). Tiap kelompok akan terisi Grup 

A (A1, A2, A3, A4) Grup B (B1, B2, B3, B4) Grup C (C1, C2, C3, C4) Grup 

D (D1, D2, D3, D4) Grup E (E1, E2, E3, E4) 

b) Pembentukan dan pembinaan kelompok ahli (expert) 

Selanjutnya  kelompok  ini  dipecah  menjadi  kelompok  yang  akan 

mempelajari materi yang akan kita berikan dan dibina supaya jadi 

expert,berdasarkan indeksnyaKelompok 1 (A1, B1, C1, D1, E1) Kelompok 3 

(A3, B3, C3, D3, E3 )Kelompok 2 (A2, B2, C2, D2, D2) Kelompok 4 (A4, 

B4, C4, D4, E4). 
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Tiap kelompok diberi materi sesuai kemampuannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diskusi pemaparan Kelompok ahli dalam grup 

Aturan dalam fase ini adalah : 

a) Siswa  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  setiap 

anggota tim mempelajari materi yang diberikan 

b) Memperoleh pengetahuan baru adalah tanggung jawab bersama, jadi tidak 

ada yang selesai sampai setiap anggota menguasai konsep. 

c) Tanya pada anggota grup sebelum Tanya pada pendidik 

d) Pembicaraan dilakukan secara pelan-pelan  supaya tidak menggangu grup 

lain. 
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e) Akhiri diskusi dengan “merayakan” agar memperoleh kepuasan 

3. Tes (Penilaian) 

Pada fase ini guru memberikan tes tulis untuk dikerjakan oleh siswa yang 

memuat seluruh konsep yang didiskusikan. Penilaian  pada  pembelajaran  

kooperatif  berdasarkan  pada  skor peningkatan individu, tidak didasarkan pada 

skor akhir yang diperoleh siswa, tetapi berdasarkan pada seberapa jauh skor itu 

melampaui rata- rataskor sebelumnya.
27

 

b. Kegunaan atau Fungsi Strategi Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Fungsi strategi pembelajaran jigsaw mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Saling Ketergantungan Positif 

Siswa harus merasa bahwa mereka saling tergantung secara positif 

dan saling terikat antar sesama anggota kelompok. Mereka merasa tidak akan  

sukses bila  siswa  lainnya  juga  tidak  sukses.  Dengan  demikian, materi 

tugas haruslah mencerminkan aspek saling ketergantungan seperti dalam hal 

tujuan belajar, sumber belajar, peran kelompok dan penghargaan. 

2. Interaksi Tatap Muka 

Prestasi belajar  yang terbaik dapat diperoleh dengan cara  adanya 

komunikasiverbal antar siswa yang didukung oleh saling ketergantungan 

positif. Belajar kooperatif membutuhkan siswa untuk bertatap muka satu dengan 

yang lainnyadan berinteraksi secara  langsung.Siswa harus  saling 
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berhadapan dan saling membantu dalam pencapaian tujuan belajar, dan 

sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah.Selain itu siswa juga 

harus mengembangkan ketrampilan-ketrampilan berkomunikasi secara 

efektif. 

3. Pertanggung jawaban Individu 

Agar siswa dapat menyumbang, membantu satu sama lain, setiap siswaharus 

menguasai      materi      ajar.      Dengan      demikian      setiap      angota 

kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari materi dan bertanggung 

jawab pula terhadap hasil belajar kelompok. Dengan cara ini prestasi 

setiap  siswa  dapat  dimaksimalkan.  Karena  belajar  kooperatif  mirip 

dengan belajar tuntas, maka guru perlu mengetahui kemampuan setiap 

siswa secara individu. 

4. Ketrampilan Berinteraksi Antar Individu dan Kelompok 

Ketrampilan sosial  sangat  penting  dalam  pembelajaran  kooperatif 

danharus  diajarkan  kepada  siswa.  Selain  itu  siswa  harus  dimotivasi 

untuk menggunakan        ketrampilan        berinteraksi        (keterampilan 

berkomunikasi) yang benar sebagai bagian dari proses belajar, baik secara 

individu maupun dalam kelompok. Sehingga siswa perlu dibekali dengan 

kemampuan-kemampuan berkomunikasi. Misalnya, cara menyatakan 

ketidaksetujuan, cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak 

memojokkan, dan cara menyampaikan ide/gagasan. 

5. Keefektifan Proses Kelompok 

Siswa memproses kefektifan kelompk belajar mereka dengan 
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caramenjelaskan tindakan mana yang dapat menyumbang belajar dan mana 

yangtidak, dan membuat keputusan terhadap tindakan yan bisa dianjutkan 

atau yang perlu diubah. Proses kelompok terjadi baik dalam kelompok 

kecil maupundiseluruh kelas. Fase-fase dalam proses ini meliputi umpan 

balik, refleksi dan peningkatan kualitas kerja. 

3. Strategi Pembelajaran Debat Aktif 

Debat bisa menjadi satu strategi berharga yang dapat mendorong 

pemikiran dan perenungan terutama kalau peserta didik diharapkan 

mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan sendiri. Ini 

strategi yang secara aktif melibatkan semua peserta didik didalam kelas bukan 

para pelaku debatnya saja. 

a. Langkah-langkah Pembelajaran Debat Aktif 

Langkah-langkah pembelajaran debat aktif yaitu sebagai berikut: 

1) Kembangkan  seluruh  pernyataan  yang  controversial  yang  berkaitan 

dengan materi. 

2) Bagi kelas kedalam dua tim. Mintalah satu kelompok yang pro dan satu 

kelompok yang kontra. 

3) Berikutnya buat dua sampai empat sub kelompok dalam masing-masing 

kelompok debat. Misal  dalam  kelas  terdapat  24  peserta didik  dapat 

dibuat  tiga  sub  kelompok  pro  dan  tiga  sub  kelompok  kontra  yang 

masing-masing terdiri dari empat orang. Setiap kelompok diminta untuk 

mengembangkan argument. 

4) Siapkan duan sampai empat kursi untuk para juru bicara kelompok pro, 

dan jumlah kursi yang sama untuk juru bicara yang kontra. Peserta didik 

yang lain duduk dibelakang juru bicara. Mulailah debat dengan para juru 

bicara mempresentasikan pandangan mereka. (argument terbuka). 

5) Setelah mendengarkan argument terbuka hentikan debat dan kembali ke 

sub kelompok. Setiap sub kelompok mempersiapkan untuk mengkaunter 

argument terbukadari kelompok lawan. 

6) Lanjutkan kembali debat. Juru bicara yang saling berhadapan diminta 

untuk memberikan kaunter argumen, ketika debat berlangsung peserta 

lain didorong untuk memberika catatan  yang berisi usulan argument 
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atau bantahan, minta mereka untuk bersorak dan bertepuk tangan untuk 

masing-masing argument dari para wakil kelompok. 

7) Pada saat yang tepat akhiri debat .tidak perlu menentukan kelompok 

mana yang menang, buatlah kelas melingkar. Pastikan bahwa kelas 

terintergrasi dengan meminta mereka duduk berdampingan dengan 

mereka yang berada di kelompok lawan. Diskusi apa yang siswa pelajari 

dari pengalaman debat tersebut. Minta mereka untuk mengidentifikasi 

argument yang paling baik menurut mereka.
28

 

 

b. Kegunaan atau Fungsi Pembelajaran Debat Aktif 

Debat aktif bagi siswa adalah menjadikannya wahana dalam 

mengembangkan kemampuan dalam menyusun argumen secara solid,efektif 

dan persuasif. Lebih lanjut dalam keberadaannya siswa diajak berlatihuntuk 

mengembangkan kemampuan : 

1) Berfilkir logis, rasional dan sistematis 

2) Kelugasan dalam menyampaikan pikiran 

3) Menguraikan  perkara  yang  diperkuat  dengan  data  berdasarkan  

teori dan fakta 

4) Menghargai perbedaan pendapat 

5) Menerima masukan/saran/kritik secara terbuka 

6) Menyampaikan masukan/saran/kritik secara etis. 

Belajar memperluas wawasan dengan memperhatikan tujuan serta 

manfaat tersebut, akan dihasilkan dan terlahir sosok siswa yang aktif dan 

trampil dalam mengemukakan pendapatnya, kritis serta menghormati 

perbedaan dan  selaluberusaha memperluas wawasannya dengan  berbagai 

informasi. 
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C. Pengertian Akidah dan Akhlak 

1. Akidah dan Akhlak 

Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab, al-‘aqidah artinya 

keyakinan. Kata ini, berakar dari „aqada-ya'qidu, yang berarti menyimpulkan, 

mengikatkan tali, dan mengadakan perjanjian. Kata aqidah sama pengertiannya 

dengan iktikad.
29   

Menurut Jamil Salibi, sepadan dengan kata dogma dalam bahasa 

Inggris dan bahasa latin. Dengan demikian, kata aqidah merupakan aspek 

yang sangat fundamental dalam Islam dan berkaitan dengan keyakinan dan 

kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. 

Akhlak juga berasal dari bahasa arab, secara etimologi berasal dari kata 

“khalaqa” (khuluqun) berarti perangai, tabiat, adab. Juga “khalqun” yang berarti 

kejadian, buatan atau ciptaan. Jadi akhlak itu sama dengan budi pekerti, watak, 

tabiat, atau sistem perilaku. Akhlak secara kebahasaan seperti baik dan buruk, 

jadi  orang  yang  berakhlak  adalah  orang  yang  berperilaku  positif.  Seperti 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Qolam ayat 4  Allh SWT berfirman : 

     

Artinya : Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
30

 

Akhlak terjadi melalui suatu konsep atau pengertian tentang apa dan 

bagaimana sebaiknya budi pekerti terwujud. Jadi akhlak yang baik adalah 
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perilaku atau budi pekerti yang realitasnya terambil dari nilai-nilai iman 

(aqidah), dan syariah. 

Dari pengertian aqidah dan akhlak diatas, maka keduanya tidak dapat 

dipisahkan, karena satu dan lainnya saling terkait, dan melengkapi. Maka 

pembelajaran akidah akhlak adalah upaya dasar dan terencana dalam 

menyiapkan anak untuk mengenal, dan mengimani Allah SWT serta 

merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, pengamalan, keteladanan dan pembiasaan. Adapun aspek-

aspek pembelajaran meliputi : 

a. Aspek aqidah, aspek ini meliputi : kebenaran aqidah Islam, hubungan aqidah 

akhlak, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, 

meyakini kebenaran Al-Qur‟an, mempercayai hubungan usaha dan doa. 

b. Aspek akhlak, aspek ini meliputi beradap (berakhlak) secara Islami dalam 

bermusyawarah untuk membangun demokrasi, berakhlak terpuji kepada 

orang tua dan guru. 

b. Aspek keteladanan, aspek ini terambil dari apresiasi keteladan perilaku 

Rasulullah SAW dan para sahabat dengan landasan argumen yang kuat”.
31

 

Pembelajaran aqidah akhlak bertujuan menumbuhkan keimanan anak 

didik yang diwujudkan dalam akhlak yang terpuji. Melalui pengetahuan, 

pengamalan sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 
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Allah SWT, serta berakahlak mulia dalam kehidupan. 

2. Macam-macam  Akidah Akhlak 

a. Akidah 

Aqidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan 

yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Qur‟an mengajarkan 

akidah tauhid kepada kita yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT 

yang satu yang tidak pernah tidur dan tidak beranak- pinak. Percaya kepada 

Allah SWT adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak 

percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. Macam-macam 

aqidah yaitu : 

1) Ma‟rifat kepada Allah SWT 

Ma‟rifat dengan nama-nama-Nya yang mulia dan sifat-sifat-Nya 

yang tinggi. Juga ma‟rifat dengan bukti-bukti wujud atau adan-Nya. Serta 

kenyataan sifat keagungan-Nya dalam alam semesta atau didunia ini. Ma‟rifat  

kepada  Allah   SWT   yang  akan   memancarkan  berbagai perasaan yang 

baik dan dapat dibina diatasnya semangat untuk menuju kearah perbaikan. 

Ma‟rifat ini dapat pula memberikan didikan kepada hati untuk senantiasa 

menyelidiki dan meneliti mana-mana salah atau tercela, malah dapat 

menumbuhkan kemauan untuk mencari keluhuran kemuliaan  dan  

ketinggian  budi  dan  akhlak  dan  sebaliknya  juga menyuruh  seseorang  

untuk  menghindarkan diri  dari  amal  perbuatan yang hina, rendah dan tidak 

berharga sedikitpun. 
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2) Ma‟rifat kepada Malaikat 

Demikian kekuatan-kekuatan kebaikan yang terkandung didalamnya  

yakni  berbentuk  malaikat,  juga  kekuatan-kekuatan  jahat yang  berbentuk  

iblis  dan  sekalian  tentaranya  dari  golongan  syetan. Selain itu ma‟rifat 

dengan apa yang ada didalam alam yang lain seperti jin dan ruh. 

Ma‟rifat kepada malaikat hal ini dapat mengajak hari sendiri untuk 

mencontoh dan meniru perilaku mereka serba baik dan terpuji itu, dan juga 

tolong dengan mereka untuk   mencapai yang hak dan luhur. Selain itu 

mengajak pula untuk memperoleh penjagaan yang sempurna. Sehingga tidak 

satupun yang timbul dari manusia itu melainkan yang baik-baik dan 

segala tindakannyapun tidak akan ditujukan melainkan untuk tujuan dan 

maksud yang mulia. 

3) Ma‟rifat kepada kitab-kitab 

Kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya kepada para rasul. 

Kepentingannya ialah dijadikan sebagai batas untuk mengetahui antara yang 

hak dengan yang bathil, yang baik dan yang jelek, yang halal dan yang 

haram. 

Ini adalah ma‟rifat   yang memberikan arah untuk menempuh jalan 

yang lurus, bijaksana dan diridhoi oleh Allah SWT yang sudah digariskan, 

agar setiap manusia itu mentaatinya. Sebab dengan melalui jalan  inilah  

maka  seseorang  itu  sampai  kearah  kesempurnaan  yang hakiki, baik dalam 

segi kebendaan atau segi kerohanian dan akhlak. 
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4) Ma‟rifat kepada Nabi dan Rasul 

Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi 

pembimbing menuju kearah petunjuk dan pemimpin seluruh makhluk guna 

menuju kepada yang hak. 

Ma‟rifat kepada rasul yaitu agar setiap manusia mengikuti jejak 

langkahnya,  memperhias  diri  dengan  meniru  akhlak  para  rasul  itu. 

Selain itu bersabar dan tabah hati dalam mencontoh sepak terjang beliau itu. 

Sebab sudah jelas tindak langkahnya para rasul itu mencerminkan suatu 

teladan yang tinggi nilainya dan yang bermutu baik sekali. Bahkan itu yang 

merupakan kehidupan yang suci dan bersih yang dikehendaki oleh Allah 

SWT agar dimiliki oleh seluruh umat manusia. 

5) Ma‟rifat kepada hari akhir 

Peristiwa ini seperti kebangkitan dari kubur atau kehidupan sesudah 

mati, memperoleh balasan pahala atau siksa, surga atau neraka sesuai dengan 

amal perbuatannya. Hari akhir   ini akan menjadi pembangkit yang terkuat 

untuk mengajak manusia itu untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan 

keburukan. 

6) Ma‟rifat kepada takdir 

Yaitu yang diatas landasannya itulah berjalannya peraturan- peraturan 

segala apa yang ada di alam semesta ini, baik dalam ciptaan atau cara 

mengaturnya. Takdir ini akan memberikan bekal kekuatan dan kesanggupan 

kepada seseorang untuk menaggulangi segala macam rintangan, siksaan,  

kesengsaraan dan  kesukaran. Sementara  itu  akan dianggap kecil sajalah 
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segala penghalang dan cobaan, sekalipun bagaimana juga hebat dan 

dahsyatnya.
32

 

Dengan demikian sebagaimana dijelaskan diatas tampak dengan jelas 

bahwa akidah itu yang utamanya memberikan didikan yang baik dan 

menempuh jalan kehidupan, mensucikan jiwa lalu mengarahkan kejurusan 

yang tertentu untuk mencapai puncak dari sifat-sifat  yang tinggi dan 

luhur dan lebih utama lagi supaya diusahakan agar sampai kepada 

tingkatan ma‟rifat yang tertinggi. 

b. Akhlak 

Kita telah mengetahui bahwa akhlak Islam merupakan sistem moral yang 

berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah SWT 

kepada Nabi atau Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Secara garis 

besar akhlak dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu sebagai berikut: 

1) Akhlak Al-Karimah 

Akhlak   Al-karimah   atau   akhlak   yang   mulia   sangat   amat 

jumlahnya, namun dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan 

manusia dengan manusia, akhlak yang mulia itu dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a) Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa 

tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji demikian Agung 

sifat itu, yang jangankan manusia, malaikatpun tidak akan menjangkau 
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hakekatnya. 

b) Akhlak terhadap Diri Sendiri 

Akhlak yang baik terhadap diri sendiri dapat diartikan 

menghargai, menghormati, menyayangi dan menjaga diri sendiri dengan  

sebaik-baiknya,  karena  sadar  bahwa  dirinya  itu  sebagai ciptaan  

dan  amanah   Allah   yang  harus  dipertanggungjawabkan dengan 

sebaik-baiknya. Contohnya: Menghindari minuman yang beralkohol, 

menjaga kesucian jiwa, hidup sederhana serta jujur dan hindarkan 

perbuatan yang tercela. 

c) Akhlak terhadap sesama manusia 

Manusia adalah makhluk sosial yang kelanjutan eksistensinya 

secara fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain, untuk 

itu, ia perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. 

Islam menganjurkan berakhlak yang baik kepada saudara, Karena ia 

berjasa dalam ikut serta mendewasaan kita, dan merupakan orang  yang  

paling  dekat  dengan  kita.  Caranya  dapat  dilakukan dengan 

memuliakannya, memberikan bantuan, pertolongan dan menghargainya. 

2) Akhlak Al-Mazmumah 

Akhlak Al-mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan 

atau kebalikan dari akhlak yang baik seagaimana tersebut diatas. Dalam 

ajaran Islam tetap membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat 

dipahami dengan benar, dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya. 

Berdasarkan petunjuk ajaran Islam dijumpai berbagai macam akhlak 
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yang tercela, di antaranya: 

a) Berbohong ialah memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak 

sesuai dengan yang sebenarnya. 

b) Takabur  (sombong)  ialah  merasa  atau  mengaku  dirinya  besar, tinggi, 

mulia, melebihi orang lain. Pendek kata merasa dirinya lebih hebat. 

d) Dengki ialah rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang 

diperoleh orang lain. 

c) Bakhil atau kikir ialah sukar baginya mengurangi sebagian dari apa 

yang dimilikinya itu untuk orang lain. 

Sebagaimana diuraikan di atas maka akhlak dalam wujud 

pengamalannya dibedakan  menjadi  dua:  akhlak  terpuji  dan  akhlak yang 

tercela. Jika sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yang 

kemudian melahirkan perbuatan yang baik, maka itulah yang dinamakan 

akhlak yang terpuji, sedangkan jika ia sesuai dengan apa yang dilarang oleh 

Allah dan rasul-Nya dan melahirkan perbuatan- perbuatan  yang  buruk,  

maka  itulah  yang  dinamakan  akhlak  yang tercela. 

3. Fungsi Akidah dan Akhlak 

Selain itu pembelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk : 

a. Penanaman nilai ajaran Islam 

b. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 

c. Penyesuaian mental anak terhadap lingkungan 

d. Perbaikan kesalahan-kesalahan 

c. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negative 
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d. Pengajaran tentang informasi pengetahuan 

e. Penyaluran anak didik untuk pendidikan yang lebih tinggi. 

Peranan pendidikan akhlak sebagai landasan sebagai pengembangan 

spiritual sangat penting. Asumsinya adalah jika pendidikan agama, salah 

satunya pelajaran aqidah yang dijadikan landasan pengembangan nilai 

spiritual dan akhlak dilakukan secara efektif, maka kehidupan masyarakat 

akan lebih baik. 

 

D. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi  belajar  dapat  diartikan  sebagai  hasil  yang  dicapai  oleh 

individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. 

Prestasi belajar juga diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai 

seseorang dalam suatu  usaha yang menghasilkan pengetahuan atau nilai-nilai 

kecakapan setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik 

berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian 

akan diukur dan dinilai. 

Istilah prestasi belajar berasal dari bahasa belanda “prestatie” dalam 

bahasa Indonesia prestasi yang berarti hasil usaha. Dalam literatur prestasi 

dihubungkan dengan aktifitas tertentu seperti dikemukakan oleh Robert M. 

Gagne bahwa dalam setiap proses akan selalu terdapat hasil yang nyata yang 

dapat    diukur    dan    dinyatakan    sebagai    hasil    belajar    seseorang.
33
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Sedangkan menurut Agoes Soejono “Hasil yang telah dicapai, 

dilakukan, dikerjakan dan sebagainya.”
34

 

Menurut Oemar Hamalik, bahwa prestasi belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang diharapkan pada murid setelah dilakukan proses belajar 

mengajar.
35 

Sedangkan  belajar  merupakan  proses  aktif  sehingga  dengan 

belajar seseorang memperoleh sesuatu yang baru, dengan adanya sesuatu baru 

tersebut menyebabkan yang belajar tersebut memperoleh perubahan tingkah 

laku. Berdasarkan penjelasan diatas maka prestasi belajar merupakan bukti 

keberhasilan peserta didik dalam penguasaan ketrampilan dan pengetahuan yang  

dikembangkan  oleh  mata  pelajaran  dalam  proses  belajar  mengajar dimana 

yang lazim dilakukan dengan tes atau angka nilai-nilai yang diberikan oleh 

pendidik, dalam artian peserta didik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

yang menyangkut kondisi internal maupun eksternal. 

Didalam  proses  belajar  mengajar,  guru  sebagai  pengajar  sekaligus 

pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka 

membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik. Disamping itu juga, 

keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan factor 

intern   dari   peserta   didik   itu   sendiri.   Proses   belajar   mengajar   yang 

dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan perubahan pada diri peserta didik 

atau anak didik. Perubahan ini dapat dilihat dari hasil akhir yang diperoleh dari 
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masing-masing peserta didik. 

Prestasi  berarti perolehan atau akibat. prestasi belajar adalah nilai yang 

dicapai oleh siswa setelah melalui kegiatan belajar dalam waktu tertentu. Jadi 

prestasi  belajar akidah akhlak adalah kemampuan yang dimiliki atau dikuasai 

oleh peserta didik dari kegiatan belajar dengan menggunakan Strategi 

Pembelajaran Aktif . 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar akidah 

akhlak adalah merupakan kemampuan yang diperoleh siswa dalam mengikuti 

pelajaran akidah akhlak  yang mengakibatkan perubahan pada diri seseorang 

berupa  penguasaan dan  kecakapan  baru  yang  berupa kemampuan  afektif, 

kognitif dan psikomotor dan ditunjukkan dengan hasil yang berupa penilaian 

atau angka. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akidah Akhlak 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi Belajar 

aqidah akhlak dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang bersumber dalam diri 

manusia  yang  disebut  sebagai  faktor  internal  dan  faktor  yang  bersumber 

bukan dari dalam diri manusia yang disebut faktor eksternal. 

Untuk  memperoleh  prestasi  belajar  peserta  didik,  tentunya  tidak 

terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan  yang dapat mempengaruhi  

prestasi belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar. Adapun faktor- 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar pada peserta didik yaitu baik dari 
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dalam maupun dari dalam maupun luar anak tersebut. 

Menurut Slameto ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi proses 

belajar adalah : 

a. Faktor jasmani. Yang meliputi faktor kesehatan, proses belajar seseorang 

akan  terganggu  jika  kesehatan  seseorang  terganggu,  mudah  pusing, 

ngantuk jika badannya lemah, dan kelainan-kelainan fungsi alat inderanya 

serta  tubuhnya. Faktor  cacat  tubuh  adalah  sesuatu  yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. 

b. Faktor psikologis. Faktor-faktor itu antara lain adalah : intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan. 

c. Faktor kelelahan. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari 

agar jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

Ketiga faktor di atas merupakan faktor intern, sedangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi lainnya adalah faktor ekstern. Faktor-faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi tiga faktor yakni : 

a. Faktor  keluarga.  Siswa  yang  belajar  akan  menerima  pengaruh  dari 

keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi. 

b. Faktor sosial. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, pelajaran dengan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. 

c. Faktor  masyarakat.  Pengaruh  ini  terjadi  karena  keberadaannya  siswa 
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dalam masyarakat.
36

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka prestasi belajar   aqidah akhlak 

peserta didik itu dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor yang 

berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri dan faktor yang berasal dari 

luar diri peserta didik. Karena itu peserta didik harus berusaha untuk mengatur 

dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhibelajar sedemikianrupa, 

sehingga dapat mendukung terjadinya proses belajar yang optimal. 
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