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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagai landasan dalam

penelitian ini, maka diperlukan kerangka teoritis yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti yaitu mengenai Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement

Division terhadap Sikap Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah pada Mata

Pelajaran Fiqih di Madrash Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru.

Model Pemebelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang

membutuhkan partisipasi dan kerja sama peserta didik dalam kelompok

dengan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam menyelesaikan tugas  dan

mencapai hasil belajar terrtinggi.1Di dalam Al-Qur’an surat yang secara

implisit menyebutkan pentingnya pembahasan sesuatu dengan cara bersama-

sama (seperti tipe STAD) terdapat pada Surat Asy-Syuura [42], ayat 38 :







1 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM,
(Jakarta:Bumi Aksara, 2011) h.5-6.
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.

Artinya : .....Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura [42] 38).

Dalam ayat tersebut terdapat anjuran untuk mengadakan musyawarah dalam

segala urusan, termasuk didalamnya adalah proses belajar mengajar, yang

mengacu kepada pembelajaran secara kelompok tentu memberikan ruang yang

lebih luas terhadap terjadinya musyawarah (bertukar informasi) dalam

memahami pelajaran.2

Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini memacu siswa

agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai

keterampilan yang diajarkan guru, jika peserta didik menginginkan

memperoleh hadiah, mereka harus membantu teman sekelompok mereka

dalam mempelajari pelajaran. Mereka harus mendorong teman sekelompok

untuk melakukan yang terbaik sehingga memperlihatkan norma-norma bahwa

belajar itu penting, berharga dan menyenangkan3. Sebagaimana dalam al-quran

disebutkan pada surah Al-Maidah [5] ayat 2 :

 ....








2Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru, (Jakarta :. Pustaka
Agung Harapan, 2006), h.699

3Rusman, Op. Cit 215
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Artinya : ......Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S.Al-Maidah [5] 2).

Ayat tersebut ada kaitannya dengan tipe STAD, yaitu saling tolong-

menolong dalam menguasai pelajaranhingga siswa lainnya juga paham.4

STAD merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan merupakan

model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru

menggunakan pendekatan kooperatif. STAD Prinsip dasar pembelajaran

kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar

sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif

siswa pandai mengajar siswa yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan.

Siswa yang kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan

karena banyak teman yang membantu dan memotivasinya. Siswa yang

terbiasa bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan

terpaksa berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota

kelompoknya5. STAD terdiri atas lima komponen utama yaitu presentasi kelas,

tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi tim. Untuk lebih dipahami akan

dijelaskan sebagai berikut:

1) Persentasi kelas

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam

kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan

4Ibid, h. 142
5 Mada Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif  Kontemporer,( Jakarta: Bumi Aksara,

2011), h. 189
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atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga memasukkan

presentasi audiovisual. Bedanya persentasi kelas dengan pengajaran biasa

hanyalah bahwa persentasi tersebut haruslah benar-benar berfokus pada STAD.

Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar

memberi perhatian penuh selama persentasi kelas, karena dengan demikian

akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor-skor kuis

mereka menentukan skor tim mereka.6

2) Tim

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi

utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar

belajar, dan lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya

untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru menyampaikan

materinya, tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi

lainnya, yang paling sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan pembahasan

bersama, membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahpahaman

apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan. Tim adalah fitur yang paling

penting dalam STAD. Pada tiap poinnya, yang ditekankan adalah membuat

anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim dan tim pun harus melakukan

yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. Tim ini memberikan dukungan

kelompok bagi kinerja akademik dalam pembelajaran, untuk memberikan

6 Robert E. Slavin, Cooperative Learning : Teori, Riset dan Praktik, (Bandung : Nusa
Media,  2005), h. 143-144
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perhatian dan respek  yang penting sebagai akibat yang dihasilkan seperti

hubungan antarkelompok, rasa harga diri.

3) Kuis

Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi

para siswa akan mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan

untuk membantu dalam mengerjakan kuis sehingga tiap siswa bertanggung

jawab secara individual untuk memahami materinya.7

4) Skor kemajuan individual

Skor kemajuan individual adalah untuk memberitahukan kepada tiap siswa

tujuan yang akan dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan

kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan

kontribusi poin maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini, tetapi tidak ada

siswa yang dapat melakukannya tanpa memberikan usaha terbaiknya. Tiap

siswa diberi skor awal yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut

sebelumnya dengan mengerjakan kuis yang sama. Siswa selanjutnya akan

mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis

mereka dibandingkan dengan skor awal mereka8.

5) Rekognisi tim

7Ibid h. 144
8Rusman, Op. Cit. 216
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Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentau. Skor siswa juga digunakan

untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat mereka.9

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Koopertif Tipe STAD

Adapun pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terdiri dari

beberapa tahap yaitu:

1) Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyiapkan materi yang

akan diajarkan, alat, dan sarana lain. Guru membentuk kelompok belajar

sesuai dengan pembelajaran strategi STAD. Kelompok yang dibentuk

bersifat heterogen secara akademik yang terdiri dari siswa pandai, sedang

dan kurang serta mempertimbangkan jenis kelamin dan latar belakang

sosial10.

2) Penyajian kelas

Tahap ini diawali dengan pendahuluan. Pada tahap pendahuluan ini guru

menyampaikan tujuan dan model pembelajaran yang digunakan kemudian

mengorganisasikan siswa kedalam kelompok belajar yang sudah diterapkan.

3) Kegiatan kelompok

Pada kegiatan kelompok guru membagikan LKS. Selama kegiatan

kelompok guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan memonitor kegiatan

kelompok. Dalam menyelesaikan tugas kelompok siswa mengerjakan secara

mandiri atau berpasangan dan saling mencocokkan jawabannya atau

9 Ibid h.146
10Rusman , Op. Cit h. 215
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memeriksa ketepatan jawabannya dengan teman sekelompok.  Jika ada

anggota sekelompok yang belum memahami, maka anggota kelompoknya

bertanggung jawab untuk menjelaskan, sebelum meminta bantuan guru.

Setelah kegiatan kelompok selesai, siswa memaparkan hasil kerja setiap

kelompok11.

4) Evaluasi

Kegiatan evaluasi berupa kuis yang diberikan guru untuk bekerja secara

individu dalam waktu yang telah ditentukan. Skor yang diperoleh masing-

masing siswa dalam evaluasi selanjutnya akan diproses untuk menentukan

nilai perkembangan siswayang disumbangkan sebagai skor kelompok.

5) Penghargaan kelompok

Penghargaan yang diberikan kepada kelompok siswa dalam penelitian ini

adalah penghargaan kelompok yang didasarkan dari keterampilan-

keterampilan kooperatif pada tiap pertemuan dan penghargaan kelompok

berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan rata-rata nilai

perkembangan yang diperoleh masing-masing kelompok.penghargaan atas

keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

a). Menghitung Skor Individu

11 Ibid, h. 216



18

Menurut Slavinuntuk memberikan skor individu dihitung seperti

berikut12:

Tabel I. 1
Perhitungan Nilai Peningkatan

Nilai test akhir Nilai perkembangan

Lebih dari 10 poin dibawah nilai awal

10 hingga 1 poin dibawah nilai awal

Nilai awal hingga 10 poin dibawah nilai

awal

Lebih dari 10 poin diatas nilai awal

5 poin

10 poin

20 poin

30 poin

b). Menghitung Skor Kelompok

Untuk menghitung skor tim, catatlah tiap poin kemajuan anggota

tim pada lembar rangkuman tim dan bagilah jumlah total poin kemajuan

seluruh anggota  tim dengan jumlah anggota tim yang hadir. Sesuai

dengan rata-rata skor perkembangan kelompok diperoleh kategori skor

kelompok yaitu:

Tabel I. 2
Kriteria Penghargaan Kelompok

Nilai rata-rata kelompok Penghargaan

5 - 15

15 - 25

25 - 30

Baik

Hebat

Super

c. Kelebihan dari Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Berdasarkan karakterisitiknya sebuah model pasti memiliki kelebihan

.secara rinci kelebihan model ini ialah:

12 Slavin Op. Cit. h.159-160
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1) Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang
substansial kepada  kelompoknya.

2) Menggalakkan interaksi secara aktif dan positif serta kerjasama anggota
kelompok menjadi lebih baik

3) Membantu siswa untuk memperoleh hubungan pertemanan lintas rasial
yang lebih banyak

4) Melatih siswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial di samping
kecakapan kognitif .

5) Peran guru juga menjadi lebih aktif dan lebih terfokus sebagai fasilitator,
mediator, motivator dan evaluator.

6) Siswa memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar. Yaitu belajar untuk
dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar.

7) siswa saling membelajarkan sesama siswa lainnya atau pembelajaran oleh
rekan sebayayang lebih efektif daripada pembelajaran oleh guru

8) Pengelompokan siswa secara heterogen membuat kompetisi yang terjadi di
kelas menjadi lebih hidup

9) Prestasi dan hasil belajar yang baik bisa didapatkan oleh semua anggota
kelompok

10) Kuis yang terdapat pada langkah pembelajaran membuat siswa lebih
termotivas dan meningkatkan tanggung jawab individu karena nilai akhir
kelompok dipengaruhi nilai kuis yang dikerjakan secara individu

11) Adanya penghargaan dari guru, sehingga siswa lebih termotivasi untuk
aktif dalam pembelajaran.

12) Anggota kelompok dengan prestasi dan hasil belajar rendah memiliki
tanggung jawab besar agar nilai yang didapatkan tidak rendah supaya nilai
kelompok baik

13) Model ini dapat mengurangi sifat individualistis siswa13.

d. Kelemahan dari Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Selain berbagai kelebihan, model STAD ini juga memiliki kelemahan.

Semua model pembelajaran memang diciptakan untuk memberi manfaat yang

baik atau positif pada pembelajaran, tidak terkecuali model STAD ini. Namun,

terkadang pada sudut pandang tertentu, langkah-langkah model tersebut tidak

menutup kemungkinan terbukanya sebuah kelemahan, seperti yang dipaparkan

di bawah ini.

13 (http://belajarpendidikanku.blogspot.com/2012/11/kelebihan-dan-kelemahan-model-

stad.html)
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1. Berdasarkan karakteristik STAD jika dibandingkan dengan pembelajaran
konvensional (yang hanya penyajian materi dari guru), pembelajaran
menggunakan model ini membutuhkan waktu yang relatif lama, dengan
memperhatikan tiga langkah STAD yang menguras waktu seperti penyajian
materi dari guru, kerja kelompok dan tes individual/kuis.

2. Model ini memerlukan kemampuan khusus dari guru. Guru dituntut sebagai
fasilitator, mediator, motivator dan evaluator.14

Slavin menemukan bahwa STAD meningkatkan perasaan para siswa bahwa

hasil yang mereka keluarkan tergantung pada kinerja dan bukan pada

keberuntungan. Sebuah kajian yang dilakukan Hawkins dkk. Telah

mengimplementasikan STAD disekolah menengah selama sekitar satu tahun.

Siswa yang berprestasi rendah yang melaksanakan pembelajaran kooperatif,

lebih sedikit yang menerima skors dan dikeluarkan saat jam belajar

dibandingkan dengan siswa yang berada didalam kelas kontrol. Para siswa

dalam kelas eksperimen juga memperoleh aspirasi pendidikan lebih besar,

sikap terhadap sekolah lebih baik, dan sikap-sikap lainnya yang lebih baik.

2. Sikap Belajar Siswa

a.  Pengertian Sikap Belajar Siswa

Sikap merupakan unsur psikologi, oleh karena itu pengertian tentang

sikap, terkait dengan aspek-aspek psikologi. Selain itu pun merupakan

perwujudan psikologi. Definisi sikap telah cukup banyak dikemukakan oleh

para ahli psikologi dan pendidikan. Sikap atau dalam bahasa inggris disebut

dengan attitude adalah suatu cara bereaksi dengan cara tertentu terhadap

sesuatu perangsang atau situasi yang dihadapi15.

14Ibid
15 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006) h. 141
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Bagaimana reaksi seseorang jika ia terkena suatu rangsangan baik

mengenai orang, benda-benda, ataupun situasi-situasi yang mengenai dirinya.

Sikap merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku sebagai reaksi atau respon

terhadap sesuatu rangsangan atau stimulus, yang disertai dengan pendirian dan

atau perasaan.  Menurut Bruno dalam buku Tohirin sikap adalah kecendrungan

yang relatif menetap untuk bereaksi dengan baik atau buruk terhadap orang

atau barang tertentu.16

Sebagaimanadiketahui bahwa orang dalam berhubungan dengan orang lain

tidak hanya berbuat begitu saja, tetapi juga menyadari perbuatan yang

dilakukan dan menyadari  situasi yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan

itu. Kesadaran inni tidak hanya mengenai tingkah laku yang sudah terjadi,

tetapi juga tingkah laku yang mungkin akan terjadi. Menurut pendapat W. J.

Thomas dalam Abu Ahmadi bahwa kesadaran individu yang menentukan

perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi itulah

yang dinamakan sikap.17 Sedangkan menurut Mueller dalam buku Abu Ahmadi

sikap adalah menyukai atau menolak suatu objek psikologis. Dan ia

menyatakan bahwa sikap adalah pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka

atau kepositifan atau kenegatifan terhadap sesuatu objek psikologis.

Pada prinsipnya sikap adalah kecendrungan individu atau siswa untuk

bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan perilaku belajar siswa akan

ditandai kecendrungan-kecendrungan baru yang telah berubah terhadap suatu

16 Tohirin Op. Cit h.89
17 Abu Ahmadi, Psikologi sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 161-162
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objek, tata nilai, peristiwa. Dalam istilah kecendrungan (Predisposition),

terkandung pengertian arah tindakan yang akan dilakukan seseorang berkenaan

dengan suatu objek. Arah tersebut dapat bersiafat mendekati atau menjauhi

suatu objek (orang, benda, ide dan lainnya), dilandasi oleh perasaan penilaian

terhadap objek tersebut. misalnya, ia menyukai atau tidak, menyenagi atau

tidak, menyetujui atau tidak.

Sikap seseorang timbul berdasarkan pengalaman tidak dibawa sejak lahir

serta sesuatu yang diturunkan tetapi merupakan hasil belajar. oleh karena itu

sikap dapat dibentuk atau diubah dan tidak mutlak sikap semua orang memiliki

kesamaan akan tetapi dapat pula berbeda antara satu dengan yang lain karena

perbedaan latar belakang sosial budaya.

Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek, sikap terhadap objek ini

disertai dengan perasaan positif dan negatif.18 Sikap positif terhadap mata

pelajaran tertentu merupakan pertanda awal baik bagi proses belajar siswa.

sebaliknya, jika siswa bersikap negatif terhadap mata pelajaran tertentu apalagi

ditambah dengan timbulnya rasa kebencian terhadap mata pelajaran tertentu,

akan menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa yang bersangkutan.19

Dari pengertian diatas tampak bahwa salah satu ciri sikap belajar adalah

tercapainya perubahan sikap baru. Perlu diingat sebagaimana telah

dikemukakan diatas tidak semua perubahan sikap itu hasil belajar. Oleh karena

18 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya(Jakarta: Rineka Cipta,
2008) h. 188

19Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan , (Bandung : Rosdakarya, 2009), h.135
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itu kita disuruh mencontoh perilaku Rasululluh yang dijelaskan dalam sural Al-

Ahzab 21:








Artinya:

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap

Merangsang perubahan sikap pada diri seseorang bukanlah hal yang

mudah untuk dilakukan karena ada kecendrungan sikap untuk bertahan

terhadap banayak faktor yang menyebabkan sikap cendrung bertahan, tetapi

terkadang selalu terjadi perubahan-perubahan sikap sebagaimana yang terlihat

dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan zaman akan membawa perubahan dalam hal-hal yang

dibutuhkan dan yang diinginkan oleh orang-orang pada saat tertentu, juga akan

terjadi perubahan dalam sikap mereka terhadap berbagai objek. Ada banyak hal

yang menyebabkan sulitnya  mengubah suatu sikap antara lain:

1) Adanya dukungan lingkungan terhadap sikap yang bersangkutan.
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Manusia selalu ingin mendapatkan respon dan penerimaan dari

lingkungan, dan karena itu ia akan berusaha menampilkan sikap-sikap

yang dibenarkan oleh lingkungannya, keadaan semacam ini membuat

orang tidak cepat mengubah sikapnya.

2) Adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang.

3) Bekerjanya asas selektivits

Seseorang cenderung untuk tidak mempersiapkan data-data baru yang

mengandung informasi yang bertentangan dengan pandangan-pandangan

dan sikapnya yang telah ada, kalaupun sampai dipersepsi biasanya tidak

bertahan lama yang bertahan lama adalah informasi yang sejalan dengan

pandangan dan sikapnya.

4) Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan.

Bila kepada seseorang disajikan informasi yang dapat membawa suatu

perubahan dalam dunia psikologinya, maka informasi itu akan dipersepsi

sedemikian rupa, sehingga hanya akan menyebabkan perubahan-

perubahan yang seperlunya saja.

5) Adanya kecendrungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data

yang bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada.

6) Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk

mempertahankan pendapat-pendapat sendiri.20

20 Slameto, Op. Cit , h. 190-191
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Meskipun terdapat banyak faktor yang menyebabkan sikap cendrung

bertahan, namun dalam kenyataanya tetap terjadi perubahan-perubahan sikap

sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan zaman akan membawa perubahan dalam hal-hal yang

dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang pada saat tertentu, juga akan

terjadi perubahan dalam sikap mereka terhadap objek. Ini menunjukkan bahwa

usaha mengubah sikap perlu dikaitkan pula dengan kebutuhan dan keinginan

dari orang yang akan diusahakan perubahan sikapnya.

c. Perubahan Sikap

Karena sikap merupakan aspek psikis yang dipelajari, maka sikap itu

dapat berubah. Perubahan tidak terjadi dnegan sendirinya, akan tetapi

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. McGuire dalam Syamsu Yusuf dan A.

Juntika Nuaihsan tentang teorinya mengenai perubahan sikap itu sebagai

berikut:

1) Pendekatan teori belajar (learning theory approach)
Pendekatan ini beranggapan bahwa, sikap itu berubah disebabkan oleh
proses belajar atau materi yang dipelajari.

2) Pendekatan teori persepsi (perceptualtheory approach )
Pendekatan teori ini beranggapan bahwa, sikap seseorang itu berubah
bila persepsinya tentang objek itu berubah

3) Pendekatan teori konsistensi (consistency theory approach)
Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah bahwa setiap orang akan
berusaha untuk memelihara harmoni intensional, yaitu keserasian atau
keseimbangan (kenyamanan) dalam dirinya. Sikap keserasian terganggu,
mka ia akan menyesuaikan sikap dan perilakunya demi kelestarian
harmonisnya itu.

4) Pendekatan teori fungsi (fungsional theory approach)
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Menurut pendekatan teori ini, bahwa sikap seseorang itu akan berubah
atau tidak sangat bergantung pada hubungan fungsional(kemanfaatan)
objek itu bagi dirinya atau pemenuhan kebutuhan dirinya.21

d. Komponen Sikap

Menurut Triandis dalam Abu Ahmadi bahwa sikap mengandung tiga

komponen,, yaitu komponen kongnitif, afektif dan komponen tingkah laku

1) Komponen kognitif merupakan respon pernyataan sikap mengenai apa
yang diyakini. Sikap kognitif berhubungan dengan gejala mengenai
fikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan
serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek
tertentu. Sedangkan menurut Travers, Gagne dan Cronbach dalam Abu
Ahmadi bahwa komponen kognitif adalah berupa pengetahuan,
kepercayaaan atau fikiran yang didasarkan pada  informasi, yang
berhubungan dengan objek. Misalnya orang tahu bahwa uang itu berniai
karena mereka meliahat harganya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap
kita terhadap uang itu mengandung pengertian bahwa kita tahu tentang
nilai uang

2) Komponen afektif merupakan respon pernyataan sikap mengenai
perasaan (apa yang dirasakan) ketakutan, kedengkian, simpati dan empati
terhadap suatu objek tertentu. Jika orang mengatakan bahwa mereka
takut dengan ular, ini melukiskan perasaan mereka terhadap ular tersebut.

3) Komponen tingkah laku merupakan respon tindakan, perilaku atau
pernyataan sikap mengenai perilaku. Sikap tersebut dapat muncul tidak
saja ditentukan oleh rangsangan keadaan objek yang sedang dihadapi,
tetapi juaga berkaitan dengan pengalaman masa lalu, atau oleh situasi
sekarang. Atau juga oleh harapan-harapan masa datang. Misalnya karena
uang adalah sesuatu yang bernilai, orang menyukainya, dan mereka
berusaha (bertindak) untuk mendapatkan gaji yang besar.22

Dari uraian diatas jelaslah bahwa aspek afektif pada diri siswa sangat

besar peranannya dalam pendidikan, dan karenanya tidak dapat diabaikan

begitu saja. Pengukuran terhadap aspek ini sangat pentingdan berguna dan

21 Syamsu Yusuf dan A. Junita Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung:
Remaja Rosdakarya,2010) h. 172

22 Abu ahmadi, Op. Cit, h. 163
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lebih dari itu kita harus memanfaatkan pengetahuan afektif siswa untuk

mencapai tujuan pelajaran.

Konsep sikap dikemukakan oleh para ahli, antara satu dengan yang lain

terdapat redaksional. Akan tetapi,terdapat kesamaan pandangan pada

pengertian sikap yang beragam itu. Kesamaan pandangan itu terlihat dalam

berbagai pengertian tentang sikap, hampir semua para ahli berpendapat

bahwa setiap individu terkait dengan suatu objek. Jadi, sikap merupakan

suatu respon evaluatif terhadap satu objek yang memberi kesimpulan

terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, senang tidak

senang, setuju tidak setuju.

3. Fikih

a. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih

Mata Pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran pendidikan

agama Islam yang diarahkan utuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal,

memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam, kemudian menjadi

dasar pandangan hidup (way of life) melalui kegiatan bimbingan,

pembelajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengatur peserta didik dapat

memahami poko-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaanya untuk

diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang taat

menjalankan syariat Islam secara kaffah (sempurna).

b. Fungsi Mata Pelajaran Fiqih

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah berfungsi:
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1) Mendorong tumbuhnya kesadaran beribadah siswa kepada Allah SWT

2) Menanamkaan kebiasaan melaksanakan syari’at di kalangan siswa

dengan ikhlas

3) Mendorong tumbuhnya kesadaran siswa untuk mensyukuri nikmat

Allah SWT dengan mengolah dan memanfaatkan alam untuk

kesejahteraan hidup

4) Membentuk kebiasaan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di

madrasah dan di masyarakat

5) Membentuk kebiasaan berbuat/berprilaku yang sesuai dengan peraturan

yang berlaku di madrasah dan di masyarakat

c. Tujuan Mata Pelajaran Fiqih

Pembekalan fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk

membekali peserta didik agar dapat:

1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam

mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia

dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia

dengan sesam yang diatur dalam fiqih muamalah.

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.

Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan
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hukum Islam. Disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam

kehidupan pribadi maupun sosial.23

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih

Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan

pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan

hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata

pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi:

1) Aspek Fiqih ibadah meliputi: ketentuan dan tata cara thaharah, shalat

fardhu, shalat sunnah, dan shalat dalam keadaan darurat, sujud, azan

dan iqamah, berzikir dan berdo’a setelah shalat, puasa, zakat, haji dan

umrah, kurban dan aqiqah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah

kubur.

2) Aspek Fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli,

qirad, riba, pinjam meminjam, utang piutang, borg dan upah. 24

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang telah ada banyak yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif diantaranya yaitu Asnawilis (2002)dalam penelitian yang

berjudul Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Turnament Untuk

23 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi
Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah,
Direktorat Pendidikan Madarasah, Sekretariat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2008, hh.
48-49
24Ibidh. 51-52
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Meningkatkan Interaksi Belajar Mengajar di Kelas 1 SLTP 1Tambang Kabupaten

Kampar.25

Erinawati (2007) dalam penelitian yang berjudul upaya menigkatkan motivasi

belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe team assisted

individualization di SMP Negeri 1 Bandar Sei Kijang kabupaten Pelalawan.26

Abdul Rahman (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Metode

Resitasi Dalam Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII.1 SMPN 2 Batang Cenaku.27 Lela

Roswati (2007) dalam penelitian yang berjudul Kompetensi Guru-guru dalam

Memenej Prilaku Belajar Siswa Disekolah Menengah Pertama Negeri 2 Desa

Marsawa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.28

Penelitian di atas ada relevansinya dengan penelitian yang penulis lakukan ini,

yaitu sama-sama meneliti tentang model pembelajaraan kooperatif. Namun ada

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis berusaha

menjawab rumusan masalah tentangPengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Cooperative Learning Tipe Students Teams Achievement Division terhadap Sikap

Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrash

25 Asnawilis, Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Turnament Untuk
Meningkatkan Interaksi Belajar Mengajar di Kelas 1 SLTP 1Tambang Kabupaten
Kampar, Pekanbaru: Skripsi UIN Suska, 2002 (Tidak diterbitkan).

26 Erinawati, upaya menigkatkan motivasi belajar matematika melalui model
pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization di SMP Negeri 1 Bandar
Sei Kijang kabupaten Pelalawan,Pekanbaru: Skripsi UIN Suska, 2007 (Tidak
diterbitkan).

27 Abdul Rahman,Penerapan Metode Resitasi Dalam Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe STAD Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII.1 SMPN
2 Batang Cenaku,Pekanbaru: Skripsi UIN Suska, 2005 (Tidak diterbitkan).

28 Lela Roswati, Kompetensi Guru-guru dalam Memenej Prilaku Belajar Siswa Disekolah
Menengah Pertama Negeri 2 Desa Marsawa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi,Pekanbaru: Skripsi UIN Suska, 2007 (Tidak diterbitkan).
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Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru. Sepengetahuan penulis judul ini belum

pernah diteliti.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional bertujuan untuk memberikan batasan terhadap konsep-

konsep teoritis. Hal ini berguna untuk menghindarkan kesalahpahaman dan

sekaligus memudahkan penelitian.

Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa yang menjadi fokus penelitian ini

adalah kajian yang berkenaan denganPengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Cooperative Learning Tipe Students Teams Achievement Division Terhadap

Sikap Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah Pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrash

Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru.

Adapun indikator- indikator Penerapan Strategi Student Teams Achievement

Division dalam pengajaran adalah:

1. Guru dibantu oleh siswa mempersiapkan sarana dan prasarana

2. Melalui bimbingan guru siswa mengikuti pembagian kelompok menjadi

beberapa kelompok belajar dimana kelompok tersebut terdiri dari siswa yang

berkemampuan tinggi, sedang dan bawah

3. Guru meminta siswa memperhatikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran

4. Guru meminta siswa mendengarkan keterangan tentang model pembelajaran

yang akan digunakan

5. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok

6. Siswa melaksanakan kegiatan kelompok sedangkan guru sebagai fasilitator

yang memonitoring kegiatan setiap kelompok
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7. Guru meminta siswa yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjelaskan

kepada kepada siswa yang berkemampuan bawah tentang hal yang belum

dipahaminya

8. Siswa diberi kesempatann oleh guru untuk memaparkan hasil diskusi yang

telah dilaksanakan

9. Siswa dievaluasi secara individu berupa kuis yang diberikan oleh guru untuk

menentukan skor perkembangan siswa yang akan disumbangkan sebagai skor

kelompok

10. Setiap kelompok belajar diberi penghargaan sesuai dengan rata-rata nilai

perkembangan yang diperoleh masing-masing kelompok

Adapun indikator- indikator prilaku belajar siswa adalah

a. Siswa membantu  guru dalam mempersiapkan sarana dan prasarana

b. Siswa menyimak dengan baik penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran

c. Siswa menyimak keterangan guru tentang model pembelajaran yang akan

digunakan

d. Siswa mengikuti pembagian kelompok menjadi beberapa kelompok belajar

dimana kelompok tersebut terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang

dan rendah.

e. Siswa mengisi jawaban dari pertanyaan yang ada di hand-out

f. Siswa menyampaikan pendapat untuk menyelesaikan tugas kelompok

g. Siawa mendengarkan ketika temannya mengeluarkan pendapat

h. Siswa menanggapi pendapat untuk menyelesaikan tugas kelompok

i. Siswa bertanya kepada teman tentang apa yang belum dipahaminya
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j. Siswa menjelaskan kepada temannya tentang apa yang belum dipahaminya

k. Siswa mendengarkan penjelasan temannya tentang apa yang belum di

pahaminya

l. Siswa mendiskusikan jawaban yang telah dikumpulkan dari pendapat semua

anggota

m. Siswa menyimpulkan jawaban berdasarkan hasil diskusi

n. Siswa mencatat kesimpulan hasil diskusi

o. Siswa memaparkan hasil diskusi kelompok yang telah dilaksanakan

D. Hipotesis

Hipotesis peneilitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Atas dasar pengertian di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

Ha  : Terdapat perbedaan sikap belajar siswa antara kelas eksperimen yang

melaksanakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD

dengan kelas kontrol yang tidak melaksanakan model pembelajaran

cooperative learning tipe STAD di MTs Darel Hikmah Pekanbaru

Ho  : Tidak terdapat perbedaan sikap belajar siswa antara kelas eksperimen yang

melaksanakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD

dengan kelas kontrol yang tidak melaksanakan model pembelajaran

cooperative learning tipe STAD di MTs Darel Hikmah Pekanbaru
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