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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam 

pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya kearah yang 

positif, baik bagi dirinya maupun lingkungan. Iskandar mengemukakan bahwa: 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan fundamental dalam proses pendidikan yang 

mana terjadinya proses belajar yang tidak terlepas dari proses mengajar. Proses 

pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan formal merupakan usaha 

sadar dan sengaja serta terorganisir secara baik, guru untuk mencapai tujuan 

institusional yang diemban oleh lembaga yang menjelaskan misi pendidikan. Proses 

pembelajaran adalah seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan siswa (peserta 

didik).
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Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan menurun, 

seperti penyebabnya dari siswa, guru, sarana, dan prasarana maupun model 

pembelajaran yang digunakan. Juga minat dan motivasi siswa yang rendah, kinerja 

guru yang kurang baik, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, akan 

menyebabkan kurang berhasilnya instruksional. Proses pembelajaran yang kurang 

berhasil dapat menyebabkan siswa kurang minat untuk belajar. Minat siswa yang 

kurang ditunjukkan dari kurangnya aktivitas belajar, interaksi dalam proses 

pembelajaran dan persiapan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di era 

modern dan dengan banyaknya variasi metode dan model pembelajaran yang ada, 

guru dapat menerapkannya didalam kelas sehingga suasana belajar menjadi lebih 

aktif dan menyenangkan sehingga dapat tercapai hasilo belajar optimal. 

Keberhasilan pembelajaran ditentukan banyak faktor diantaranya guru. 

Menurut Isjoni dan Ismail bahwa:  

Guru memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran yang terkait erat dengan 

kemampuannya dalam memilih model pembelajaran yang dapat memberi 

kreativitasan pada siswa.
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Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi 

pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang 
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berhasil dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. Demikian 

pula dalam upaya membelajarkan siswa, guru dituntut memiliki multi peran sehingga 

mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. 

Realita yang kita lihat saat ini adalah proses pembelajaran yang ada dikelas 

masih didominasi oleh guru dan cenderung mengejar target pencapaian kurikulum 

yang ada tanpa memperhatikan apakah materi yang diajarkan sudah tersampaikan 

secara optimal kepada peserta didik. Karena itulah, yang menjadikan suasana belajar 

menjadi tidak kondusif dan tidak menyenangkan. Upaya peningkatan hasil belajar 

tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah 

diperlukannya guru yang kreatif. Guru yang kreatif sangat dibutuhkan dalam 

peningkatan hasil belajar siswa, karena guru yang kreatif akan membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih menyenagkan sehingga materi pelajaran dapat 

tersampaikan secara optimal.  

Umar menjelaskan bahwa: 

Akidah akhlak adalah proses tranformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi 

fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam aspeknya.
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Dari sinilah guru memerlukan kreativitas yang harus dilakukan oleh semua 

pihak, baik guru maupun siswa, dan siswa dituntut belajar aktif sesuai arahan yang 

diberikan guru, begitu juga guru dituntut kreatif dalam menggunakan metode 

pembelajaran agar dapat memotivasi siswa untuk belajar.  

Penggunaan model pembelajaran yang menarik dapat memotivasi belajar siswa dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu penggunaan model pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan dapat membuat suasana kelas menjadi lebih 

kondusif, aktif, dan menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar agar hasil belajarnya efektif adalah model 

cooperative learning tipe group investigation. Melalui model cooperative learning 

tipe group investigationini guru dapat mencoba membangun kesadaran siswa. Bahwa 

siswa perlu diajarkan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan siswa 

dan pengalaman belajarnya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di kelas XI IPS I Man 1 Kendari 

diketahui bahwa penyampaian materi pembelajaran akidah akhlak masih 

menggunakan metode ceramah. Hal ini menyebabkan pembelajaran terfokus pada 

guru, sehingga siswa kurang meningkat hasil belajarnya. Selain itu hasil pengamatan 

terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa ditemukan bahwa dari 30 siswa kelas XI 

IPS I terdapat 17 orang atau 56,67% siswa yang mencapai ketuntasan belajar. 

Sementara itu sisanya yakni 13 orang atau 43,33% belum mencapai nilai ketuntasan 

minimum. Rendahnya nilai perolehan siswa pada mata pelajaran akidah akhlak  

menurut hasil pengamatan penulis lebih disebabkan oleh penerapan metode 
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pembelajaran yang kurang tepat oleh guru. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran, yang akhirnya berdampak pada rendahnya 

hasil belajar siswa. Untuk itu perlu dirancang suatu model pembalajaran yang mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Cooperative learning tipe group investigation lebih cepat mempengaruhi daya 

ingat peserta didik melalui pemecahan masalah yang mereka selesaikan sendiri. 

Karena mereka secara kelompok meyelesaikan maslah yang mereka hadapi dalam 

pelajaran. Cooperative learning tipe group investigationini juga memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan, terutama 

pada kegiatan perolehan, analisis, dan sintesis informasi dalam upaya untuk 

memecahkan suatu masalah.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang Penerapan Model Cooperatif Learning Tipe Group Investigation 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa MAN 1 Kendari. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis mengindentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar akidah akhlak siswa. 

2. Metode pembelajaran yang monoton menggunakan metode ceramah. 

3. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

4. Pembelajaran berpusat pada guru. 

5. Siswa kurang tertarik pada pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:Bagaimana meningkatkan hasil belajar akidah akhlak melalui penerapan 

cooperative learning tipe group investigationpada siswa kelas XI IPS 1 MAN 1 

Kendari? 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untukmengetahui peningkatan hasil 

belajar akidah akhlak melalui penerapan cooperative learning tipe group 

investigation pada siswa kelas XI IPS 1 MAN 1 Kendari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam aktivitas dan hasil hasil belajar akidah 

akhlak pada siswa kelas XI IPS I MAN 1 Kendari. 

b. Sebagai dasar kegiatan bagi penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat memperbaiki proses belajar mengajar di kelas khususnya 

bagi siswa kelas XI.  

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar akidah akhlak. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan kualitas 

pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dan mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan, serta  untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi. 

e. Bagi peneliti lain, sebagai referensi dan bahan kajian bagi penelitian lain 

yang sejenis dengan penelitian ini 

 

 

 

 

 

F. Definisi Operasional 
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Demi menghindari penafsiran yang keliru, maka peneliti perlu 

memberikan definisi operasional mengenal hal-hal yang berkait dengan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut:  

1. Model cooperative learning tipe group investigationadalah salah satu bentuk 

modelpembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan 

aktivitassiswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang 

akandipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari 

bukupelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet. 

2. Hasil belajar adalah proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

3. Mata pelajaran akidah akhlak adalah pelajaran yang harus diajarkan atau 

dipelajari untuk sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang bertujuan 

mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik maupun yang 

jahat, agar manusia dapat memegang teguh perangai-perangai yang baik dan 

menjauhkan diri dari perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib 

dalam pergaulan masyarakat, tidak saling membenci, curiga mencurigai antara 

satu dengan lainnya, tidak ada perkelahian dan peperangan atau bunuh-

membunuh sesama hamba Allah. 
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