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KAJIAN TEORI 

 

A. Hakikat CooperativeLearning Tipe Group Investigation 

1. Pengertian CooperativeLearning 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) berasal dari kata cooperative 

yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin yang dikutip Isjoni 

mengemukakan, “In cooperative leraning methods, students work together in four 

member temas to master material initially presented by the teacher”.
4
Artinya dalam 

pembelajaran kooperatif siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil yang biasanya 

beranggotakan empat orang untuk membahas materi yang diberikan oleh guru. Dari 

uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih 

bergairah dalam belajar. 

Falsafah dasar cooperative learningadalah human humini socius yang 

menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia 

membutuhkan orang lain. Dalam konteks keIndonesiaan, falsafah ini mirip dengan 

filsafah gotong royong atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Dengan kata lain falsafah dasar pembelajaran kooperatif sangat mirip dengan falsafah 

pancasila. Menurut Suryani dan Agung bahwa: 

Pembelajaran kooperatif adalah pengajaran yang melibatkan siswa bekerja kelompok 

untuk menetapkan suatu tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif menekankan siswa 

pada pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja 

sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan.
5
 

 

Pembelajaran kooperatif  lebih menekankan interaksi siswa pada kerja sama. 

Sehingga siswa akan melakukan komunikasi aktif dengan sesama temannya untuk 

bertukar informasi dan pengetahuan.Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 

empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan 

terhadap kelompok. Sanjaya mengemukakan bahwa:  

                                                 
4
Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 15. 

5
 Nunuk Suryani dan Leo Agung, Strategi Belajar Mengjar, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2012), h. 80 
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Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika kelompok mampu 

menunjukan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota 

kelompok akan mempunyai ketergantungan positif.
6
 

 

Komunikasi yang terjalin sesama teman tersebut diharapkan siswa dapat 

menguasai materi pelajaran dengan mudah karena siswa lebih mudah memahami 

penjelasan dari temannya dibanding penjelasan dari guru karena taraf pengetahuan 

serta pemikiran siswa yang lebih sejalan dan sepadan. Pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda-beda.  

Pembelajaran kooperatif merupakan konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif memusatkan aktivitas siswa 

untuk bekerjasama sehingga siswa menjadi aktif selama proses pembelajaran. 

Suprijono mengemukakan bahwa: 

Model pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan termasuk didalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
7
 

 

Pembelajaran kooperatif harus didasarkan bekerja sama antar kelompok untuk 

menciptakan diskusi antar kelompok dengan membahas materi yang diberikan oleh 

guru. Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa bukan dibuat untuk 

siswa, pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu 

peserta didik melakukan kegiatan belajar. Berdasarkan penjelasan beberapa pakar di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya 

terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Tujuan dibentuknya kelompok ini yakni untuk memberikan kesempatan kepada 

semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan 

belajar. 

2. Tujuan Cooperative Learning 

Pada dasarnya model cooperative learning dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting,yaitu:  

a. Hasil belajar akademik  

                                                 
6
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 242 

7
 Agus Suprijono, Cooperatif Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 46 
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Dalam cooperative learningmeskipun mencakup beragam tujuan 

sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis 

penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul 

dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Para 

pengembang model ini telah menunjukkan, model struktur penghargaan 

kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik 

dan perubahan norma yangberhubungan dengan hasil belajar. Di samping 

mengubah normayang berhubungan dengan hasil belajar, cooperative 

learning dapat memberi keuntungan, baik pada siswa kelompok bawah 

maupun atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu  

Tujuan lain model cooperative learningadalah penerimaan secara 

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

kemampuan dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi 

untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan 

melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai 

satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial  

Tujuan penting ketiga cooperatif learning adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-



9 
 

 
 

keterampilan sosial penting dimiliki siswa, sebab saat ini banyak anak 

muda masih kurang dalam keterampilan sosial.
8
 

Tujuan penting dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan 

kepada siswa keteampilan kerjasama dan kolaborasi. Pada hakekatnya pembelajaran 

kooperatif ialah belajar secara berkelompok sesama teman sebayanya dengan 

mempelajari materi yang ada di dalam buku maupun yang telah di jelaskan oleh guru 

untuk nantinya dipresentasikan atau dijelaskan ke depan apabila diskusi antar 

kelompok sudah selesai. 

3. Ciri-ciri Cooperative Learning 

Roger dan David Johnson yang dikutip Supriyono mengatakan bahwa tidak 

semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus 

diterapkan. Lima unsur tersebut adalah:  

a. Positive interdependence (saling ketergantungan positif)  

b. Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)  

c. Face to face promotive (interaksi promotif)  

d. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

e. Group processing (pemrosesan kelompok).
9
 

 

Pembelajaran kooperatif mencerminkan pandangan bahwa manusia belajar 

dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif dalamkelompok kecil. Model 

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengembangkan sikap 

demokrasi dan ketrampilan berfikir logis. Dalam pembelajaran kooperatif siswa harus 

mengutamakan sikap sosial untuk mencapai tujuan pembelajaran yakni dengan cara 

bekerjasama. Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik, sebagai 

berikut: 

a. Siswa bekerja kelompok untuk menuntaskan materi belajar  

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki ketrampilan tinggi, sedang, 

dan rendah  

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

dan jenis kelamin yang berbeda  

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu.
10

 

 

Terdapat lima unsur dasar yang dapat membedakan cooperative learning 

dengan kerja kelompok yaitu:  

                                                 
8
 Isjoni, op. cit., h. 27 

9
 Agus Supriyono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 58 
10

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 176 
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a. Positive interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari 

adanya kepentingan yang sama atau perasaan diantara anggota kelompok 

dimana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula 

atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan setiap siswa merasa adanya 

ketergantungan secara positif pada anggota kelompok lainnya dalam 

mempelajari dan menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya, yang mendorong setiap anggota kelompok untuk bekerja sama. 

b. Interaction Face to Face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antar 

siswa tanpa adanya perantara. Tidak adanya penonjolan kekuatan 

individu, yang ada hanya pola interaksi dan perubahan yang bersifat 

verbal diantara siswa yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan 

timbale balik yang bersifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil 

pendidikan dan pengajaran.  

c. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalamanggota 

kelompok, sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya, karena 

tujuan dalam cooperative learning adalah menjadikan setiap anggota 

kelompoknya menjadi lebih kuat pribadinya.  

d. Membutuhkan keluwesan, yaitu menciptakan hubungan antar pribadi, 

mengembangkan kemampuan kelompok, dan memelihara hubungan kerja 

yang efektif. 

e. Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah 

(proses kelompok), yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai 
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dalam cooperative learning adalah siswa belajar keterampilan bekerja 

sama dan berhubungan, ini adalah keterampilan yang penting dan sangat 

diperlukan di masyarakat.
11

 

Siswa-siswa yang bekerja dalam kelompok-kelompok atau berdiskusi untuk 

mengerjakan suatu tugas atau mencari penyelesaian terhadap suatu masalah ataupun 

untuk mencapai tujuan bersama merupakan suatu kondisi yang perlu bagi 

terlaksananya pembelajaran kooperatif. Namun agar suatu pembelajaran dikatakan 

merupakan suatu pembelajaran kooperatif, masih diperlukan adanya elemen-elemen 

lain yang merupakan bahan dasar agar pembelajaran tersebut dinamakan 

pembelajaran kooperatif. Dengan mencakup adanya elemen dan standar sebagai 

bahan dasar untuk menjadikan pembelajan kooperatif lebih menarik maka 

diperlukannya elemen-elemen yang saling terkait dan ketergantungan. 

4. Pengertian Pembelajaran Group Investigation 

Group Investigation merupakan 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. 

Siswa dilibatkansejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajarinya melalui investigasi. Strategi ini menuntut para siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok.Uno mengemukakan bahwa: 

Dalam metode pembelajaran Group Investigation, interaksi sosialmenjadi salah 

satu faktor penting bagi perkembangan skema mental yangbaru. Dimana dalam 

pembelajaran ini memberi kebebasan kepadapembelajar untuk berpikir secara 

analitis, kreatif, reflektif, danproduktif.
12

 

 

Menurut Rusman metode group investigation lebih menekankanpada pilihan 

dan kontrol siswa dari pada menerapkan teknik-teknikpengajaran di ruang kelas. 

Dalam metode group investigation siswadiberi kontrol dan pilihan penuh dan 

merencanakan apa yang ingindipelajari dan diinvestigasi. Menurut Rusman 

bahwa“metode group investigation dapat dipakai guru untuk 

mengembangkankreatifitas siswa, baik secara perorangan maupun 

kelompok.”
13

Dalam penjelasan di atas bahwa metode group investigationadalah 

                                                 
11

 Isjoni, Cooperative Learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 41-43 
12

Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 224. 
13

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), h. 222. 



12 
 

 
 

dalam investigasi kelompok siswa diberikan tanggung jawabterhadap pekerjaan 

mereka, baik secara individu, berpasangan maupundalam kelompok. Dimana dalam 

pembelajaran group investigationmenekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa 

untuk mencari sendirimateri (informasi) pelajaran yang akan dipelajari. 

Group investigation memilki akar filosofis, etis, psikologis penulisan sejak 

awal abad tahun abad ini, yang paling terkenal diantara tokoh-tokoh termuka dari 

orientasi pendidikan adalah John Dewey. Pandangan Dewey yang dikutip Slavin 

bahwa: 

Terhadap kooperatif di dalam kelas sebagai sebuah prasyarat untuk bisa 

mengahadapi berbagai masalah kehidupan yang kompleks dalam masyarakat 

demokrasi. Kelas adalah sebuah tempat kreatifitas kooperatif dimana guru dan 

murid membangun proses pembelajaran yang didasarkan pada perencanaan mutual 

dari berbagai pengalaman, kapasitas, dan kebutuhan mereka masing-masing.
14

 

 

Group investigation mendorong siswa untuk belajar bersama, saling 

membantu dan berdiskusi bersama-sama dalam menemukan dan menyelesaikan 

masalah. Pada group investigation siswa bekerja secara bebas, individual atau 

berkelompok. Guru hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator yang 

memberikan dorongan siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat atau menuangkan 

hasil pemikirannya. 

5. Langkah-Langkah Pembelajaran Group Investigation 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran group investigation adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi topik dan mengatur murid kedalam kelompok 

1) Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik,dan 

mengategorikan saran-saran. 

2) Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajaritopik yang 

mereka pilih. 

3) Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan 

memfasilitasipengaturan. 

b. Merencanakan tugas yang akan dipelajari 

1) Para siswa merencanakan bersama mengenai: 

 Apa yang akan kita pelajari? 

 Bagaimana kita mempelajarinya? 

 Siapa melakukan apa? (pembagian tugas) 

 Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik ini? 
c. Melaksanakan investigasi 

1) Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, danmembuat 

kesimpulan 

                                                 
14

Robert E. Slavin, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2010), h 214-215.   
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2) Setiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yangdilakukan 

kelompoknya 

3) Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi danmensintensis 

semua gagasan. 

d. Menyiapkan laporan akhir 

1) Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial daripembahasan 

mereka 

2) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan,dan 

bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka 

3) Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara 

untukmengkoordinasi rencana-rencana presentasi 

e. Mempresentasikan laporan akhir 

1) Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai bentuk 

2) Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengaransecara 

aktif 

3) Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan 

penampilanpresentasi berdasarkan kriteria yang telah di tentukan 

seluruhnyaoleh anggota kelas. 

f. Evaluasi 

1) Para siswa saling memberi umpan balik mengenai topik tersebut 

2) Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaransiswa 

3) Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran palingtinggi.
15

 

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Group Investigation 

Adapun kekurangan dan kelebihan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan: 

1) Dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikirmandiri, 

analitis, kritis, kreatif, reflektif dan produktif 

2) Dapat melatih siswa untuk mengembangkan sikap salingmemahami dan 

menghormati (demokrasi) 

3) Dapat melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik 

dalamberkomunikasi. 

4) Dapat menumbuhkan sikap saling bekerjasama antar siswa. 

 

b. Kelemahan: 

                                                 
15

Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa Media, 

2005), h. 218. 
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1) Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga 

dapatmenimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah 

2) Dapat terjadi siswa yang sekedar menyalin pekerjaan siswa yangpandai 

tanpa memiliki pemahaman yang memadai 

3) Dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang relatif lama. 

4) Sulit diterapkan apabila siswa tidak memiliki kemampuanberkomunikasi 

yang baik.
16

 

 

B. Hakikat Hasil Belajar 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berinteraksi dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Setiap proses pembelajaran berlangsung, penting bagi seorang pengajar 

maupun peserta didik untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan tersebut. Hal ini 

hanya dapat diketahui jika pengajar melakukan evaluasi. Belajar merupakan proses 

manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan dan sikap. 

Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Belajar merupakan suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Belajar adalah 

aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan 

dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan 

sekitarnya. 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang pengajar dituntut memiliki kemampuan 

dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, 

pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi. Menurut Kingsley yang dikutip dari 

Sudjana “hasil belajar dibagi atas tiga macam, yaitu keterampilan dan kebiasaan, 

pengetahuan dan pengertian, serta sikap dan cita-cita.”
17

 Oemar Hamalik menyatakan 

bahwa “hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti.”
18

 Sukmadinata menyatakan bahwa:  

Hasil belajar (achievement) merupakan realisasi/bukti dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar 

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

terhadap pengetahuan, sikap atau keterampilan motorik.
19

 

                                                 
16

 Kokom Komalasari,  Pembelajaran Kontekstul: Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT Refika 

Adiatama, 2010), h. 175 
17

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 22-23. 
18

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h. 30. 
19

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007), h. 102. 
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Hal senada juga dikemukakan oleh Suryabrata yang menyebutkan  bahwa:  

Hasil belajar menunjuk sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang belajar dalam 

selang waktu tertentu. Hasil belajar termasuk dalam kelompok atribut kognitif 

yang respon hasil pengukurannya tergolong pendapat (judgment), yaitu respon 

yang dapat dinyatakan benar atau salah.
20

 

 

Pada pengertian dua pengertian di atas hasil belajar lebih ditekankan pada 

kemampuan siswa membuktikan kemampuan dirinya. Kemampuan tersebut dapat 

dilihat dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa 

Hamalik menyatakan bahwa: 

Hasil belajar tampak sebagai proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi 

sopan, dan sebagainya.
21

 

 

Pendapat hamalik di atas lebih menekankan pada pencapaian/ perubahan yang 

terjadi pada peserta didik. Orang yang belajar harus terjadi peningkatan pada dirinya. 

Menurut Sudjana hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui proses belajar 

mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri peserta didik. 

2. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya. 

3. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya. 

4. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara menyeluruh (komprehensif). 

5. Kemampuan peserta didik untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya.
22

 

 

Adapun hasil belajar yang ideal dituntut memenuhi 3 aspek sekaligusyaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1. Aspek kognitif 

                                                 
20

 Sumadi Suryabrata, Pengembangan Alat Ukur Psikologis, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 19. 
21

 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002), h. 155. 
22

 Sudjana, op. cit., hh. 56-57. 



16 
 

 
 

Dalam hubungan dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang 

peranan paling utama yang menjadi tujuan pengajaran pada umumnya adalah 

peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Aspek kognitif 

dibedakan atas enam jenjang menurut taksonomi Bloom, antara lain 

meliputi:
23

 

a. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi 

Bloom. Seringkali disebut aspek ingatan (recall). Dalam jenjang 

kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau 

mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah dan lain sebagian 

tanpa mengerti atau dapat menggunakannya. 

b. Pemahaman (comprehension) 

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses 

belajar mengajar, siswa dituntut memahami dan mengerti apa yang 

diajarkan, mengetahui apa yang tanpa keharusan menghubungkannya 

dengan hal-hal lain. 

c. Penerapan (application) 

Dalam jejang kemampuan ini dituntut kesanggupan ide-ide umum, 

tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip serta teori dalam situasi 

baru dan konkret. Situasi dimana ide, metode dan lain-lain yang dipakai 

itu harus baru, karena apabila tidak demikian, maka kemampuan yang 

diukur bukan lagi penerapan tetapi ingatan semata-mata. 

d. Analisis (analysis) 

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat 

menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur 

atau kemponen-komponen pembentukannya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada. 

f. Penilaian (evaluasi) 

Dalam jenjang ini seorang dituntut untuk dapat mengevaluasi situasi 

keadaan, pernyataan dalam konsep berdasarkan suatu criteria tertentu. 

Yang penting dalam evaluasi adalah menciptakan criteria tertentu.
24
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2. Aspek Afektif 

Aspek afektif meliputi 5 jenjang kemampuan, meliputi: 

a. Menerima (receiving), yakni kepekaan daaam menerima rangsangan 

(stimulus) dari luar yang datang pada siswa, baik dalam bentuk maslah 

situasi dan gejala. 

b. Menjawab (responding), yakni reaksi yang diberikan seseorang terhadap 

stimulus yang datang dari luar. 

c. Menilai (valuing), yakni berkenaan dengan penilaian dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus. 

d. Organisasi (organitation), yakni pengembangan nilai ke dalam suatu 

system oraganisasi, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan 

nilai lain dan kemantapan, prioritas nilai yang dimilikinya. 

e. Karakteristik dengan suattu nilai atau kompleks nilai (Characterization by 

a value or value complex).
25

 

 

 

 

 

 

3. Aspek Psikomotorik 

Aspek psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak seseorang. Adapun tingkatan keterampilan itu 

meliputi: 

a. Gerakan reflek (keterampilan pada gerakan yang sering tidak disadari 

sudah merupakan kebiasaan). 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan. 

c. Kemampuan dan ketepatan. 

d. Gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, mulai dan keterampilan 

sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. 

e. Kemampuan yang berkenaan dengan non discursive komunikasi seperti 

gerakan ekspresif dan interpretative.
26

 

 

Dalam praktek belajar mengajar di sekolah, aspek kognitif cenderung 

dominan daripada aspek afektif dan aspek psikomotorik. Misalnya seorang siswa 

secara kognitif dalam mata pelajaran shalat baik, tetapi aspek afektif dan aspek 

psikomotorik kurang bahkan jelek, karena banyak di antara mereka yang tidak bisa 

mempraktikkan gerakan-gerakan shalat secara baik. Kecenderungan yang sama juga 
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terjadi pada mata pelajaran lainnya. Meskipun demikian tidak berarti aspek afektik 

dan psikomotorik diabaikan. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.Hasil belajar digunakan oleh pengajar 

untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini 

dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Berdasarkan pengertian di atas maka 

dapat disintesiskan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri 

individu yang belajar, bukan saja perubahan mengenai pengetahuan tetapi 

kemampuan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan, 

dan penghargaan dalam diri individu yang belajar. Hasil belajar merupakan suatu 

hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran dalam selang waktu 

tertentu yang diukur dengan menggunakan alat evaluasi. 

 

C. Hakikat Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk 

sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Sedangkan kata akidah dalam bahasa arab: 

„aqada-ya’qidu-aqdan-‘aqidatan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian. Setelah 

terbentuk menjadi „aqidah, maka ia bermakna keyakinan. Dengan demikian, aqidah, 

yang berhubungan dengan kata „aqdan menjadi bermakna keyakinan yang kokoh 

dihati bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Hasan al-Banna mengatakan 

bahwa “akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun 

dengan keraguan.”
27

 

Aqidah atau iman yaitu pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan 

hati bahwa semua yang di bawa oleh Rasulullah adalah benar dan hak.
28

Menurut 

Syafaat bahwa: 

Akidah dalam syariat Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah, Tuhan 

yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, 

yaitumenyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad 

sebagai utusan-Nya, dan perbuatan dengan amal saleh.
29

 

 

Akidah demikian itu mengandung arti bahwa dari orang yang beriman tidak 

ada dalam hati atau ucapan dimulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan 

menggambarkan iman kepada Allah. Yakni, tidak ada niat, ucapan, dan perbuatan 
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yang dikemukakan oleh orang yang beriman kecuali yang sejalan dengan kehendak 

dan perintah Allah serta atas dasar kepatuhan kepada-Nya.  

Menurut Ali bahwa 

Selain itu terdapat kata “akhlak” yang berasal dari bahasa Arab “Khuluq”, 

jamaknya “khuluqun”, menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, atau tabiat. Kata “akhlak” ini lebih luas artinya daripada moral atau 

etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia sebab “akhlak” meliputi segi-

segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Akhlak diartikan 

juga sikap yang melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik, 

mungkin buruk.
30

 

 

Akhlak ialah keadaan rohaniah yang tercermin dalam tingkah laku atau 

dengan perkataan lain yaitu sikap lahir yang merupakan perwujudan dari sikap batin, 

baik sikap itu diarahkan terhadap Khaliq, terhadap manusia atau terhadap lingkungan. 

Menurut Ibnu Maskawaih yang dikutip Mansur bahwa: 

Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa melaluipertimbangan pikiran lebih dulu. Menurut Al-

Ghazali akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, dari sifat itu timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan 

pikiran lebih dulu.
31

 

 

Jadi menurut Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu dalam 

jiwa yang mendorong seseorang mempunyai potensi-potensi yang sudah ada sejak 

lahir. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran 

akidah akhlak adalah suatu pelajaran yang dipelajari dalam suatu lembaga pendidikan 

yang didalamnya mengajarkan tentang keyakinan yang kokoh dalam hati terhadap 

Tuhan yang wajib disembah dan perbuatan baik yang harus dilakukan oleh manusia 

baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain serta perbuatan buruk yang harus 

dihindari dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Tujuan akhlak ialah hendak menciptakan manusia sebagai makhluk yang 

tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. 

Akhlak hendak menjadikan orang berakhlak baik, bertindak-tanduk yang baik 

terhadap manusia, terhadap sesama makhluk dan terhadap Tuhan. Sedang menurut 

Mansur bahwa: 

Pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaanperbedaan 

perangai manusia yang baik maupun yang jahat, agar manusia dapat memegang 
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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. Tujuan dari akhlak 

ialah menjadikan muslim selamat dunia akhirat.
32

 

 

Jadi pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi 

pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat-istiadat yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. disamping itu, setiap muslim yang berakhlak yang baik dapat 

memperoleh hal-hal berikut: 

a. Ridha Allah SWT  

Orang yang berakhlak sesuai dengan ajaran Islam, senantiasa 

melaksanakan segala perbuatannya dengan hati ikhlas, semata-mata 

karena mengharapkan ridha Allah. Allah berfirman dalam Q.S. al-

Araaf/7: 29 sebagai berikut: 

                   

      

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan 

(katakanlah): "luruskanlah muka (diri)mu Disetiap sembahyang dan 

sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. 

Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian 

pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".
33
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b. Kepribadian Muslim  

Segala perilaku muslim, baik ucapan, perbuatan, pikiran maupun 

kata hatinya mencerminkan sikap ajaran Islam. c. Perbuatan yang mulia 

dan terhindar dari perbuatan tercela Dengan bimbingan hati yang di ridhai 

Allah dengan keikhlasan, akan terwujud perbuatan-perbuatan yang 

terpuji, yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta 

terhindar dari perbuatan tercela.
34

 

3. Materi Pokok Mata Pelajaran Aqidah Akhlak  

Materi kajian ilmu akidah meliputi:  

a. Hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah 

SWT, termasuk keyakinan kepada takdir Allah.  

b. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kepada utusan Allah, yaitu 

malaikat, Rasul dan kitab suci yang telah diturunkan Allah.  

c. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sesudah mati, yaitu surga, 

neraka, alam mahsyar dan sebagainya. Ketiga hal tersebut terangkum 

dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, Rasul dan 

kitab Allah, kepada hari akhir dan kepada qadha dan qadar Allah.
35

 

 

Sedangkan materi kajian akhlak meliputi: 

a. Akhlak terpuji (akhlakul mahmudah)  

Akhlak terpuji (akhlakul mahmudah) merupakan salah satu tanda 

kesempurnaan iman. Tanda tersebut dimanifestasikan kedalam perbuatan 

sehari-hari dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan 

ajaranajaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis. Akhlakul 

mahmudah dapa dibagi dalam beberapa bagian, yaitu: akhlak yang 
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berhubungan dengan Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan alam 

atau lingkungan. 

b. Akhlak tercela (akhlakul madzmumah)  

Segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak 

mahmudah adalah akhlak madzmumah. Akhlak madzmumah merupakan 

tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan 

menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak 

madzmumah ini bisa berkaitan dengan Allah, Rasulullah, dirinya, 

keluarganya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Contohnya: syirik, kufur, 

takabbur dan lain sebagainya.
36

 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan riset ini adalah sebagai berikut: 

1. Deni Mulyana (2016) mahasiswa IAIN Kendari melakukan penelitian dengan 

judul: Penerapan Metode Group Investigation (GI) dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Murid pada Mata Pelajaran Akidah Ahlak Kelas V MI Ar-

Rahman Sindangkasih Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan 

penelitian tindakan kelas ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa Setelah 

diadakan penelitian dengan metode Group Investigation dapat diketahui dari 

hasil tes pada siklus I, dan siklus II yang selalu terjadi peningkatan. Nilai rata-

rata pada siklus I sebesar 7.0 dengan ketuntasan belajar 50%, sedangkan pada 
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siklus II nilai rata-rata sebesar 81.65 dengan ketuntasan belajar 95% 

merupakan nilai dalam kategori baik dan telah mencapai nilai ketuntasan 

minimal yaitu 69,94. Hasil yang dicapai pada siklus II merupakan bukti 

bahwa pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan prestasi belajar 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak pada murid kelas V MI Ar-Rahman 

Sindangkasih Konawe Selatan. Pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak 

dengan metode Group Investigation pada kelas V MI Ar-Rahman 

Sindangkasih Konawe Selatan dapat meningkatkan aktifitas belajar murid. 

Hal ini ditandai dengan rata-rata aktifitas belajar murid 1,95 dengan kategori 

kurang baik, meningkat pada siklus II menjadi 3,31 dengan kategori Cukup 

baik, juga antusias murid dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran 

Akidah Akhlak pada materi pokok mengenal hari yang dijanjikan, sehingga 

materi pembelajaran dapat dikuasai oleh murid, serta suasana pembelajaran 

Akidah Akhlak menjadi semakin menyenangkan. 

2. Gunawan Ramli, (2014) mahasiswa IAIN Kendari melakukan penelitian 

dengan judul: Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation pada Siswa Kelas 

XI IPA 1 SMA Negeri 1 LAWA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pokok bahasan Perkembangan Islam pada 

Masa Moderen. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini di mana 
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pada akhir siklus I, siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat 

menjadi 28 orang dari 17 orang pada pra siklus. Sedangkan pada akhir siklus 

II, siswa yang telah mencapai KKM mencapai 90 % (36 orang) dengan nilai 

rata-rata kelas 77. 

3. Baso Nurdiansyah Sahib, (2017) mahasiswa IAIN Kendari melakukan 

penelitian dengan judul: Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam dengan Menggunakan Metode Kooperatif Tipe Group Investigation 

pada Siswa Kelas XII IPS SMAN 18 Konawe Selatan. Hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya peningkatan Hasil belajar yang signifikan dari tes awal 

pra siklus siklus I hingga pelaksanaan tindakan siklus II. Hal ini dapat dilihat 

pada hasil tes awal sebelum penerepan model pembelajaran Kooperati tipe 

Group Investigation ketuntasan siswa hanya mencapai 35% atau hanya 7 

siswa yang mendapatkan nilai diatas 70 dari 20 siswa,sedangkan pada tes 

tindakan siklus I setelah peneliti menggunakan model pembelajaran Kooperati 

tipe Group Investigation,ketuntasan secara klasikal mencapai 65% atau ada 13 

dari 20 siswa yang tuntas, kemudian pada tes tindakan siklus II ketuntasan 

belajar secara klasikal mencapai 95% atau ada 19 orang siswa yang 

memperoleh nilai diatas 70 atau tuntas. 
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E. Kerangka Berpikir 

Berikut gambar kerangka pikir penelitian yang dikembangkan dengan 

mengadopsi skema PTK yang dikembangkan oleh Kemmis & Mc Taggart. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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