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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan penting yang mampu meningkatkan

sumber daya manusia secara berkualitas, sehingga sumber daya alam di tanah air

akan terolah dengan baik karena itu, program yang disusun pemerintah hendaknya

dilakukan secara matang dan benar-benar didasarkan pada potensi daerah masing-

masing.

Salah satu tugas sekolah adalah memberikan pengajaran kepada anak

didik, mereka harus memperoleh kecakapan dan pengetahuan dari sekolah,

disamping mengembangkan pribadinya. Pemberian kecakapan dan pengetahuan

kepada Siswa yang merupakan kegiatan pembelajaran, itu dilakukan guru di

sekolah dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu. Dan cara

inilah yang sering disebut metode pembelajaran. Aktivitas belajar bagi setiap

individu, tidak selamanya berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, dan

kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari,

kadang-kadang terasa agak sulit untuk berkonsentrasi. Hal yang demikian sering

dijumpai pada setiap siswa dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan

aktivitas belajar. Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan

individual inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan

siswa. ”Dalam keadaan dimana anak didik atau siswa tidak dapat belajar, ini
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tidak selalu disebabkan karena faktor intelegensi yang rendah (kelainan mental)

akan tetapi dapat disebabkan oleh faktor-faktor non intelegensi”. IQ yang tinggi

belum tentu menjamin keberhasilan belajar.1 Karena itu para pendidik harus dapat

mengerti apa yang diinginkan oleh siswa dalam setiap proses pembelajaran.

Pada proses pembelajaran guru dihadapkan pada keragaman karakteristik

dan dinamika perkembangan siswa yang berbeda-beda. Karena itu mengajar

adalah ilmu sekaligus seni. Mempunyai ilmu mengajar saja belum cukup, maka

diperlukan juga seni dalam mengajar. Di dalam pembelajaran seorang guru harus

mampu menentukan metode pembelajaran dengan tepat. Pemilihan metode harus

disesuaikan dengan maksud dan tujuan pembelajaran . Metode pembelajaran

mempunyai peranan yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode

sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, siswa dianggap

lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Dengan penyampaian yang

komunikatif lebih disenangi oleh siswa, meskipun materi yang disampaikan

kurang menarik. Sebaliknya materi yang cukup menarik, karena cara

penyampaiannya kurang menarik maka materi itu kurang dapat dicerna oleh

siswa.

Hal tersebut,diperkirakan kerena kurangnya pemahaman terhadap konsep

pembelajaran. perlu di ketahui bahwa tingkat pemahaman tiap-tiap peserta didik

tidak sama, sehingga kecepatan Siswa dalam mencerna bahan  pengajaran

1 Siti Sundari,” upaya peningkatan minat belajar siswa Pada mata pelajaran pai melalui
Metode index card match,.( skripsi sarjana, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Walisongo
Semarang 2009).hal 1.
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berbeda. Berdasarkan pengamatan awal di SMAN 18 Konawe Selatan Kelas XII

IPS dengan jumlah siswa 20 orang, Laki-laki 10 orang dan Perempuan 10

orang,di peroleh nilai rata-rata 65,25 . Nilai tersebut termasuk dalam karegori

rendah karena masih dibawa KKM yang telah ditentukan  oleh SMAN 18 Konawe

Selatan yaitu  KKM 70. Bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan  dalam

pembelajaran PAI yang dilaksanakan oleh guru ternyata kurang adanya

penggunaan pendekatan, media, model dan metode yang tepat, sehingga

cenderung guru yang aktif  dan  siswa pasif. Tugas utama guru adalah mengelolah

pembelajaran, sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa, siswa

dengan siswa . Interaksi tersebut sudah tentu  akan mengoptimalkan  pencapaian

tujuan yang di rumuskan.

Metode pembelajaran kelompok investigasi (Group Investigation)

memungkinkan pembelajaran yang dapat membawa siswa atau peserta didik

menjadi aktif dan kreatif, kerena model pembelajaran ini siswa terlibat secara

langsung dan aktif dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan sampai

cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Penerapan metode pembelajaran

kelompok investigasi (Group Investigation) dapat mendorong siswa berpikir kritis

dan kreatif.

Para ahli memandang teknik Group Investigation sebagai salah satu teknik
dalam model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks untuk
dilaksanakan. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan
topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Teknik ini
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menuntut siswa untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan
ketrampilan proses berkelompok (group process skills).2

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini peneliti tertarik

untuk meneliti dengan menggunakan metode pembelajaran kelompok investigasi

(Group Investigation), diharapkan dapat merubah proses pembelajaran PAI lebih

kreatif dan menarik, sehingga siswa menjadi termotivasi untuk melakukan kegitan

pembelajaran dan hasil belajar siswa atau peserta didik menjadi lebih baik .

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Agama Islam masih menggunakan metode pembelajaran

konfensional

2. Hasil belajar siswa belum mencapai KKM yang di tentukan

3. Minat belajar pendidikan Agama Islam  masih kurang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarka latar belakang maslah di atas , maka perumusan masalah yang

di angkat  dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu Apakah Penerapan

metode pembelajaran kooperatif Group Investigation dapat meningkatkan Hasil

belajar Pendidikan Agama Islam( PAI)  kelas XII SMAN 18 Konawe Selatan.

2 Umar Hadianto,” Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Dengan Group Investigation
Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi,. ( Tesis Pasca Sarjana,
Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana  Unifersitas Sebelas Maret Surakarta 2009.)
hal.15.
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D. Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian  Tindakan

Kelas (PTK) adalah untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa dalam

pembelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) setelah menerapkan metode

pembelajaran kooperatif Group Investigation

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam bidang pendidikan khususnya motode pembelajaran

Aktif,

b. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti lainya yang berhubungan

dengan penelitian ini

c. Sebagai dasar bertindak bagi insan  pendidik dan dunia kependidikan pada

umumnya. Baik bagi penulis Penelitian Tindakan Kelas ini maupun

penulis lainya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi  Sekolah, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan

menerapkan  metode pembelajaran kooperatif Group Investigation
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b. Bagi Guru, dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi terhadap

pembelajaran yang sudah berlangsung dan menambah kreatif dalam

melakukan inovasi pembelajaran.

c. Bagi Siswa, dapat meningkatkan minat dalam mempelajari pernbelajaran

pendidikan Agama Islam, sehingga pendidikan Agama Islam menjadi mata

pelajaran yang menarik.

d. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai pengalaman Penetitian Tindakan

Kelas sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan

permasalahan penelitian lebih lanjut.

F. Definisi Operasional

1. Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation merupakan salah  satu

tehnik dalam pembelajaran Kooperatif yang paling kompleks untuk

dilaksanakan, karena   dalam Pelaksanaan  pembelajaran kooperatif Tipe

Group investigation Siswa dilibatkan secara langsung mulai dari perencanaa,

proses pelaksanaan pembelajaran, sampai pada tahap evaluasi.

2. Hasil belajar siswa merupakan perolehan nilai siswa, berserta hasil penilaian

guru dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI, setelah dilakukan

evaluasi pada pokok bahasan iman kepada Qadha dan Qadar serta perilaku

terpuji
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembelajaran Kooperatif

Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori

konstruktivisme. Pada dasarnya pendekatan teori konstruktivisme dalam belajar

adalah suatu pendekatan dimana siswa harus sacara individual menemukan dan

mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan

aturan yang ada dan merefisinya bila perlu.

Menurut slafin yang dikutip oleh Rusman, pemebelajaran kooperatif
menggalakan siswa berinteraksi secara aktif. dan positif dalam kelompok.
Ini membolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana
'yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Dengan
demikian, pendidikan hendaknya mampu mengondisikan, dan memberikan
dorongan untuk dapat mengoptimalkan dan mernbangkitkan potensi siswa,
menumbuhkan aktivitas serta daya cipta (kreativitas), sehingga akan
menjamin terjadinya dinamika di dalam proses pembelajaran.3

Dalam teori konstruktivisme ini lebih mengutamakan pada pembelajaran

siswa yang dihadapkan pada masalah-masalah kompleks untuk dicari solusinya,

selanjutnya menemukan 'bagian-bagian yang lebih sederhana atau keterampilan

yang diharapkan, Model pembelajaran ini dikembangkan dari teori belajar

konstruktivisme yang lahir dangan gagasan Piaget dan Nrigotsky. Berdasarkan

Penelitian Piaget yang pertama yang di kutip oleh Rusman dikemukakan bahwa

pengetahuan itu dibangun dalam pikiran anak.4

3Rusman,model-model pembelajaran, mengembangkan profesionalisme guru ( cet ke 2
Jakarta PT.Rajagrafindo Persada.2013). h. 201

4 Ibid
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