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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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Dalam model pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai

fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung  kearah pemahaman yang

lebih dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan pembelajaran

pada siswa, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam pikirannya. Siswa

mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam

menerapkan ide-ide  mereka ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk

menemukan dan menerapakan ide-ide mereka sendiri.

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Wina Sanjaya mendefinisikan “pembelajaran kooperatif merupakan
model pembelajaran dengan 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)”.5

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran

yang sangat tepat diterapkan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran dibandingkan cara pembelajaran konvesional, karena cara ini

sedikit melibatkan siswa baik fisik maupun mental selama proses

pembelajaran.

5 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,(
Jakarta, Kencana 2011 h. 242).
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2. Karakteristik dan Prinsip Pembelajaran Kooperatif.

a. Karakteristik Strategi Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran lainnya.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih

menekankan kepada proses kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin

dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan bahan

pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk penguasaan materi

tersebut. Adanya kerja sama inilah yang menjadi ciri khas dari pembelajaran

kooperatif.

karakteristik startegi pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan dibawah ini :

1) Pembelajaran secara tim
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim
merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus
mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota tim (anggota
kelompok) harus saling membantu untuk mencapai tujuan
pembelajaran.

2) Didasarkan pada menejemen kooperatif
Pada umumnya, menejemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu
perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, fungsi kontrol.
Demikian juga dalam pemeblajaran kooperatif. Fungsi perencanaan
menunjukkan bahwa pembelajaraan kooperatif memerluhakn
perencanaan yang matang agar proses pemeblajaran berjalan secara
efektif. Misalanya tujuan pembelajaran apa yang harus dicapai,
bagaimana cara mencapainya, apa yang harus digunakan untuk
mencapai tujuan dan lain sebagainya.

3) Kemauan untuk bekerja sama.
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukkan oleh keberhasilan
secara kelompok. Oleh sebab itu prinsip kerja sama perlu di tekankan
dalam proses pembelajaran kooperatif.

4) Keterampilan bekerja sama
Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian di praktikan melalui
aktifitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja
sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan
sanggung berinteraksi dan berinteraksi dengan anggota lain. 6

6 Ibid.
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b. Pinsip-Prinsip Pembelajaraan Kooperatif

Dalam menggunakan pembelajaran kooperatif di dalam kelas

terdapat beberapa konsep yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh guru.

Guru sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran dalam menggunakan

model ini harus memperhatikan beberapa konsep dasar yang merupakan

dasar-dasar konseptual penggunaan pembelajaran kooperatif. Menurut Etin

Solihatin yang dikutip oleh Umu Krisnawati prinsip-prinsip dasar

pembelajaran kooperatif sebagai berikut:

1) Perumusan tujuan belajar siswa harus jelas
2) Penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar
3) Ketergantungan yang bersifat positif
4) Interaksi yang bersifat terbuka
5) Tanggung jawab individu
6) Kelompok bersifat heterogen
7) Interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif
8) Tindak lanjut
9) Kepuasan dalam belajar7

Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif di atas guru harus lebih

memperhatikan perumusan tujuan pembelajaran, dapat di terimah oleh

siswa,interaksi yang bersifat positif,setiap anggota kelompok

bertanggung jawab atas kelompoknya, adanya interaksi antar anggota

kelompok dan kepuasan dalam belajar.

7 Umi Krisnawati., “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Quiz Untuk
Meningkatkan HALasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Teras Boyolali Tahalun
Ajaran 2010/2011,. (Skripsi Sarjana, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret. Surakarta 2011). h.9.
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3. Tujuan Pemebelajaran Kooperatif

Menurut Eggen And Kauchak yang dikutip oleh Trianto Pembelajaran

kooperatif merupakan sebuah klompok strategi pengajaran yang melibatkan

siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.8

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk

meningkatkan partisipasi memfasilitasi siswa, dengan pengalaman sikap

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa

yang berbeda latar belakangnya. Jadi dalam pembelaiaran kooperatif siswa

berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun sebagai guru. yaitu  Dengan

bekerja secara kolaboratif untuk mencapai sebuah  tujuan bersama, maka

siswa akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama

manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah.

Tabel 1
Perbedaan kelompok belajar kooperatif dengan  kelompok belajar

konvensional

Kelompok belajar kooperatif
Klompok belajar

Konvensional
Adanya saling ketergantungan
positif,saling membantu,dan saling
memberikan motivasi sehingga ada
interaksi promitif

Guru sering membiarkan adanya siswa
yang mendominasi kelompok atau
menggantungkan diri  pada kelompok.

Adanya akuntabilitas individual yang
mengukur penguasaan materi
pelajaran tiap anggota kelompok, dan
kelompok di beri umpan balik tentang
hasil belajar para anggotanya
sehingga dapat saling mengetahui
siapa yang memerlukan bantuan dan
siapa yang dapat memberikan

Akuntabilitas individual sering diabaikan
sehingga tugas tugas sering di borong
oleh salah seorang anggota kelompok
lainnya hanya “mendompleng”
keberhasilan “pemborong”.

8 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. (Jakarta
Prestasi Pustaka 2007 h.42.)
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bantuan.

Kelompok belajar hotorogen, baik
dalam kemampuan akademik,jenis
kelamin,ras,etnik, dan sebagainya
sehingga dapat saling mengetahui
siapa yang memerlukan bantuan dan
siapa yang memberiakn bantuan.

Kelompok belajar biasanya homogen.

Pemimpin kelompok dipilih secara
demokratis atau bergilir untuk
memberikan pengalaman memimpin
bagi para anggota kelompok.

Pemimpin kelompok sering ditentukan
oleh guru atau kelompok diberikan untuk
memilih pemimpinya dengan cara
masing-masing.

Keterampilan sosial yang diperlukan
dalam kerja gotong royong seperti
kepemimpinan, kemampuan
berkomunikasi,mempercayai orang
lain, dan mengelola konflik secara
langsung diajarkan.

Keterampilan sosial sering tidak secara
langsung diajarkan.

Pada saat belajar kooperatif sedang
berlangsung guru terus melakukan
pemantauan melalui observasi dan
melakukan intervensi jika terjadi
masalah dalam kerja sama antar
anggota kelompok.

Pemantauan melalui observasi dan
intervensi  sering tidak dilakukan oleh
guru pada saat belajar kelompok sedang
berlangsung.

Guru meperhatikan secara proses
kelompok yang terjadi dalam
kelompo-kelompok belajar.

Guru sering tidak memperhatikan proses
kelompok yang terjadi dalam kelompok-
kelompok belajar.

Penekanan tidak hanya pada
penyelesaian tugas tetapi juga
hubungan interpersonal (hubungan
antar peribadi yang saling
menghargai)

Penekanan hanya pada penyelesaian
tugas.

Diadaptasi dari killen 9

Struktur tujuan kooperatif terjadi jika siswa dapat mencapai tujuan mereka

hanya jika siswa lain dengan siapa mereka bekerja sama mencapai tujuan

tersebut. Tujuan-tujuan pembelajaran ini mencakup tiga jenis tujuan penting,

9 Ibid h.44
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yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan

pengembangan keterampilan sosial. Ibrahim, dkk, yang dikutip oleh Trianto.

Para ahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat
meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam
membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu
siswa menumbuktikan kemampuan berpikir kritis.10

4. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif untuk peran

siswa terkhusus bagi siswa yang hasil belajarnya rendah sehingga mampu

memberikan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Menurut Cooper yang

dikutip oleh Indah mengungkapkan keuntungan dari metode pembelajaran

kooperatif, antara lain:

a. Siswa mempunyai tanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam
pembelajaran.

b. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
c. Meningkatakan ingatan siswa
d. Meningkatkan kepuasan siswa terhadap materi pembelajaran11

Model pembelajaran kooperatif selain memiliki kelebihan seperti

yang telah disebutkan di atas juga mempunyai beberapa kelemahan. Wina

Sanjaya menuliskan beberapa keterbatasan pembelajaran kooperatif

diantaranya :

1) Untuk memahami dan mengerti model pembelajaran kooperatif
memang butuh waktu. Sangat tidak rasional kalau secara otomatis
siswa dapat mengerti dan memahami filsafat cooperatif learning.
Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan contohnya, mereka
akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memilki
kemampuan. Akibatnya, keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim
kerja sama dalam kelompok.

10 Ibid h. 45
11 Indahal Kushalariyati, penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Metode

Jigsaw Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Dalam Pembelajaran Akuntansi Siswa Kelas Xi
Is 5 Sma Negeri 8 Surakarta”( skripsi sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta 2009). h.27
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2) Ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa saling
membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang efektif,
maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi
cara belajar yang demikian apa yang seharusnya dipelajari dan
dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa.

3) Penilaian yang diberikan dalam model pembelajaran kooperatif
didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu
menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan
adalah prestasi setiap individu siswa.

4) Keberhasilan model pembelajaran kooperatif dalam upaya
mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu
yang cukup panjang. Dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya
dengan satu kali atau sekali-aekali penerapan strategi ini.

5) Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang
sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam
kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan individual.
Oleh karena itu idealnya melalui model ini selain siswa belajar bekerja
sama, siswa juga harus belajar membangun kepercayaan diri. Untuk
mencapai kedua hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah.12

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam

pembelajaran di kelas. Tidak ada lagi sebuah kelas yang sunyi selama proses

pembelajaran seperti nampak dalam model pembelajaran konvensional.

Sekarang diketahui bahwa pembelajaran yang terbaik tercapai di tengah-

tengah percakapan diantara siswa.

B. Group Investigation

Strategi belajar kooperatif GI dikernbangkan oleh Shlomo Sharan dan

Yael Sharai di Universitas Tel Aviv, Israel. Secara umum perencanaan

pengorganisasian kelas dengan rnenggunakan teknik kooperatif GI adalah

kelompok dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang, tiap

kelompok bebas memilih sub topik dari keseluruhan unit materi (pokok

12 Wina sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.(Jakarta:
kencana prenada media 2008) h. 250-251.
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bahasan) yang akan diajarkan, dan kemudian membuat atau menghasilkan

laporan kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok mernpresentasikan atau

memamerkan laporannya kepada seluruh kelas, untuk berbagi dan saling tukar

informasi temuan mereka.

Menurut Slavin yang dikutip oleh Rusman , strategi kooperatif GI
sebenarnya dilandasi oleh filosofi belajar John Dewey. Teknik kooperatif
ini telah secara meluas digunakan dalam penelitian dan memperlihatkan
kesuksesannya terutama untuk program-program pembelajaran dengan
tugas-tugas spesifik.13

Dalam metode Group Investigation terdapat tiga konsep utama, yaitu:

penelitian atau enquiri, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika kelompok

atau the dynamic of the learning group.

Menurut Udin S. Winaputra Penelitian di sini adalah proses dinamika
siswa memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan masalah
tersebut. Pengetahuan adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dinamika
kelompok menunjukkan suasana yang menggambarkan sekelompok
saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat serta
saling bertukar pengalaman melaui proses saling beragumentasi.14

1. Langkah-Langkah  Penggunaan Group Investigation

Sharan,dkk  membagi langkah-langkah pelaksanaan model group

Investigation meliputi 6 fase sebagai berikut.

a. Memilih topik
b. Perencanaan kooperatif
c. Implementasi
d. Analisis sintesis
e. Presentasi hasil fainal
f. evaluasi15

13 Rusman, Op. Cit . h. 210.
14Akhalmad Sudrajat,Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI)

halttps://akhalmadsudrajat.wordpress.com/2009/06/20/strategi-pembelajaran-kooperatif-metode-
group-investigation/ di akses 12/04/16

15 Trianto. Op.  Cid h. 59-61
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a) Memilih Topik

Siswa memilih subtopik khusus di dalam suatu daerah masalah. Umum

yang biasanya ditetapkan oleh Guru. selanjutnya siswa diorganisasikan

menjadi dua sampai enam anggota tiap kelompok menjadi kelompok-

kelompok yang berorentiasi tugas. Kemposisi kelompok hendaknya

hotorogen secara akademi maupun etnis.

b) Perencanaan kooperatif

Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran,tugas dan tujuan

khusus yang konsisten dengan sub topik yang telah dipilih pada tahap

pertama.

c) Implementasi

Siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam

tahap kedua. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam

aktivitas dan keterampilan yang luas dan hendaknya mengarahkan siswa

kepada jenis-jenis sumber belajar yang berbeda baik di dalam atau diluar

sekolah. Guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap kelompok dan

menawarkan bantuan bila di perlukan.

d) Analisis dan sintesis

Siswa menganalisis dan mensintesis informasi yang di peroleh pada

tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas

dan  disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk di

presentasikan kepada seluruh kelas.
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e) Presentasi hasil final

Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya

dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas, dengan tujuan agar

siswa yang lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka dan

memperoleh prespektif luas pada topik itu.Persentasi dikoordinasi oleh

guru.

f) Evaluasi

Dalam hal kelompok-kelompok menangani aspek yang berbeda dari

topik yang sama, siswa dan guru mengevaluasi tiap kontribusi kelompok

terhadap kerja kelas sebagai guru keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan

dapat berupa penilaian individual atau kelompok.

2. Kelebihan dan Kekurangan Group Investigation

Setiap metode pembelajaran  pasti memilki kelibahan dan kelemahan

begitu juga Grop Investigation memiliki kelebihan dan  kelemahan adapun

kelebihan dan kelemahan group investigation yaitu sebagai berikut:

a. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation

1) Meningkatkan pengembangan softskills (kritis, komunikasi, kreatif)

dan group process skill (managemen kelompok).

2) Meningkatkan keterampilan sosial dimana siswa dilatih untuk

bekerjasama dengan siswa lain.

3) Dapat menumbuhkan sikap saling menghargai sesama teman,

memperkuat ikatan sosial, tumbuh sikap untuk lebih mengenal
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kemampuan diri sendiri, bertanggung jawab dan merasa berguna

untuk orang lain.

4) Kegiatan belajar berfokus pada siswa sehingga pengetahuannya benar-

benar diserap dengan baik.

5) Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

6) Dapat mengembangkan kemampuan professional guru dalam

mengembangkan pikiran kreatif dan inovatif.

7) Menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun

diluar sekolah.

8) Mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan.

b. Kelemahan Group Investigation

1) Memerlukan waktu belajar relatif lebih lama.

2) Tidak semua mata pelajaran dan konsep dapat diterapkan dengan

menggunakan model ini.

3) Memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit.

4) Memerlukan waktu untuk penyesuaian sehingga suasana kelas

menjadi mudah ribut16

Dari uraian diatas ,pembelajaran group investigation memiliki

kelebihan dan kelemahan. Kelebihan group investigation siswa lebih

mengembangkan softskilnya siswa dilatih untuk bekerja sama adapun

kelemahan group investigation yaitu membutuhkan waktu yang lebih

16 Muhalammad Diki Chalaidir, Group Investigation Jurnal Online.
halttp://www.academia. /8628806/Group_Investigation diakses  12/04/16
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lama dan tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan group

investigation.

C. Deskripsi Pendidikan Agama Islam

1. Defenisi Pendidikan Agama Islam

Pengertian pendidikan Agama Islam yang dikemukakan oleh para toko-

toko pendidikan Agama Islam sangatlah beragam tergantung tingkatan dan sudut

pandang masing-masing para pemikir Islam. Al-Jumbulati dan Abdul Futuh

Tuwanisi  mengatakan bahwa “pendidikan Islam merupakan upaya membimbing

peserta didik menjadi orang dewasa yang berkepribadian cemerlang dan bijaksan,

dapat berfikir kreatif serta sanggup berdiri sendiri dengan dihiasai dengan ajaran

Islam.17

Sedang menurut  Mulyasa,”pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar
dan terencana dalam menyiapkan peserata didik untuk mengenal
memahami,menghayati, hingga mengimani,ajaran Agama Islam,dibarengi
dengan tuntunan untuk menghormati penganut agam lain dalam
hubungannya dengan kerukunan anatara umat beagama hingga terwujud
kesatuan dan persatuan bangsa.18

Ahmad D.Marimba menjelaskan bahwa “Pendidikan Islam adalah

bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju

terbentuknya kepribadian utama menurut hukum-hukum kepribadian Islam.19

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

pengertian pendidikan agama Islam adalah bimbingan dan usaha yang diberikan

pada seseorang dalam pertumbuhan jasmani dan rohani agar tertanam nilai-nilai

17 HALasniati Gani Ali, Ilmu Pendidikan Islam, (Ciputat:Quantum Teachaling,2008) h.21
18 E Mulyasa, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,( bandung :PT.Remaja

Rosdakarya,2005) h.27
19 M. Naufir Rofiq.,Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Dalam Pengajaran

Pendidikan Agama Islam. Falasifahal Vol.1 No.1 (Maret 2011). halttp://s3.amazonaws. com/acad
emia.edu.documents/35097475.  ( 29 oktober 2016) h.111
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ajaran agama Islam untuk menuju pada tingkat membentuk kepribadian yang

utama, yaitu kepribadian muslim yang mencapai kehidupan dunia dan akhirat.

Pelaksanaan pendidikan agama harus dilakukan oleh pengajar yang

meyakini, mengamalkan dan menguasai materi yang diajarkan. Hal ini karena

salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa,Q.S 58 : 11 yaitu:

.....                 
Terjemhan: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antara-Mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Dan Allah.20

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani,

bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat madani dan sumber

utamanya kitab suci al-Qur’an dan Al-hadist, melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam yang

dimaksud dalam penelitian ini meliputi tingkat penguasaan siswa terhadap isi

materi pembelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam setelah mengikuti

proses pembelajaran, sehingga terjadi perubahan tingkah laku, mencakup

20 Departemen Agama RI., Pedoman Pendidikan Agama Islam Sekolahal Umum,
(Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004).h.34
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perubahan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dan dapat diketahui melalui

nilai yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran dalam hal ini nilai-

nilai dalam rapor siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Setiap kegiatan pembelajaran di sekolah baik itu formal maupun non

formal, untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka tidak terlepas dari tujuan

dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Demikian halnya di dalam proses

pembelajaran di sekolah. Secara umum tujuan pendidikan adalah “suatu yang

hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Sedangkan tujuan

pendidikan agama Islam adalah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang

seluruh aspeknya dijiwai dengan ajaran Islam.

2. Landasan Pendidikan Agama Islam

Landasan Pendidikan Agama Islam tidak bisa bertentangan dengan

Pancasila sebagai dasar Negara. Republik indonesia yang secara keseluruhan

menjiwai segenap perikehidupan bangsa ini, begitu pun halnya dengan pendidikan

Agama Islam, yang menjadikan Al-qur- an dan Al-hadits sebagai sumber

sekaligus materi pendidikan Agama Islam, dan bahkan ini merupakan dasar yang

bersifat religius bagi pendidikan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dasar

yang terpenting dari pendidikan Isiam adalah Al-qur'an dan Sunnah Rasul

(hadits). Menetapkan Al-qur'an dan Hadits sebagai dasar pendidikan Islam

bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan

semata. Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tesebut

dapat diterima oleh nalar manusia dapat dibuktikan dalam sejarah atau
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pengalaman yang dijadikan sebagai pedoman Al-Qur’an sendiri menjelaskan

bahwa tidak ada keraguan padanya, hal ini dapat dilihat pada Q.S (2):2

          

Terjemahan: Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk

bagi mereka yang bertaqwa21

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran dan kesucian

Al-Qur'an tetap terpelihara baik dalam pembinaan aspek kehidupan spiritual

maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. Demikian pula dengan kebenaran

Hadits sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Secara umum Hadits dipahami

sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa

perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, begitu pun kepribadian Rasul sebagai

Uswatun Khasanah yaitu contoh tauladan yang baik bagi umatnya.

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan atau usaha, maka tujuan

pendidikan adalah sesuatu yang akan dicapai dengan kegiatan atau pendidikan.

Menurut Ali Al Jumbulati diterjemahkan H.M.Arifin, mengungkapkan tujuan

pendidikan Agama Islam adalah bahwa:

Setiap pribadi orang muslim" beramal untuk akhirat atas petunjuk dan ilham
keagamaan yang benar, yang tumbuh dan dikembangkan dari ajaran-ajaran
Islam yang bersih dan suci, atau dapat diartikan mempertemukan diri.

21 Mohal Taufiq. Quran in word versi 1,2,0 www.Mohal.Taufiq@gmail.com
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pribadi terhadap Tuhannya melalui kitab-kitab suci yang menjelaskan
tentang hak dan kewajiban, sunnat dan yang fardhu bagi seorang mukallaf.22

Selain itu H.M.Arifin mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah

"Idealitas (cita-cita) yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak di capai

dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap"23.

Adapun menurut Abdurahman Saleh, adalah:

Pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian sebagai. khalifah Allah
SWT. atau sekurang-kurangnya mempersiapkan kejalan yang mengacu
kejalan akhir. Tujuan utama khalifah adalah beriman kepada Allah serta
patuh dan tunduk kepadanya24

Mengacu pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan

Pendidikan Agama lslam merupakan sesuatu proses atau kegiatan usaha yang

akan dicapai dengan kegiatan atau usaha-usaha pendidikan. salah satunya adalah

mampu membersikan jiwa raga, berakhlak mulia dan memperbanyak amal shaleh

untuk tercapainya kebahagiaan dikemudian hari. Hal ini tentunya selaras dengan

tujuan pendidikan nasional.

D. Hasil Belajar

1.Defenisi Hasil belajar

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar

yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang

kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah

perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul dalam

22 HAL. M. Arifin, Perbandingan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),h. 37
23 Ibid ,,h.20
24 Abdurahalman Salehal, Pengantar ilmu Metodologi Pendidikan (Jakarta. Ciputat Pers,

2002), h. 19 .
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himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar

di akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.25 Menurut

Nana Sudjana bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan

tingkah laku yang telah terjadi melalui proses pembelajaran. Perubahan tingkah

laku tersebut berupa kemampuan-kemapuan siswa setelah aktifitas belajar yang

menjadi hasil perolehan belajar. Dengan demikian hasil belajar adalah perubahan

yang terjadi pada individu setelah mengalami pembelajaran.26

Dari beberapa kutipan di atas dapat simpulkan bahwa hasil belajar adalah

nilai yang di peroleh individu dan mengalami perubahan tingkah laku dari tidak

tahu menjadi tahu serta tahu menjadi lebih  tahu dengan ciri-ciri sebagai berikut.

a. Memperoleh perubahan yang disadari,artinya individu melakukan proses

belajar mengajar menyadari dirinya bahwa pengetahuan,sikap,dan

keterampilannya akan bertambah dan memperoleh nilai atas hasil usahanya.

b. Perubahan yang bersifat fungsional, artinya perubahan yang bersifat

permanen,artinya perubahan itu paling tidak berlalu untuk masa

tertentu.selain itu hasil belajar akan di peroleh perubahan yang bertujuan

dan terarah, karena ada sesuatu yang akan di capai dan semua perbuatan

belajar tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan.

25 Dimyati dan Mudjiono.. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: PT Rineka Cipta.
2009).h.3

26 Nana Sudjana, . . Penilaian HALasil Proses Belajar Mengajar. (Cet. XV). (Bandung:
PT. Ramaja Rosdakarya.2005).h.3
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Hal ini berarti,hasil belajar merupakan perubahan yang bersifat

permanen,artinya perubahan itu paling tidak berlalu untuk masa tertentu.selain

itu,hasil belajar akan di peroleh perubahan yang bertujuan dan terarah, karena ada

sesuatau yang akan di capai dan semua perbuatan belajar tersebut harus

diarahakan pada pencapaian tujuan.

Dengan demikian arti penting hasil belajar berhubungan erat dengan

perubahan  yang diperoleh siswa. Tanpa proses belajar, pendidikan tidak akan

pernah berjalan. Muhibbinsyah mengemukakan bahwa belajar bagi perkembangan

manusia merupakan,”perubahan dan  kemampuan untuk berubah”27 catatan itu

mengandung arti bahwa hasil belajar merupakan suatu proses yang bertujuan

untuk memperoleh perubahan, dan perubahan yang di peroleh anak didik adalah

nilai sebagai bukti adanya perubahan. Menurut Syamsuddin Makmun mengatakan

bahwa,”belajar adalah perubahan dalam konteks belajar bersifat fungsional dan

struktural material dan behavioral dan keseluruhan pribadi.”28 Dan nilai yang di

peroleh individu dalam kegiatan pembelajaran dapat menambah pembelajaran.

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Berhasil atau tidaknya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu faktor internal faktor yang berasal dari dalam dan faktor eksternal

yang berasal dari luar. Menurut Djamara  berhasil atau tidaknya seseorang dalam

belajar disebabkan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor luar

27 Muhalibbin syahal,psikologi pendidikan ,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2006) h.9
28 Udin S. Winataputra, teori belajar dan pembelajaran,( Jakarta: Universitas

Terbuka,2007),h.171
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individu29. clark mendukung hal tersebut  dengan menyatakan bahwa 70% hasil

belajar siswa di sekolah di pengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% di

pengaruhi oleh lingkungan 30

Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah :

a. Faktor Internal
1) Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)
2) Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan,

kesiapan)
3) Kelelahan

b. Faktor Eksternal
1) Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga,

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar
belakang kebudayaan)

2) Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah,
standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas
rumah)

3) Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman
bergaul, bentuk kehidupan masyarakat31

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2

faktor yang mempengaruhi hasil belajar yakni faktor internal yang berasal

dari dalam diri siswa yaitu kesehatan, psikologi dan dan kelelahan. Adapun

faktor ekternal yaitu lingkungan keluarga,sekolah dan masyarakat.

29 Djamara.Prestasi Belajar dan Prestasi Guru. (Surabaya Usana Nasilonal.2003) h.33
30 Sabri. Strategi belajar mengajar dan microteachaling (. Jakarta:Ciputat press 2015.)

h.22

31 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhalinya. (Jakarta: Rineka
Cipta.2003) h..54-72
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3. Jenis-Jenis Hasil Belajar.

Bloom membagi hasil belajar kedalam tiga ranah, yakni kognitif,ranah

afektif dan ranah psikomotoris.32

a. Ranah kognitif

Rana ini berkenan  dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari

enam aspek yakni:

1) Penegetahuan(knowledge)

Tipe hasil pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah.Namun tipe hasil

belajar ini menjadi prasyarat bagi tipe hasil belajar berikutnya.Hal ini

berlakau bagi semua bidang studi pelajaran.misalnya hafal suatu rumus

akan menyebabkan paham bagaimana menguangkan  rumus tersebut; hafal

kata-kata akan memudahkan dalam membuat kalimat.

2) Pemahaman

Pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam menjelaskan

sesuatu masalah atau pertanyaan.

3) Aplikasi

Aplikasi adalah penggunaan pastraksi pada situasi kongkret atau situasi

khusus.Abstrksi tersebut mungkin berupa ide. Teori atau petunjuk

teknis.menerapakan abstraksi kedalam situasi baru tersebut aplikasi.

Mengulang –ulang menerapkannya pada situasi lama akan beralih

menjadi pengetahuan hafalan atau keterampilan.

4) Analisis

32 Nana Sudjana.Penalitian Hasil Proses Belajar Mengajar.(Bandung.Remaja
Rosdakarya 2003.h.23
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Analisis  adalah usaha memilih suatu integritas  menjadi unsur-unsur

atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau

susunannya.Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, yang

memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya.

5) Sintesis

Penyatuan unsus-unsur atau bagian-bagian kedalam bentuk menyeluruh

disebut sintesis. Berpikir sintesis adalah berpir divergen dimana dimana

menyatukan unsur-unsur menjadi integritas.

6) Evaluasi

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang

mungkin dilihat dari segi tujuan,gagasan,cara kerja,pemecahan

metode,dll

b. Ranah afektif

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai.tipe hasil belajar afektif

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap

pelajaran,disiplin,motivasi belajar,mengahargai guru,kebiasaan belajar,dan

hubungan sosial.

c. Ranah psikomotoris

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill)

dan kemampuan bertindak individu.
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4. Indikator Hasil Belajar

a. Tujuan Pengajaran

Tujuan pengajaran sangat memegang peranan penting dalam

mencapai sesuatu. Anak didik akan berhasil dalam pembelajaran apabila

mereka memiliki tujuan pembelajran, Untuk mengukur sejauhmana

keberhasilan siswa dalam menelaah materi pembelajaran haruslah dengan

penilaian secara obyektif.Sejalan dengan itu, Moh.Yahya Obaid

mengemukakan bahwa, penilaian pembelajaran mengunkan teknik sebagai

berikut:

1) Unjuk kerja (performance) adalah pengalaman terhadap aktivitas

siswa sebagian terjadi (unjuk kerja ,tingkah laku interaksi).

2) Penugasan (proyek) penilaian terhadap suatu tugas (mengandung

investigasi) yang harus selesai dalam waktu tertenntu.

3) Hasil kerja (produk) penilaian terhadap kemampuan membuat produk

teknologi dan seni.

4) Tes tertulis (paper) obyektif tes, subyektif tes

5) Portofolio (portofolio) penilaian melalui koleksi karya (hasil kerja)

yang sitematis.

6) Penilaian sikap,penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa

terhadap obyek sikap.33

Mengacu pada pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa

penilaian pembelajaran dapat menggunakan berbagai macam model

33 Mohal.yahalya Obaid,Telaahal Kurikulumm PAI di Sekolahal, (kendari:Al-
Ikhalwan,2007) h.133
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seperti memberikan tugas,menilai dari hasil kerja siswa,tes tertulis

portofolio koleksi karya yang sistematis dan menilai dari segi sikap

dan perilaku siswa

b. Komponen-komponen tujuan pengajaran

Menurut Oemar Hamalik” komponen –komponen tujuan

pengajaran meliputi:1)tingkah laku teminal,2)kondisi tes,3)34 ukuran-

ukuran perilaku dapat di jabarkan sebagai berikut.

1) Tingkah laku terminal

Tigkah laku terminal berupa seperangkat  prilaku  yang harus di

tujukan atau di kuasai siswa setelah kegiatan belajar mengajar.

2) Kondisi-kondisi tes

Kondisi tes adalah situasi pada saat dilakukan evaluasi atau tes

terhadap tujuan pengajaran baik  di akhir kegiatan proses belajar

mengajar ataupun pada saat  diadakan ulangan tes sumatif (ulangan

semester/catur wulan)

3) Ukuran-ukuran perilaku

Ukuran-ukuran perilaku adalah ukuran-ukuran  yang di jadikan

standar atau patokan untuk mengukur perubahan tingkah laku  siswa

sabelum maupun setelah  melakukan kegiatan belajar mengajar.

34 Nursehala  Gazali dkk, Bahalan Ajar Desain Instruksional,(kendari : Istana
Profesional,2007) ,h.104
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E. Penelitian Yang Relevan.

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasil-

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan

substansi yang diteliti. Fungsinya untuk memposisikan peneliti yang sudah ada

dengan penelitian yang akan dilakukan.

Menurut penelitian, ada beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan

penelitian ini, antara lain:

1. Subandi,A.Ma dengan penelitiannya yang berjudul Peningkatan Hasil belajar

Pendidikan agama Islam Melalui Metode Kooperatif Group Investigation

pada kelas IV B SDN Atari Indah Kec.Lalembu Kab.Konawe Selatan.

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif Group Investigation

dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas IV B

SDN Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan,yang diperoleh dari

siklus I dan  II pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pokok bahasan

Dzikir dan Doa  sesudah salat terjadi peningkatan hasil belajar dari tes awal.35

2. Saharudin dengan penelitiannya: Meningkatkan Hasil belajar Siswa Melalui

Penerapan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI IPA

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bahadopi Morowali. Menyimpulkan bahwa

berdasarkan Hasil observasi,evaluasi,danrefleksi pada setiap siklus tindakan

maka dapat di ketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pendidikan

35 Subandi,.HALasil belajar Pendidikan agama Islam Melalui Metode Kooperatif  Group
Investigation pada kelas IV B SDN Atari Indahal Kec.Lalembu Kab.Konawe Selatan.( skripsi
sarjana,jurusan Tarbiyahal sekolahal tinggi Agama Islam Negeri Kendari. Kendari 2013)
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agama Islam setelah penerapan strategi pembelajaran Kooperatif tipe, Team

Games Tournament. 36

3. Sulastri dengan judul penelitian Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan

Model Pembelajaran Cooperatif Script Pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam Siswa Kelas IV SD Negeri Amoito Kecamatan Ranomeeto

Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan hasil Penelitian yang di lakukan

oleh peneliti dengan Menggunakan Motode Pembelajaran Cooperative Script

pada kelas IV SD Negeri Ranomeeto  Kabupaten Konawe Selatan.

Menunjukan adanya  peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam.37

4. Penelitian di atas menunjukkan bahwa pendekatan pengajaran sangat

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan metode yang sesuai

dapat membantu siswa untuk keberhasilan belajarnya. Sehubungan dengan

hal tersebut di atas, peneliti merasa perlu untuk mengembangkan supaya hasil

belajar PAI  siswa meningkat dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna

bagi siswa.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan diantaranya adalah:

1. Sama-sama menggunakan metode kooperatif

36 Sahalarudin. Meningkatkan Hasil belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI IPA Sekolahal Menengah Atas Negeri 1
Bahaladopi Morowali .( skripsi sarjana,jurusan Tarbiyahal sekolahal tinggi Agama Islam Negeri
Kendari. Kendari 2012)

37 Sulastri .Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Model Pembelajaran Cooperatif
Script Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas IV SD Negeri Amoito
Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan..( skripsi Sarjana,Jurusan Tarbiyah Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Kendari. Kendari 2013)
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2. Sama-sama mneningkatkan hasil belajar

Adapun perbedaan dengan penlitian ini adalah:

1. Waktu dan tempat penelitian yang berbeda

2. Materi yang dibawakan berbeda dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan masalah

dan tema dalam penelitian serta didasarkan pada kajian teoritis. Untuk mengetahui

keberhasilan siswa selama mengikuti proses belajar perlu dilakukan evaluasi hasil

belajar yang dilaksanakan secara kontinyu. Untuk mencapai hasil belajar yang

optimal diperlukan langkah-langkah nyata. Berdasarkan landasan teori yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan kerangka pemikiran dalam

penelitian ini bahwa hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh banyak faktor,

salah satunya pemilihan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran

yang dipilih harus mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa dan tidak

menimbulkan kejenuhan bagi siswa saat belajar. Oleh karena itu, guru harus

membuat variasi atau kombinasi model mengajar inovatif yang pada akhirnya

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Sesuai judul penelitian yang diambil, yaitu Penerapan Pembelajaran

Kooperatif Group investigation untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan

Agama Islam siswa kelas XII SMAN 18 Konawe  Selatan. , maka dapat

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Kondisi awal

Hasil belajar siswa rendah

Penerapan pembelajaran kooperatif
tipe group investigation

1. Guru menjelaskan materi
dan langkah-langkah
pembelajran

2. Siswa membentuk
kelompok dipandu oleh guru

3. Siswa memilih materi yang
akan diidentifikasi

4. Masing-masing kelompok
membuat laporan hasil
investigasi

5. Masing-masing kelompok
mempresentasikan
laporannya

Hasil  belajar siswa meningkat

Guru Menggunakan Pembelajaran
konfensional

Rendahnya aktifitas siswa dalam
kegiatan pembelajaran

Tindakan

Siswa Aktif dan semangat mengikuti
proses pembelajaranKondisi Akhir
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diberikan oleh guru, sehingga siswa sendiri tidak dapat berkembang secara

mandiri. Tidak adanya variasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam

mengakibatkan siswa kurang berminat terhadap mata pelajaran tersebut. Selain itu

siswa juga akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan

karena kurangnya keaktifan siswa dalam bertanya maupun diskusi. Hal tersebut

dapat berakibat rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam. Untuk meningkatkan Hasil belajar Penddikan Agama Islam,

peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

Sebab model pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation memiliki

karakteristik-karakteristik yang berhubungan erat dengan permasalahan-

permasalahan yang ada. Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation dapat

melatih membiasakan siswa melakukan tanggung jawabnya secara pribadi

maupun kelompok serta melatih siswa untuk mau menerima saran, kritik, koreksi

dari semua orang.

G. Hipotesis

Bertolak dari landasan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat ditarik

kesimpulan (hipotesis tindakan) bahwa Pembelajaran Kooperatif Tipe Group

Investigation dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan agama Islam Siwa

Kelas XII IPS SMAN 18 Konawe  Selatan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 18 Konawe Selatan. Alamat

sekolah di jalan poros Kendari Tinanggea, Desa Parasi Dusun IV kecamatan

Pallangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan.  Peneliti mengadakan

penelitian ini dengan pertimbangan Sekolah ini belum memaksimalkan

kegiatan pembelajaran dengan berbagai metode seperti diskusi, investigasi

dan lain-lain, yang dilaksanakan oleh guru pendidikan Agama Islam.

Pembelajaran hanya dititik beratkan pada pengembangan kemampuan

akademik seperti kegiatan membaca, menyalin, atau penjelasannya dengan

metode ceramah. Oleh karena itu pemahaman konsep siswa masih belum

berkembang dengan baik.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelas XII IPS  SMAN 18 Konawe Selatan

desa Parasi Kecamatan Pallangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Pada

semester genap, tahun ajaran 2016/2017

B. Setting dan Subyek Penelitian

Setting penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK),

yaitu salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan

kualitas peran dan tanggung jawab guru khususnya dalam pembelajaran.
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