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ABSTRAK 

 

Qomariyah,Siti. 2018, Penerapan Meodel Group Investigation (model kooperatif) 

Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas Viii Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Kec. Ngadirojo kabupaten pacitan Tahun Ajaran 2017/ 2018, Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Agama Islam IAIN Ponorogo. Nasrullah, MA 
 

Kata Kunci: Model Group Investigation, Pembelajaran Akidah Akhlak 

 

 Pembelajaran akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang sangat penting 

bagi siswa karena mengajarkan siswa untuk hidup rukun dengan sesamanya, saling 

membantu, saling menolong, serta saling berkerja sama . Fokus penelitian ini adalah 

penerapan model  group investigation (pembelajaran kooperatif ) dalam pembelajaran 

MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan.  

Rumusan masalah meliputi (1) bagaimana penerapan model group 

investigation (pembelajaran kooperatif ) dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs 

Ma’arif Wonosobo Pacitan.(2)Apa kelebihan dan kekurangan model group 

investigation (pembelajaran kooperatif ) dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs 

Ma’arif Wonosobo Pacitan. (3) Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan 

model group investigation (pembelajaran kooperatif ) dalam pembelajaran akidah 

akhlak di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,jenis 

penelitian study kasus,  dimana peneliti ini tidak dimaksutkan menguji hipotesis 

tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang variabel atau suatu 

keadaan. Tahapan penelitian meliputi tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan 

penelitian, tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan. Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi 

meliputi pengumpulan data, display data, kesimpulan/verifikasi data.  

 Berdasarkan penelitian penerapan model group investigation (pembelajaran 

kooperatif) dalam pembelajaran akidah akhlak kelas VIII di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan meliputi persiapan, penerapan, dan evaluasi.Persiapan meliputi pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan media, dan pembentukan kelompok. 

Pelaksanaan meliputi pemberian materi, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. 

Evaluasi meliputi penilaian kelompok dan penilaian individu. Kelebihan dari 

penerapan model group investigation (pembelajaran kooperatif) adalah meningkatnya 

motivasi belajar, saling bekerja sama, saling membantu antar siswa. Kekurangannya 

adalah membutuhkan waktu yang lama dan media yang banyak. Faktor yang 

mempengaruhi adalah faktor eksternal dan internal yaitu keadaan lingkungan, 

keadaan cuaca  sarana prasarana dan jumlah jam pelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum berbasis karakter yang dirancang berdasarkan kebutuhan 

nyata oleh guru kelas agar dapat mengembangkan ranah pendidikan sebagai 

sasaran akhir pembelajaran berupa pencapaian pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan psikomotor tertentu dan setiap peserta didik dalam seluruh jenjang dan jalur 

pendidikan. Model ini menunjang “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” yang 

telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional path tanggal 2 Mei 20021. 

Pada hakikatnya proses pembelajaran yang efektif terjadi jika guru dapat 

rnengubah kemampuan dan persepsi siswa dan yang sulit mempelajari sesuatu 

menjadi mudah rnempelajarinya. Lebih jauh mereka menjelaskan bahwa proses 

belajar-mengajar yang efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan 

metode pembelajaran untuk dapat rnemaksimalkan pembelajaran. Sementara itu, 

pembelajaran yang efektif juga memerlukan efisiensi. Efisiensi sebagai 

kemampuan untuk menunjukkan sesuatu dengan sedikit usaha, biaya, dan 

pengeluaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi mencakup 

penggunaan waktu dan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan tugas 

tertentu.  

                                                           
1 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Imtiha, 2007), 62 
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Dan penjelasan di atas, ada dua hal utama yang diperlukan untuk 

mencapai proses belajar-mengajar yang efektif. Pertama, harus ada kegiatan 

analisis kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan siswa adalah bagaimana 

menganalisis hubungan antara kernampuan dan harapan siswa dan proses 

pembelajarannya. Kedua, harus ada gambaran seperti apa sistem ujian yang 

dipakai. Dengan demikian, pembelajaran mengungkapkan kesulitan/masalah 

hanya kepada guru yang sudah menjadi “temannya’’ Tetapi, jika guru hanya 

memerankan diri sebagai pemberi tugas atau bahkan pemimpin sirkus untuk 

siswa, peran seperti ini akan merusak kegiatan belajar-mengajar mereka2.  

Kalau tujuan pembelajaran dan pendidikan dimaknai sebagai jalan 

mencapai kompetensi praktis dalam dunia kerja, maka pemaknaan yang salah 

tersebut akan memudarkan kesadaran sekolah, guru, siswa, maupun orang tua 

akan nilai-nilai manusiawi yang terkandung dalam pembelajaran suatu bidang 

studi. Seharusnya melalui bidang studinya, guru mengajak siswa menemukan dan 

meneliti pola-pola, hubungan-hubungan, fakta-fakta, pertanyaan-pertanyaan, 

pengertian-pengertian, kesimpulan-kesimpulan, masalah-masalah, pemecahan-

pemecahan, dan implikasi-implikasi yang dibawa oleh suatu bidang studi tertentu 

untuk mencerahkan arti menjadi makhuk yang manusiawi utuh.3  

Nilai aqidah akhlak di sisi Islam adalah tinggi kedudukannya karena 

akhlak tidak boleh dipisahkan daripada agama. Manusia yang dikatakan paling 

                                                           
2 Suyanto, Menjadi Guru Profesional (Jakarta:Erlangga, 2001), 6-7 
3 Tim Penerbit Kanisius, Paradigma Pedagogid Reflektif ( Yogyakarta: Kanisius, 2008), 24 
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baik agamanya ataupun Islamnya ialah mereka yang mempamerkan akhlak yang 

terpuji. Akhlak sebagai satu daripada prinsip pembangunan yang penting 

mencakupi tiga dimensi yang utama. Pertama, dan perspektif Islam, satu 

daripada matlamat utama pembangunan yang hendak dicapai ialah melahirkan 

manusia ataupun sebuah masyarakat yang tinggi kualiti akhlaknya. 

Pembangunan yang bersifat kebendaan adalah penting, tetapi matlamat mi 

bukanlah satu-satunya matlamat pembangunan dalam Islam. Islam tidak 

menafikan dan tidak menghalang pembangunan kebendaan yang dicapai melalui 

kuedah yang selaras dengan kehendak agama, tetapi pada masa yang sama, 

matlamat pembangunan lain yang tidak kurang sama pentingnya dengan 

pembangunan kekayaan, yaitu membina masyarakat yang memiliki akhlak 

kehidupan yang tinggi perlu dititikberatkan. Masyarakat berakhlak menjadi 

pemangkin kepada kemakmuran ekonomi yang berterusan di samping menjadi 

benteng daripada berlakunya keruntuhan ekonomi yang telah dicapai4.  

Tidak ada dalam sejarah suatu bangsa hancur karena kemiskinan, tapi 

suatu bangsa itu akan hancurjika akhlak dan moralnya telah rusak.” Bangsa yang 

meski memiliki keterbatasan ekonomi akan sanggup bertahan bahkan kelak akan 

berjaya selama masih bisa mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. 

Akan tetapi bangsa yang kaya raya, tak akan sanggup bertahan lama bila akhlak 

dan moral sudah sirna dan dalam din bangsa tersebut. lbnu Khaldun, sejarawan 

                                                           
4 Ahmad Sukri,Konsep Teori, Dimensi Dan Isu Pembangunan (Johor: Darul Takzim, 2003), 

106 
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dan sosiolog besar Islam, mengatakan bahwa bangsa yang sudah dikuasai oleh 

kemalasan, foya-foya, dan penghamburan kekayaaan tidak akan bisa 

menghindarkan din dan keruntuhan. Sebagaimana kita rasakan, saat mi kita 

berhada pan dengan kerusakan akhlak yang semakin merajalela di kalangan 

generasi muda5.  

Co-operative learning adalah strategi pengajaran yang menekankan 

kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bisa terdiri 3 sampai 5 

orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai 

tuntas. Melalui Cooperative learning siswa didorong untuk bekerjasama secara 

maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Kerjasama disini dimaksudkan 

setiap anggota kelompok harus saling bantu. Yang cepat harus membantu yang 

lemah, oleh karena penilaian akhir ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

Kegagalan individu adalah kegagalan kelompok; dan sebaliknya keberhasilan 

individu adalah kebehasilan kelompok. Hal ini akan membentuk karakter siswa 

menjadi karakter yang terpuji 

Slavin, Abrani dan Chambers berpendapat bahwa belajar melalui 

cooperative dapat dijelaskan dan beberapa perspectives, yaitu perspective 

motivasi, perspective sosial, perspective perkembangan kognitifdan perspective 

elaborasi kognitif. Perspective motivasi, artinya bahwa penghargaan yang 

diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok akan 

                                                           
5 Wendi Zarman, Ternyata Mendidik Anak Ala Rasulullah Efektif ( Jakarta: PT Kawan 

Pustaka, 2003), 64 
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saling membantu. Dengan demikian keberhasilan setiap individu pada dasarnya 

adalah keberhasilan kelompok. Hal semacam mi akan mendorong setiap anggota 

kelompok untuk memperjuangkan keberhasilan kelompoknya.  

Perspective sosial artinya bahwa melalui cooperative setiap siswa akan 

saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua angota 

kelompok memperoleh keberhasilan. Bekerja secara team dengan mengevaluasi 

keberhasilan sendiri oleh kelompok, merupakan iklim yang bagus, dimana setiap 

anggota kemlompok menginginkan semuanya memperoleh keberhasilan. 

Perspektive perkembangan kognitifartinya bahwa dengan adanya interaksi 

antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir 

mengolah berbagai informasi6.  

Model pembelajaran kooperatif group investigation dapat dipakai guru 

untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara perorangan maupun 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif dirancang untuk membantu 

terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran dan 

berorientasi menuju pembentukan manusia sosial. Model pembelajaran 

kooperatif dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif, sebab siswa akan 

lebih banyak belajar melalui proses pembentukan (coiltructing) dan penciptaan, 

                                                           
6 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP, Ilmu Pendidikan Islam, hal 174- 175 
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kerja dalam kelompok dan berbagi pengetahuan serta tanggung jawab individu 

tetap.7  

Di MTs Ma’arif Wonosobo Kec. Ngadirojo Pacitan adalah satu sekolah 

di Pacitan yang menerapkan model Group investigation (pembelajaran 

kooperatif) dalam pembalajaran Akidah Akhlak untuk membantu siswa belajar 

dengan motivasi yang tinggi, proses belajar yang menyenangkan serta adanya 

pembentukan akhlakul karimah dalam kelas.8 

Menurut keterangan Ibu Eni selaku guru mata pelajaran akidah akhlak 

yang menggunakan model group investigation (pembelajaran kooperatif) 

menerangkan terdapat banyak peningkatan dalam pembelajaran. Saat ini nilai 

yang diukur dalam pembelajaran tidak hanya nilai UAS , tetai juga nilai affective 

dan karakkter. Dengan menggunakan model group investigation (pembelajaran 

kooperatif) ini mampu meningkatkan effective dalam pembelajaran, karakter 

sosial yang berkembang, minat belajar yang tinggi dan nilai ulangan harian yang 

meningkat.9 

Berdasarkan alasan- alasan diatas, maka penulis membuat skrakidah 

akhlaki dengan judul Penerapan Model Group Investigation (Pembelajaran 

Kooperatif) dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII Di MTs Ma’arif 

Wonosobo Kec. Ngadirojo Pacitan Tahun Ajaran 2017/ 2018. 

                                                           
7 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ( Jakarta: 

Prenanda Group, 2017), 313 
8 Observasi  Di MTS Ngadirojo, 20- 12-2017 
9 Wawancara dengan Ibu Eni Di MTS Ngadirojo, 20- 12-2017 
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B. Fokus Penelitian 

Mengingat permasalahan dalam suatu masalah dapat berkembang menjadi 

masalah yang lebih luas, maka perlu adanya lingkup batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada pokok pembahasan penerapan model Group 

investigation (pembelajaran kooperatif) dalam pembelajaran akidah akhlak 

kelas VIII di MTs  Ma’arif Wonosobo Pacitan  

2. Pembelajaran dalam penelitian ini meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor dalam pelajaran akidah akhlak  kelas VIII di MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model Group investigation (pembelajaran kooperatif) 

dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas VIII  di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan model Group investigation (pembelajaran 

kooperatif) dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas VIII  di MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan? 
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3. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan model Group investigation 

(pembelajaran kooperatif) dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas VIII  di 

MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan model Group investigation (pembelajaran 

kooperatif) dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas VIII  di MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model Group investigation 

(pembelajaran kooperatif) dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas VIII  di 

MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

3. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan model Group 

investigation (pembelajaran kooperatif) dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

kelas VIII  di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Segala tindakan dan perbuatan diharapakan mengandung manfaat baik 

bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat, antara lain: 
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1. Secara teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka penerapan metode mengajar yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan siswa dalam menerima pelajaran. 

2. Secara praktis 

a) Kepala MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

Sebagai masukan untuk lebih meningkatkan model pembelajaran yang 

efektif  

b) Guru MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

c) Menambah keilmuan tentang model mengajar yang sesuai untuk peserta 

didik di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

d) Siswa MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

e) Menambah motivasi dan semangat belajar di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan 

f) Semua praktisi pendidikan. 

Menambah khazanah keilmuan tentang model mengajar di sekolah dasar 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang terdapat dibawah ini merupakan runtutan 

pembahasan yang akan disajikan dalam penulisan ini, adapun sistematika 

pembahannya sebagaimana berikut: 
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 Bab pertama pendahuluan ini akan dikemukakan berbagai gambaran 

singkat tentang sasaran dan tujuan sebagai tahap-tahapan untuk mencapai tujuan 

dari keseluruhan tulisan ini. Serta mendiskripsikan Akidah Akhlak ke arah pada 

penulisan skripsi ini, agar dapat terlihat dengan jelas arah tujuan penulisan. 

Pembahasan pada bab pendahuluan ini meliputi: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, 

Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan. 

Bab Kedua  ini mendiskripsikan Akidah Akhlak tentang berbagai teori 

meliputi: pengertian akidah akhlak , tujuan akidah akhlak, ruang lingkup akidah 

ahlak, pendekatan dalam pembelajaran akidah akhlak, pengertian GI , penerapan 

GI, kelebihan dan kekurangan GI, faktor- faktor yang mempengaruhi GI. 

Bab Ketiga ini merupakan unsur terpenting dalm sebuah penelitian, Bab 

ini berisi tentang profil sekolah MTs Maarif Wonosobo Pacitan, pengambilan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta pemilihan data penelitian. 

Bab Keempat hasil lapangan  ini berisi hasil penelitian dan telaah yang 

telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan GI dalam pembelajaran 

akidah akhlak serta analisis data dari hasil penelitian. 

Bab Kelima  ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian terkait 

dengan pembahasan pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Akidah Akhlak 

a. Pengertian akidah akhlak 

Aqidah secara urnum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan 

secara mendalam dan benar lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. 

Sedangkan aqidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada 

ke-Esa-an Allah, dimana Allah-lah pemegang kekuasaan tertinggi dan 

pengatur atas segala apa yang ada di jagad raya.  

Akidah diibaratkan sebagai pondasi bangunan. Sehingga aqidah 

harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu dibanding bagin-bagian lain. 

Aqidah pun harus dibangun dengan kuat dan kokoh agar tidak mudah 

goyah yang akan menyebabkan bangunan menjadi runtuh. Bangunan yang 

dimaksud disini adalah Islam yang benar, menyeluruh, dan sempurna. 

Aqidah merupakan misi yang ditugaskan Allah untuk semua Rasul-Nya, 

dan pertama sampai dengan yang terakhir. Aqidah tidak dapat berubah 

karena pergantian nama, tempat, atau karena perbedaan pendapat suatu 

golongan.  

Berbicara mengenai aqidah tentunya tidak lengkap tanpa disertai 

akhlak. Akhlak adalah wujud realisasi dan aktualisasi din dan aqidah 
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seseorang. Sebelum membahas lebih jauh perlu diketahui pengertian dan 

makna dan akhlak. Akhlak berasal dan bahasa Arab, yaitu bentuk jamak 

dan kata khuluqun yang artinya tabiat, budi perkerti, al-’aadat yang 

artinya kebiasaan, al-muruu’ah yang artinya peradaban yang baik, dan ad-

din yang berarti agama. 

Kata akidah berasal dan kata ‘aqd yang berarti perhimpunan kata 

atau ikatan antara ujung-ujung (atau pangkal) sesuatu. Kata ‘aqd mi juga 

digunakan untuk benda-benda yang keras, seperti ‘aqd (ikatan) tali dan 

ikatan pada suatu bangunan. Kemudian kata mi dipinjam (isti’arah) untuk 

beberapa makna, seperti “akad jual bcli”, “akad nikah” dan “perjanjian”. 

Kemudian dan kata ‘aqd mi dapat dibentuk kalimat, misalnya, “Si Fulan 

memiliki akidah”.  

Di samping itu, akidah adalah sesuatu yang padanya berkumpul 

hati dan perasaan. Kata akidah juga dipakai untuk hal-hal yang dipercayai 

dalam agama (al-inu’taqadat ad-diniyyah). 

Sedangkan ‘aqaid atau “ilmu ‘aqaid” adalah nama lain yang timbul 

belakangan bagi ilmu kalam dan ilmu tauhid. Istilah “ilmu ‘aqaid” mi 

banyak dipergunakan sejak abad keenam Hijriah sesudah munculn ya 

kitab al-’Aqaidun-Nasafiyah.  

Dalam kajian-kajian sosiologis, kata akidah mempunyai beberapa 

arti. Akidah berarti ‘itiqad (iktikad), yaitu menerima pendapat sebagai 

hakikat, dan penerimaan pendapat mi semata-mata bersifat fikri 
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(pemikiran), walaupun kadang-kadang membekas pada perasaan. 

Bagaimanapun ia merupakan landasan pikiran seseorang dalam melakukan 

amalan-amalan yang dipilihnya. Kebenaran iktikad ini tidak disandarkan 

pada hakikat sesuatu, dan bergantung pada pendapat atau pandangan 

tertentu. Karena itu ada iktikad yang salah dan ada iktikad yang benar. 

Akidah juga berarti mazhab, yaitu pandangan filosofis atau 

keagamaan, dapat juga dikatakan scbagai prinsip-prinsip yang menjadi 

acuan suatu kelompok keagamaan atau lainnya (kelompok bukan 

kcagamaan), yang tata perilaku setiap anggotanya tanpa ada hujjah, alasan, 

atau dasar. Akidah berarti mu’taqad, yaitu mabda’ atau prinsip yang 

dipegang tcguh scbagai sesuatu yang benar tanpa disandarkan pada dalil 

sama sekali. Sedangkan yang saya maksud dengan “akidah” dalam buku 

mi adalah akidah Islam, yaitu scsuatu yang terhimpun padanya kalbu 

scorang muslim, berupa iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitabN 

ya, rasul-rasul-Nya, han akhir, serta qadha dan qadar yang baik dan yang 

buruk. Kesemuanya disertai rasa tunduk dan patuh kepada manhaj Allah 

SWT dengan melakukan ibadah kepada-Nya sesuai yang disyariatkan-

Nya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, 

menunaikan zakat, menunaikan puasa pada bulan Ramadhan, menunaikan 

ibadah haji bagi yang mampu, beramar ma’ruf dan nahi munkar, serta 

berjihad demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Maka dengan akidah 

seperti ini baik mereka yang sudah tidak memerlukan dali maupun yang 
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masth berusaha mencarinya, yang sudah tentu lengkap dan sclamanya siap 

dikaji dan dibahas umat Islam menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia1.  

Kata akhlak berasal dan bahasa arab jamak ‘khuluqun” yang, 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at. 

Menurut pengertian sehari-hari umumnya akhlak itu disamakan dengan 

budi pekerti, kesusilaan, sopan santun. Khalq merupakan gambaran sifat 

batin manusia. akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia, seperti 

raut wajah dan body. Dalam bahasa Yunani, pengertian khalq mi dipakai 

kata ethicos atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, 

kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos kemudian 

berubah menjadi etika.  

Sekalipun pengertian akhlak itu berbeda aasal katanya, tapi tidak 

berjauhan maksudnya, bahkan berdekatan artirya satu dengan yang lain. 

Menutur istilah (terminology) para ahli berbeda pendapat tentang definisi 

akhlak tergantung cam pandang masing-masing. Berbagai perbedaan para 

ahli itu adalah sebagai berikut:  

Farid Ma’ruf mendefinisikan akhlak sebagai kehendak jiwa 

manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, 

tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.  

                                                           
1 Ali Abdul Halim, Karakteristik Umat Terbaik (Jakarta: Gema Insane, 1996), 11-12 
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M. Abdullah Diroz, mendefinisikan akhlak sebagai suatu kekuatan 

dalam kehendak yang mantap, kekuatan berkombinasi membawa 

kecenderungan path pemilihan pihak yang benar (akhlak balk) atau pihak 

yang jahat (akhlak rendah).  

Ibn Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai suatu keadaan yang 

melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan mudah, tanpa melalui 

proses pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan sehari-hari).  

A1-Ghazali memberikan pengertian tentang bentuk ilmu akhlak itu 

sebagai ilmu untuk menujujalan ke akhirat yang dapat disebut sebagai 

ilmu sifat hati dan ilmu rahasia hubungan keagamaan yang kemudian 

menjadi pedoman untuk akhlaka khlaknya orang-orang baik. Ghazali lebih 

menitikberatkan masalah akhlak itu untuk pedoman orang-orang suluk dan 

hams disesuaikan dengan ajaran-ajaran syari’at Islam seperti yang 

digariskan oleh fuqaha, sehingga ilmu tersebut lebih popular dikalangan 

umat Islam menjadi ilmu tasawuf2 

Istilah akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mengandung pengertian sebagai suatu budi pekerti atau kelakuan. 

Sementara itu, Quraish menjelaskan bahwa kata akhlak terambil dan 

bahasa Arab yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan 

                                                           
2 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan (Jakarta: IMTIHA, 2007), 

20-21 
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agama. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa kata akhlak biasa digunakan 

dalam bentuk kata tunggal yaitu khuluq, misalnya: 

 َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 
“Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti (khuluq) 

yang agung”(QS Al-Qalam 68:4)3.  

 

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw., penggunaan konsep akhlak 

dalam berbagai konteks misalnya, berbunyi “Aku hanya diutus untuk men 

yempurnakan akhlak yang mulia”.”Tidak ada sesuatu yang lebih berat 

timbangan (ama!) seorang mukmin pada han kiamat melebihi akhlak yang 

luhur”.  

Selain itu masih terdapat ayat – ayat Al Qur’an yang berisi tentang 

keutamaan dan pentingnya akhlak 

الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِف السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َوالّلُه ُيُِبُّ 
 اْلُمْحِسِننيَ 

 

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.(QS.3:1344) 

 

ْثِْ َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغضِ َوالَِّذيَن ََيَْتِنُبوَن َكَبائَِر  ْم يَغْغِفُرونَ اْْلِ ُُ ُبوا   

Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-

perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf." (QS. 

Asy-Syura: 37)5 

                                                           
3 Depag, Al Qur’an (Jakarta: Toha Putra, 2001),68 
4 Ibid, 134 
5 Ibid, 37 
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Quraish menjelaskan pengertian akhlak di dalam agama (Islam) 

tidak dapat disamakan dengan etika, seandainya etika hanya didefinisikan 

sebagai arti sopan santun antarsesama manusia, serta hanya berkaitan 

dengan tingkah laku lahiriah. Istilah akhlak sesungguhnya mencakup 

makna yang luas mel iputi pelbagai aspek, mulai dan akhlak terhadap 

Allah, hingga kepada sesarna makhluk biotik dan nonbiotik. Pendapat 

yang senada dikemukakan Endang Saifuddin Anshari bahwa istilah akhlak 

merupakan aspek ketiga daripada agama Islam, di samping aspek akidah 

dan aspek syariat6.  

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang 

berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai 

pertimbangan. Akhlak dapat juga diartikan sebagai perangai yang menetap 

pada din seseorang dan merupakan sumber munculnya perbuatan-

perbuatan tertentu dan dirinya secara spontan tanpa adanya pemaksaan. 

Dan berbagai pengertian tentang akhlak, maka dapat ditarik sebuah benang 

merah bahwa akhlak adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir 

dan tertanam dalam dirinya7.  

 

 

                                                           
6 Berliana Kartakusumah, Pemimpin Adiluhung: Kepemimpinan Kontemporer (Jakarta: Blantika, 

2006), 34 
7 Dedi Wahyudi, Pengantar Akidah Akhlak Dan Pembelajarannya ( Yogyakarta: Lintang 

Publising, 2017), 2 
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b. Pentingnya Akidah Akhlak 

Pembelajaran akidah akhlak yang dipelajari siswa merupakan 

pembelajaran yang sangat penting bagi siswa, akidah akhlak merupakan 

salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mempunyai peran 

penting dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan iainnya.  

Akidah akhlak sebagai bagian dan pendidikan agama Islam 

merupakan salah satu dan sekian banyak rumpun mata pelajaran di sekolah 

yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter.8 

Oleh itu, pembangunan dalam Islam bukan sahaja menekankan 

pembangunan material semata-rnata, tetapi turut menekankan 

pembangunan akidah masyarakat dan pembangunan akhlak mereka. 

Semua dimensi pembangunan tersebut menjadi prasyarat kepada 

kehidupan yang sejahtera di dunia, lebih.Iebih lagi kehidupan di akhirat 

nanti. Jika diberi pilihan maka pembangunan akidah atau kerohanian dan 

akhlak adalah lebih utama daripada pembangunan kebendaan9 

c. Tujuan Akidah Akhlak 

Pembelajaran akidah akhlak adalah salah satu bentuk dakwah 

dalam Islam. Dilihat dan aspek tujuan objek dakwah ada empat tujuan 

yang meliputi: tujuan perorangan, tujuan untuk keluarga, tujuan untuk 

                                                           
8 Tim Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian  Dalam Pendidikan Agama Islam ( Yogyakarta: 

Depbulisher, 2016), 150 
9 Ahmad Sukri,Konsep Teori, Dimensi Dan Isu Pembangunan, 16 
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masyarakat, dan tujuan manus ia sedunia. Adapun tujuan dakwah dilihat 

dan aspek materi, menurut Masyhur Amin ada tiga tujuan yang meliputi: 

pertama, tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantap bagi tiap-

tiap manusia. Kedua, tujuan hukum, aktivitas dakwah bertujuan 

terbentuknya umat manusia yang mematuhi hukum-hukum yang telah 

disyariatkan oleh Allah SWT. Ketiga, tujuan akhlak, yaitu terwujudnya 

pribadi Muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Dan 

keseluruhan tujuan dakwah dilihat dan aspek maupun materi dakwah, 

maka dapat dirumuskan tujuan dakwah adalah untuk memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat10.  

Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus 

dipegang teguh, yaitu:  

1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata. Karena 

Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu bagi-Nya, maka tujuan dan 

ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepada- Nya.  

2. Membebaskan akal dan pikiran dan kekeliruan yang timbul karena 

jiwa yang kosong dan akidah. Dan orang yang jiwanya kosong dan 

akidah, terkadang ia menyembah (menjadi budak) materi yang nyata 

saja, dan adakalanya terj atuh pada berbagai ke se satan akidah dan 

khurafat. 

                                                           
10 Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah ( Jakarta: Kencana, 2016), 11 
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3. Ketenangan jiwa dan pikiran, terhindar dan kecemasan dalam jiwa dan 

kegoncangan pikiran. Karena akidah akan menghubungkan orang 

mukmin dengan Penciptanya, lalu meridhai Dia sebagai Tuhan yang 

mengatur, Hakim yang membuat syarfat. Oleh karena itu jiwanya 

menerima takdir, dadanya lapang, menyerah lalu tidak mencari Tuhan 

pengganti.  

4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dan penyelewengan dalam beribadah 

kepada Allah dan dalam bermuamalah dengan orang lain. Karena 

diantara dasar akidah adalah mengimani para Rasul, dengan mengikuti 

jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan.  

5. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dan tidak melewatkan 

kesempatan beramal kebajikan, selalu digunakannya dengan baik 

untuk mengharap pahala. Serta tidak melihat tempat dosa kecuali 

menjauhinya dengan rasa takut dan siksa. Karena diantara dasar akidah 

adalah mengimani han berbangkit serta han pembalasan terhadap 

seluruh perbuatan.  

6. Menciptakan umat yang kuat yang mengerahkan segala daya dan 

upaya untuk menegakkan agama Allah serta memperkuat tiang 

penyanggahnya tanpa peduli apa yang akan terjadi ketika menempuh 

jalan itu.  
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7. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki pribadi-

pribadi maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan 

kemuliaan11.  

Akhlak merupakan fungsionalisasi agama. Artinya, keberaga-

maan menjadi tidak berarti bila tidak dibuktikan dengan akhlak. Akhlak 

merupakan perilaku sehari-hari yang dicerminkan dalam ucapan, sikap 

dan perbuatan. Dalam kerangka yang lebih luas lagi, berakhlak berarti 

hidup untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya, hidup berguna 

bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk keseluruhan umat manusia 

dan alam sekitarnya. 

Pemberian pelajaran akhlak tidak hanya sekedar menyeluruh 

menghafal nilain ilai normatifsecara kognitif, yang diberikan dalam 

bentuk ceramah dan ulangan umum. Tetapi akhlak harus diberikan dan 

diajarkan untuk mendukung bidang studi lainnya. Guru agama adalah 

motor penggerak pendidikan agama, karena itu ia adalah pribadi berakhlak 

yang dicerminkan dalam dirinya dengan disiplin yang dicerminkan dalam 

dirinya dengan disipin yang tinggi. berwibawa, cerdas, gemar belajar 

sekaligus sebagai bimbingan dan arahan.  

Bahan ajar pendidikan agama yang berupa dasar agama Islam 

diberikan secara manual. Dengan cara mi anak diajarkan untuk 

mempraktekan bukan hanya hafalan. Sarana pendidikan agama yang 

                                                           
11 Ali Mahtum, Penjelasan Tentang Prinsip- Prinsip Keimanan (Jakarta: Mizan, 2000), 95-97 
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paling tepat dan utama adalah mushala dan mesjid. Sekolah yang baik 

adalah dengan adanya fasilitas mesjid. Karena di saat waktu shalat datang 

anak dapat melaksanakan berjamaah beserta gurunya. Dan perspektif 

Islam, anak adalah karunia sekaligus amanah Allah yang diberikan kepada 

orang tua. Anak perlu diberikan makanan batin semenjak dm1, niscaya Ia 

akan tumbuh dengan memiliki pnibadi yang kuat. Makanan batin yang 

paling cocok adalah pendidikan sejak dini bagi anak. Dengan pendidikan 

akan melahirkan generasi yang memiliki sumber daya yang kuat, handal, 

dan memiliki wawasan yang luas. 

Pendidikan agama dalam konteks ini, dipandang dan diyakini 

sebagai salah satu upaya utama dalam pembinaan akhlak dan mental anak 

Indonesia, karena pendidikan agama berperan langsung dalam 

pembentukan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa. Ia akan 

terlahir sebagai gernerasi yang tanggungjawab, berguna di lingkungan 

masyarakat dan menjadi tokoh yang disegani dalam lingkungan 

masyarakat.  

Para tokoh keagamaan dan lembaga keagamaan selama ini telah 

mengambil peran yang aktif dalam pembinaan akhlak anak Indonesia. 

Melalui dakwah, pengajian dan pendirian lembaga pendidikan, pam tokoh 

agama telah melaksanakan fungsinya sebagai pendidik terhadap 

masyarakat. Tetapi dalam kerangka pembinaan anak Indonesia, peran dan 
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fungsi yang telah dilaksanakan selama mi dipandang belum dilakukan 

secara optimal, dalam cara yang lebih terarah, sistematis dan terpadu.  

Kondisi yang kurang terarah mi terlihat dan belum ada dan 

berkembangnya program-program yang inovatif oleh lembaga keagamaan 

yang ada. Bentuk kegiatan yang dilakukan selama mi masih mengacu 

kepada pola-pola konvensional, yang hasilnya tidak maksimal dan 

memenuhi harapan masyarakat. Salah satu strategi dalam pengembangan 

model pembinaan akhlak anak adalah menempatkan anak sebagai subjek 

pembinaan, bukan semata-mama sebagai objek binaan yang penlu 

dicekoki dengan seperangkat nilai yang kering dan tidak menyentuh 

terhadap realitas kehidupan yang dialami oleh anak sehari-hari. Melalui 

pendekatan subjek, anak diajak untuk mengenali dan memecahkan sendiri 

persoalan yang mereka hadapi. Anak harus dihargai sebagai manusia 

dewasa yang mampu memecahkan persoalannya sendiri ini sesuai dengan 

prinsip-prinsip pendidikan.  

Dalam konteks ini, sudah saatnya para tokoh agama dan lembaga 

pendidikan keagamaan mengembangkan wawasan dan memadukan antara 

misi dan orientasi keagamaan yang dimiliki dengan pendekatan 

metodologi barn yang lebih efektif. Sebagaimana kita sadari bahwa salah 

sam cara mewujudkan vlsi bangsa Indonesia masa depan ialah 

mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan 

bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan 
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kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, 

berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.  

Lebih lanjut, arah kebijakan di bidang pendidikan antara lain 

menegaskan: meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta 

meningkatkanjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga 

pendidik mampu berfiingsi secara optimal terutama dalam peningkatan 

pendidikan watak dan budi pekerti. Tujuan yang dicapai agar dapat 

mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; 

memberdayakan lembaga pendidikan balk sekolah maupun luar sekolah 

sebagal pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta 

meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh 

sarana dan prasarana memadai12.  

d. Materi Akidah Akhlak 

Materi akidah akhlak terbilang sangat sensitif karena materi ini 

sering dipahami sebagai jantungnya Islam itu sendiri. Meski dcmikian, 

para guru berusaha untuk menarik materi mi dalam konteks yang lcbih 

luas, yaitu dalam konteks perjumpaan dengan kelompok masyarakat yang 

berbeda agama. Oleh karena itu, dalam diskusi-diskusi yang berlangsung 

mendapat tekanan babwa akidah Islam seharusnya memberi ruang seluasl 

uasnya kepada perneluknya, bukan saja untuk memahami dan meyakini 

                                                           
12 Tim Pengembang Fiup, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan,  35-36 
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ajaran agamanya, tapi juga didorong untuk menyisakan ruang apresiasi 

kepada pemeluk agama lain. Allah tidak pernah memaksakan atas agama 

kepada manusia, bagairnana rnungkin kita yang menjadi makhluk-Nya 

justru memaksakan sehuah agama. Pluralitas keberagamaan merupakan 

realitas yang tidak perlu disesali karena hal itu merupakan sunnatullah 

Dernikian juga dalarn masalah etika, moral, dan hudi pekerti. 

Dalam diskusi, dirumuskan bahwa Rasulullah diutus Allah untuk 

rnenyempurnakan akhlak. Dengan demikian Islam mempunyai target 

untuk membentuk moralitas umat manusia dan tidak sebatas dalam 

kerangka melaksanakan ajaran agarna yang bersifat ritual, tapi juga ajaran-

ajaran sosial terutama membela yang lemah13. 

e. Ruang Lingkup Akidah Akhlak 

Akidah artinya ikatan, janji, sedangkan menurut terminologi 

Akidah ialah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang 

membuat jiwa tenang dan menjadi kepercayaan yang bersih dan 

kebimbangan dan keragu-raguan.  Akidah didalam Al Qur’an disebut 

dengan Iman, yang artinya membenarkan dalam hati, mengucapkan 

dengan lisan dan melaksanakan dengan amal perbuatan (semua anggota 

badan). Adapun ruang lingkup iman ada enam, yaitu iman kepada Allah, 

iman kepada Malaikat, iman kepada Kitab, iman kepada Rasul, iman 

kepada han kiamat dan iman kepada Qodho dan Qodar. 

                                                           
13 Rumadi, Renungan Santri Dari Jihad Hingga Kritik Agama ( Jakarta: Erlangga, 2014), 155  
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Menurut Hasan Al-banna ruang lingkup Akidah Islam keimanan 

meliputi:  

1. Illahiah, yaltu pembahasan tentang segalah sesuatu yang berhubungan 

dengan illah (Tuhan) seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah.  

2. Nubuwwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Nabi dan Rasul termasuk kitabk itab suci dan mukjizat mereka.  

3. Ruhaniah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan alam metafisik, seperti malaikat, un, iblis dan rob.  

4. Sam’iah, yaitu pembahasan tetang segala sesuatu yang hanya bisa 

diketahui melalui Sam’i, yakni dalil Naqli berupa Al Qur’an14  

Akidah Islam dalam Aiquran disebut iman. Iman bukan hanya 

berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim 

untuk berbuat. Oleh karena itu, lapangan iman sangat luas, bahkan 

mencakup segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim yang disebut 

amal saleh.  

Seseorang dinyatakan iman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, 

melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan 

melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Karena itu, iman bukan 

hanya dipercayai atau diucapkan melainkan juga untuk menyatu secara 

utuh dalam din seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya15.  

                                                           
14 Depag, Al Qur’an Dan Terjemahan, 361 
15 Aminah, Pendidikan Islam Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Andi, 2017), 42 
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Menurut etimologi akhlak budi pekerti, sedangkan menurut 

terminologi ialah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan 

dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lebih dahulu. 

Ruang lingkup akhiak yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan 

seorang muslim adalah  

1. Akhlak kepada Allah,  

2. Akhlak pada sesama manusia, 

3. Akhlak pada alarn semesta. 

Seorang Muslim yang mengimplementasikan akidah, syariah dan 

akhlak dalam kehidupan sehari-hari disebut Muslim Kaffah, artinya 

seorang Muslim yang sempurna lslamnya. Oleh karena itu, Allah 

memerintahkan kepada umat Islam yang beriman untuk masuk Islam 

secara sempurna artinya tidak setengah hati. Sebagaimana firman Allah 

dalam Al Qur’an surat Al Baqarah: 208 artinya, “Hal orang-orang yang 

beriman, masuklah kamu sekalian dalam Islam secara sempurna, dan 

janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah 

musuh kamu yang nyata16. 

 

 

 

 

                                                           
16 Wahyudin, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Grasindo, 2001), 9-20 
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2. Group Investigation 

a. Pengertian Group Investigation 

Metode  GI pertama kali dirancang oleh Hebert Thelen. Model ini 

kemudian disempurnakan oleh Sharn dan rekan sejawatnya di Tel Aviv 

University.17 

Model pembelajaran kooperatif GI dipandang sebagai proses 

pembelajaran yang aktif, sebab siswa akan lebih banyak belajar melalui 

proses pembentukan (coiltructing) dan penciptaan, kerja dalam kelompok 

dan berbagi pengetahuan serta tanggung jawab individu tetap.18  

Dalam group investigation siswa diberi kontrol dan pilihan penuh 

untuk merencanakan apa yang ingin dipelajari dan di investigasi. Pertama-

tama, siswa di tempatkan dalam kelompok-kelompok kecil. Masing-

masing kelompok diberi tugas yang berbeda. Dalam kelompoknya, setiap 

anggota berdiskusi dan menentukan informasi apa yang akan 

dikumpulkan, bagaimana penyajian hasil penilitiannya didepan kelas. 

Semua anggota harus turut andil dalam menetukan topik penelitian apa 

yang akan mereka ambil. Mereka pula yang memutuskan sendiri 

pembagian kerjanya. Selama proses ini mereka akan terlibat dalam 

                                                           
17 Yunus Abidin, desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 (Bandung, PT refika 

aditama, 2014), 258. 
18 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses ,313. 
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aktivitas-aktivitas berfikir tingkat tiggi, seperti membuat sintesis, 

ringkasan, kesimpulan dan laporan akhir. 19 

b. Penerapan Group Investigation  

Implementasi strategi belajar kooperatif Group Investigation dalam 

pembelajaran, Secara umum dibagi menjadi enam langkah, yaitu:  

1) Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kel 

ompok (para siswa menelaah sumber-sumber informasi, memilih 

topik, dan mengkategorisasi saran-saran; para siswa bergabung ke 

dalam kelompok belajar dengan pilihan topik yang sama; komposisi 

kelompok didasarkan atas ketertarikan topik yang sama dan 

heterogen; guru membantu atau memfasilitasi dalam memperoleh 

inform asi). 

2) Merencanakan tugas-tugas belajar (direncanakan secara bersamas ama 

oleh para siswa dalam kelompoknya masing-masing, yang mel iputi: 

apa yang kita selidiki; bagaimana kita melakukannya, siapa sebagai 

pembagian kerja; untuk tujuan apa topik mi diinvestigasi 

3) Melaksanakan investigasi (siswa mencari informasi, menganalisis 

data, dan membuat simpulan; setiap anggota kelompok harus herk 

ontribusi kepada usaha kelompok; para siswa bertukar pikiran, 

mendiskusikan, mengklarifikasi, dan mensintesis ide-ide 

                                                           
19 Miftahul Huda, cooperative learning (Yogjakarta , PUSTAKA PELAJAR, 2013), 123. 
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4) Menyiapkan laporan akhir (anggota kelompok menentukan pesanp 

esan esensial proyeknya; merencanakan apa yang akan dilaporkan dan 

bagairnana membuat presentasinya; membentuk panitia acara untuk 

mengoordinasikan rencana presentasi 

5) Mempresentasikan laporan akhir (presentasi dibuat untuk keseluruhan 

kelas dalam berbagai macam bentuk; bagian-bagian presentasi harus 

secara aktif dapat melibatkan pendengar (kelompok lainnya) 

pendengar mengevaluasi kejelasan presentasi menurut kriteria yang 

telah ditentukan keseluruhan kelas 

6) Evaluasi (para siswa berbagi mengenai balikan terhadap topik yang 

dikerjakan, kerja yang telah dilakukan, dan pengalaman-pengalaman 

afektifnya, guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi 

pembelajaran asesmen diarahkan untuk mengevaluasi pemahaman 

konsep dan keterampilan berpikir kritis).  

Di dalam implementasinya, pembelajaran kooperatif group 

investigation, setiap kelompok presentasi atas hasil investigasi mereka di 

depan kelas. Tugas kelompok lain, ketika satu kelompok presentasi di 

depan kelas adalah melakukan evaluasi sajian kelompok.  

Model pembelajaran kooperatif  group investigation dapat dipakai 

guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara perorangan 

maupun kelompok. Model pembelajaran kooperatif dirancang untuk 

membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti 
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pembelajaran dan berorientasi menuju pembentukan manusia sosial. 

Model pembelajaran kooperatif dipandang sebagai proses pembelajaran 

yang aktif, sebab siswa akan lebih banyak belajar melalui proses 

pembentukan (coiltructing) dan penciptaan, kerja dalam kelompok dan 

berbagi pengetahuan serta tanggung jawab individu tetap merupakan kunci 

keberhasilan pembelajaran.  

Asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

model pembelajaran kooperatif  group investigation, yaitu: (1) untuk men 

ingkatkan kemampuan kreativitas siswa dapat ditempuh melalui 

pengembangan proses kreatif menuju suatu kesadaran dan pengembangan 

alat bantu yang secara eksplisit mendukung kreativitas; (2) komponen 

emosional lebih penting daripada intelektual, yang tak rasional lebih 

penting daripada yang rasional; dan (3) untuk meningkatkan peluang 

keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah harus lebih dahulu mem 

ahami komponen emosional dan irasional.  

c. Kelebihan Dan Kekurangan model group Isvestigation 

Metode group investigation yang merupakan bagian dari 

pembelajaran pembelajaran koperatif memiliki kelebihan diantaranya 

adalah:  

1) Mewujudkan kerjasama antara pelajar  

Pelajar memberikan kerjasama yang baik semasa guru mengajar. 

Pelajar bekerjasama di dalam kumpulan bagi mencapai markah yang 
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tertinggi. Di samping itu, dengan menggunakan pendekatan pemb 

elajaran secara koperatif, didapati pelajarjuga bersungguh-sungguh 

dalam melakukan aktiviti perbincangan di dalam kumpulan.20 

2) Meningkatkan kerajinan di kalangan pelajar  

Pelajar rajin dalam mclaksanakan tugasan yang diberikan. Minat 

pelajar terhadap aktiviti pembelajaran akan bertambah. mi mungkin 

disebabkan oleh peneguhan positif yang diberikan oleh guru sama ada 

dalam bentuk hadiah atau pujian, menyebabkan pelajar berl umba-

lumba untuk mendapatkan markah yang tinggi bagi kumpulan mereka. 

3) Melatih sikap berdikari di kalangan pelajar  

Melalui pembelajaran secara koperatif, sikap berdikari dapat 

dipupuk dimana kebiasaannya ketua kumpulan akan memastikan setiap 

anak buah di dalam kumpulannya memahami apa yang dibincangkan.  

4) Meningkatkan daya ingatan pelajar terhadap sesuatu yang dipelajari  

Pelajar yang bekerjasama dalam kumpulan koperatifboleh 

menguasai ilmu dan bahan yang disampaikan oleh guru Iebih baik 

daripada pelajar yang belajar bersendirian. Meningkatkan kemahiran 

sosial pelajar  

Pendekatan koperatif menyebabkan pelajar melibatkan din 

secara aktifdalam proses pembelajaran. Di sini, mereka terpaksa 

mendengar, menulis, menerangkan. membaca, melukis, mengulangi 

                                                           
20 Maryani Ika, Pendekatan Scientific Di Sekolah Dasar (Yogyakarta: Depublish, 2005), 37. 
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sesuatu aktiviti serta berinteraksi dengan ahli kumpulan sendiri dan 

kumpulan lain. Dengan itu, ia boleh meningkatkan kemahiran interaksi 

sosial di kalangan pelajar21.  

Menurut Slavin, kekurangan dan Cooperative Learning adalah 

kontribusi dan siswa berprestasi rendah menjadi kurang dan siswa yang 

memiliki prestasi tinggi akan mengarah kepada kekecewaan. Hal ini 

disebabkan mereka harus membantu temannya yang berkemampuan 

rendah. Noornia menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

mempergunakan Cooperative Learning membutuhkan waktu yang lebih 

lama bahkan dapat menyebabkan materi tidak dapat disesuaikan dengan 

kurikulum yang ada apabila guru belum berpengalaman22. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Group investigation 

Dalam pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

model Group Investigation dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Kedua faktor ini yang mempengaruhi keberhasilan 

penerapan pembelajaran Akidah Akhlak dengan model pembelajaran 

Group Investigation  

Dalam faktor Internal, Usman.M.Uzer  mengatakan bahwa pola 

interaksi optimal antara guru dan siswa, antara siswa dan guru dan 

antara siswa dan siswa merupakan komunikasi multiarah yang sesuai 

                                                           
21 Efandi Zakaria, Trend Pengajaran Matematik (Kuala Lumpur: Utusan Publisher, 2007), 25- 

26. 
22 Wicaksana, Teori Pembelajaran Bahasa.Yogyakarta (Garudha Wachane, 2016),  441. 
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dengan konsep siswa aktif. Sebagaimana yang dikehendaki para ahli 

dalam pendidikan modern, hal ini sulit terjadi pada mixed ability 

karena pada umumnya interaksi hanya terjadi antar siswa pandai dan 

guru. Agar siswa termotivasi dalam komunikasi multiarah, maka guru 

perlu memilih strategi pembelajaran yang menyenangkan.  

Guru perlu memahami adanya perbedaan dalam bidang 

intelektual, terutama dalam pengelompokan siswa di kelas. Siswa yang 

kurang cerdas jangan dikelompokkan dengan siswa yang 

kecerdasannya setingkat dengannya, tetapi perlu dimasukan kedalam 

siswa yang cerdas. Dengan harapan siswa yang kurang cerdas terpacu 

lebih kreatif, ikut terlibat langsung dengan motivasi yang tinggi dalam 

kerjasama dengan teman sekelompok dengannya, Kegiatan balajar 

tidak ditekankan pada “hasil” tetapi pada “Proses” belajar. Jadi yang 

lbih utama adalah menyusun strategi bagaimana agar siswa 

memperoleh pengetahuan dengan cara “mengalami” bukan 

“menghafal. Menurut Piaget dan Slavin  menyatakan bahwa struktur 

pengetahuan di kembangkan dalam otak manusia melalui dua cara 

yaitu asimilasi dan akomodasi yang berarti struktur pengetahuan baru 

dibuat atas dtruktur pengetahuan yang sudah ada, pengetahuan yang 
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sudah ada dimodifikasi untuk menyesuaikan datangnya pengetahuan 

baru.23  

Dalam faktor eksternal, penerapan Group Investigation 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan sarana prasarana. 

Keberhasilan kegiatan pembelajaran yang didukung oleh berbagai 

komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen yang terdiri 

dan: kurikulum, tenaga pendidikan, sararia prasarana, sistem 

pengelolaan, kondisi siswa dan lingkungan sosial ekonomi 

scbagaimana disebutkan harus diberdayakan se-optimal mungkin 

dalam kegiatan pembelajaran. dan komponen-komponen tersebut, 

faktor tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sistem pengelolaan 

manajemen, merupakan faktor yang tidak pembelajaran24. 

3. Pembelajaran Akidah Akhlak Dengan model group Investigation 

Kedudukan aqidah akhlak dalam kehidupan sangatlah penting dalam 

sendi kehidupan seorang muslim. Aqidah akhlak merupakan poros atau inti 

kemanakah tujuan hidup manusia. Apabila aqidah akhlaknya bagus maka 

sejahtera dan damailah lahir dan batinnya. Namun, sebaliknya jika aqidah 

akhlaknya buruk tentu akan rusak lahir dan batinnya. Oleh karenanya aqidah 

dan akhlak merupakan salah satu kunci jatuh bangunnya peradaban suatu 

                                                           
23 Darmadi, Pengembangan Model Dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa ( 

Yogyakarta: Depublish, 2017),  333-334. 
24 Suprihatiningsih, Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Ketrampilan ( Yogyakarta: 

Depublish, 2016), 6. 
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bangsa. Aqidah adalah kepercayaan yang bersih dan kebimbangan dan 

keraguan dimana hati membenarkannya sehingga timbullah ketenangan jiwa.’ 

Sedangkan pengertian lain dan aqidah adalah kepercayaan kepada Allah yang 

Maha Esa. Dimana kepercayaan tersebut mencakup enam kepercayaan atau 

disebut rukun iman yaitu kepercayaan kepada: Allah, malaikat, rasul utusan 

Allah, kitab yang diturunkan-Nya, han kiamat, serta Qada’ dan Qadar Allah 

Aqidah dan akhlak sangat erat kaitannya. Aqidah yang kuat dan benar 

tercermin dan akhak terpuji yang ia miliki, dan sebaliknya. Dalam konsepsi 

Islam, aqidah akhlak tidak hanya sebagi media yang mencakup hubungan 

manusia dengan Allah swt, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan 

sesamanya ataupun dengan alam sekitarnya karena sejatinya Islam adalah 

Rahmatan lii ‘aalainin. Jika hubungan-hubungan tersebut dapat diterapkan 

secara selaras maka itulah yang dirnaksud implementasi sejati aqidah akhlak 

dalam kehidupan yang membuat bahagia dunia dan akhirat25.  

Pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan model group 

investigation memungkinkan siswa untuk membangun akhlak dan karakter 

terpuji siswa seperti bekerja bersama, saling membantu dan memecahkan 

masalah dengan musyawarah. Hal ini sebagai dengan tujuan kurikulum 

pendidikan tahun 2013 yaitu mengutamakan pembelajaran karakter. 

 

 

                                                           
25 Dedi Wahyudi, Pengantar Akidah Akhlak Dan Pembelajarannya ,1-2 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi akidah akhlak karya Hsunul Khotimah UII Madiun dengan judul 

Penerapan Group investigation dalam pembelajaran akidah akhlak di SDN 2 

Taman Madiun. 

Dalam skrispsi tersebut dijelaskan penerapan metode Group 

investigation dalam pembelajaran reading di SDN 2 Taman. Berdasarkan 

penelitian tersebut, siswa yang awalnya pasif, menjadi lebih aktif dibuktikan 

dengan banyak siswa yang bertanya, adanya kerja sama dalam kelompok saat 

pertandingan, serta menumbuhkan sikap social dalam aktivitas belajar siswa. 

Beberapa kekurangan dalam penelitian itu disebabkan oleh kurangnya peran 

guru dalam mengatur diskusi siswa agar tetap terarah, serta alokasi waktu 

pelaksanaan yang cukup panjang. 

2. Skripsi akidah akhlak karya Ima Nur Imamah dengan UIN Jogja judul 

Penggunaan Model Kooperatif Picture And Picture Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Akidah Akhalak  Siswa.  

Dalam skripsi akidah akhlak tersebut di jelaskan bahwa  model 

kooperatif picture and picture dapat meningkatkan prestasi belajar Akidah  

anak. Hal ini berdasarkan ketuntasan hasil belajar yang selalu meningkat dari 

setiap siklus. Kekurangan dalam akidah akhlaki ini penggunaan media gambar 

yang cukup banyak sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam 

setiap proses pembelajaran 
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3. Skripsi karya Dwi Ernawati UNS solo dengan judul Penerapan  pembelajaran 

kooperatif  Group Investigation dengan media TTS (teka-teki silang) untuk 

perbaikan proses pembelajaran biologi siswa kelas VI SMP Negeri 5 

Surakarta   

Dalam skripsi ini, terdapat modifikasi dalam penggunaan Group 

Investigation dengan media teka teki silang , tetapi tetap menggunakan konsep 

turnamen kelompok dan games. Kelebihan dari metode ini lebih mudah dalam 

penyiapan bahan karena menggunakan slide show berbentuk teka teki silang. 

Kekurangannya adalah terdapat kesulitan dalam pembagian waktu karena 

hanya menngandalkan satu LCD serta membutuhkan LCD dalam jumlah 

banyak agar waktu sesuai 

Berdasarkan ketiga telaah pustaka diatas, terdapat kesamaan dalam 

memilih model pembelajaran yaitu Group Investigation. Tetapi subjek dan 

materi yang digunakan berbeda karena penelitian ini berada di level sekolah 

dasar. Media dalam penerapan model Group Investigation juga berbeda 

karena dalam penelitian ini menggunakan kartu sebagai medianya.  

Penggunaan waktu dalam penerapan dalam model ini lebih singkat karena 

alokasi waktu pelajaran lebih singkat dari pada sekolah menengah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan  dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, 

dimana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, 

gejala atau keadaan. Selain hal in terutama dalam hal analisis data, 

pendekatan ini dapat secara leluasa meminta bantuan sejumlah metode lain 

yang relevan, sepanjang dibutuhkan, seperti metode induktif, metode 

deduktif, metode historis, metode analitika bahasa, metode grounded, metode 

hermeneutika, metode komparatif, metode semiotika, metode framing, atau 

metode tindak tutur komunikasi1. 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif.-deskriptive. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan akidah akhlakikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok2. 

 

                                                           
1 Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah (Jakarta : Bumi Kompas, 2011), 43. 
2 Aep Saipul Hamdi dan Bahrudin, Metode Penelitian Kuantatif Aplikasi Dalam Pendidikan 

(Yogyakarta : Depublish, 2014), 9. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, 

karena peneliti sendiri merupakan alat (instrument) pengumpul data yang 

utama sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlukan dalam menguraikan 

data nantinya. Pengambilan data dengan mengajukan pertanyaan  kepada 

partisipan. Semuanya ini nantinya dijawab oleh partisipan dengan 

menggunakan bahasa yang dimengerti. Jadi aspek lain dan proses adalah 

bahasa. Tetapi bahasapun harus dimengerti dalam konteksnya. Karena bahasa 

yang sama dapat berarti berbeda dalam konteks yang berbeda. Bahkan kata 

yang sama tapi diucapkan dengan intonasi yang berbeda dapat berarti lain 

untuk orang yang mendengarnya. Karena itu kehadiran peneliti dalam 

konteks penelitian sangatlah penting. Hanya dengan kehadiran secara 

langsung peneliti dapat menangkap arti yang sebenarnya. Kehadirannya tidak 

dapat diwakili3. 

Peneliti juga harus jeli terhadap permasalahan yang diteliti dalam arti 

ikut masuk atau terjun melihat secara langsung keadaan lokasi atau subjek 

penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di MTs Ma’arif Wonosobo. Obyek 

penelitian dianggap sangat tepat, karena siswa MTs Ma’arif Wonosobo 

                                                           
3 Cristine Daymon Dan Immy Holloway, Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation  Terj: 

Cahya Wiratama(Yogyakarta : Bentang, 2002), 62. 
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memiliki latar belakang yang beragam sehingga  peneliti dapat melihat 

heterogenitas siswa yang berbeda. MTs Ma’arif Wonosobo ini adalah 

heterogen. 

4. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh sehingga subyek penelitian dapat berarti orang atau apa saja 

yang menjadi sumber penelitian. Sumber data ialah situasi yang wajar atau 

“natural setting”, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data berdasarkan 

observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan 

sengaja4.  Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru 

pelajaran akidah akhlak, siswa, waka kurikulum, dokument nilai 

pembelajaran, dan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran. 

5. Prosedur  Pengumpulan Data  

Penelitian  kualitatif akan menggunakan data yang diambil melalui 

wawancara, observasi lapangan, atau dokumen yang ada5.  

a) Observasi. 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dengan indera penglihatan 

yang berarti tidak mengajukan pertanyaan6. Observasi digunakan dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan informasi dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara teliti tentang pelaksanaan group 

                                                           
4 Aep Saipul Hamdi Dan Bahrudin, Metode Penelitian Kuantatif Aplikasi Dalam Pendidikan , 9 
5 Cristine Daymon Dan Immy Holloway, Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation , 67. 
6 Novita Lusiana , Metode Penelitian Kebidanan (Jakarta : Depublish, 2015), 47. 
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investigtaion di MTs Ma’arif Wonosobo serta keadaan dan prasarana yang 

menunjang. Partisipan yang mejadi objek observasi meliputi guru mata 

pejaran kaidah akhlak dan siswa kelas VIII. 

Disamping itu pula peneliti melakukan observasi secara tersamar 

sebab dalam mengamati situasi tidak selalu terus terang. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan atau 

tempat penelitian secara langsung. tempat Metode ini peneliti gunakan 

untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian serta 

kondisi sarana dan prasarana penunjang pendidikan di sekolah. 

b) Wawancara  

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara 

langsung antara pewawancara dengan responden7. 

Dalam pelaksanaan wawancara penulis menggunakan jenis 

wawancara jenis bebas terpimpin, maksudnya dalam melaksanakan 

wawancara orang-orang yang diwawancarai diberi kebebasan untuk 

memberikan jawaban. Namun hal itu juga tidak terlepas dari pedoman 

pokok yang telah disusun. 

Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang berkaitan 

yaitu kepala sekolah, guru  mata pelajaran akidah akhlak, waka kurikulum, 

para siswa kelas VIII dan guru mata pelajaran lain. 

 

                                                           
7 Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni, Epidemiologi (Jakarta : EGC, 2003), 40. 
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c) Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dan kata dokumen yang artmya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokurnentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dan lain 

sebagainya8.  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, logger, agenda dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitian sepertin jumlah guru maupun siswa, 

gambaran umum tentang keadaan sekolah MTs Ma’arif Wonosobo Sampung 

berupa letak geografisnya, sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, 

keadaan guru, siswa, tenaga administrasi dan sarana prasarananya 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data 

tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan suatu metode. Dengan 

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian data tersebut. Dan dalam tesis ini data berasal dari 

                                                           
8 Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa ( Yogyakarta: Deepublish, 2016), 120. 
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naskah wawancara atau interview, catatan lapangan, catatan dan dokumen 

resmi. 

Adapun proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Reduksi data: reduksi data pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan pembentukan data matang yang 

muncul dalam penulisan catatan lapangan sebagaimana hasil 

pengumpulan data, terdapat episode-episode selanjutnya dalarn reduksi 

data (membuat rangkuman, pengkodean, penyesuaian tema, membuat 

duster/ pengelompokan, membuat pembagian, menulis memo)9.  

b. Display data: kumpulan informasi yang tertata yang mengizinkan 

penyusunan kempulan dan pengambilan tindakan. Display berguna untuk 

membantu memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis 

atau tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman  

c. Penyusunan kesimpulan/ verifikasi : peneliti yang kompeten menyusun 

kesimpulan ini secara ringan, memelihara keterbukaan dan skiptis, tetapi 

kesimpulan masih tetap ada, dalam taraf permulaan dan samar- samar 

pada awalnya, kemudian menjadi eksplisit dan tertanam10.  

                                                           
9 Maskur, Manajemen Pendidikan Islam Teori Dan Aplikasi ( Yogyakarta: Deepublisher, 2015), 

81. 
10 Yuana Agus Dirgantara ,Pelangi Bahasa Sastra Dan Budaya (Jakarta : Garudhawaca, 2012), 

65. 
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Teknik analisis data diatas termasuk teknik analisa Miles Dan 

Huberman yang dijelaskan dengan gambar sebagai berikut: 

Analis Data Miles Dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7. Pengecekan keabsahan Temuan 

Yang dimaksud dengan keabsahan temuan data adalah bahwa setiap 

keadaan yang harus mempu mendemonstrasikan nilai yang benar, mampu 

menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolahkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya11. 

Dapat dikatakan, bahwa dalam penulisan karya ilmiah memerlukan 

data atau literarur yang valid dan akurat, sehingga diperlukan hal-hal yang 

dapat menegaskan bahwa data itu memang bebar-benar valid dan akurat. 

Maka pengecekan keabsahan data dipandang penting untuk dilakukan, karena 

hal itu merupakan salah satu syarat dalam sebuah penelitian. Untuk 

                                                           
11Lexy J. Moleong, , .320-321 

Reduksi 

Data 

Data 

Display 

Kesimpulan 

Pengumpulan 

data 



46 

 

 

menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu12. 

Adapun kriteria pengecekkan keabsahan data sebagaimana 

diterangkan dibawah ini: 

1. Kriteria Derajat Kepercayaan (Kredibilitas) 

Pada dasarnya kriteria ini menggantikan konsep validitas internal 

dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat 

tercapai, untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil 

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda 

yang sedang diteliti. Oleh karena itu, langkah ini dilakukan dengan cara 

menggali sumber literatur yang pernah ditulis oleh orang-orang yang 

benar-benar dapat dipercaya keabsahan dan kefalidan dari tulisan 

tersebut. 

2. Kriteria Kebergantungan,  

Kriteria ini merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam 

penelitian yang kualitatif. Di jelaskan bahwa kriteria ini antara data dari 

penelitian satu dengan penelitian yang lain saling bergantungan, dimana 

jika ada dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam 

suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka 

dikatakan reliabilitasnya berhasil dan tercapai. 

                                                           
12 Ibid, 324 
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3. Kriteria Kepastian, 

Kriteria ini berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. 

Adapun penjelasannya adalah pengalaman seseorang itu subjektif, namun 

jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, maka pengalaman itu 

dapat dikatakan objektif dan dapat dijadikan data. Jadi objektivitas dan 

subjektivitas itu tergantung pada seseorang. Dengan demikian, 

objekitvitas dan subjektivitas merupakan sebuah kepastian yang 

digunakan dalam memperjelas pengabsahan sebuah data yang diperoleh 

peneliti untuk melengkapi sebuah penelitian. 

8. Tahapan Penelitian 

a) Tahap pengerjaan penelitian 

Pada tahap  ini, peneliti membaca buku-buku atau bahan-bahan 

yang berkaitan lalu mencatat dan menuliskan data-data yang diperoleh dari 

sumber penelitian, lalu berusaha menyatukan sumber yang ada untuk 

dirancang sebelumnya, kegiatan terakhir pada tahap ini peneliti membuat 

analisis pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. 

b) Tahap analisis data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengorganisasian data, lalu 

melakukan pemeriksaan keabsahan data, selanjutnya yang terakhir adalah 

penafsiran dan pemberian makna terhadap data yang diperoleh. 
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c) Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang telah            

diperoleh 

Dalam tahap ini yang merupakan tahap terakhir dari rangkaian 

tahap-tahap yang dilakukan dalam suatu penelitian dilakukan kegiatan 

penyusunan laporan penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing, selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan sampai pada 

terselesaikannya penyusunan laporan ini. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Lokasi MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan berlokasi di Desa Wonosobo, Kec. 

Ngadirojo, Kab. Pacitan. Ini adalah sekolah swasta berbasis Islam di 

Kecamatan Ngadirojo Pacitan. Lokasi sekolah ini berbatasan dengan 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

2. Visi dan Misi MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

a. Visi  

Terwujudnya  generasi yang berkualitas, berprestasi dan berjiwa islami 

b. Misi  

1) Meningkatkan kualitas pendidikan yang efektif dan evisien. 

2) Mengupayakan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang 

memadai.  

3) Mengebangkan minat dan bakat siswa sesuai bakat yang dimiliki. 

4) Meningkatkan tertib atministrasi. 

5) Mewujudkan generasi yang mampu mengamalkan ajaran agama Islam. 

6) Mengembangkan dan memasyarakatkan seni kebudayaan isla 
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3. Kondisi MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

Peningkatan kondisi di sekolah ini adalah  usaha segenap unsur 

sekolah  yang telah bekerja keras untuk meningkatkan mutu MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan. 

Keadaan tanah dan Perangkat MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

1. Luas Tanah  :   8.185 m2 

2. Ruang Kepala Sekolah :   1 buah 

3. Ruang Tata Usaha :   1 buah 

4. Ruang Guru :   1 buah 

5. Ruang Belajar :   10 buah 

6. Ruang Komputer :   1 buah 

7. Ruang Perpustakaan :   1 buah 

8. Ruang Koperasi :   1 buah 

9. Ruang OSIS :   1 buah 

10. Ruang BP :   1 buah 

11. Ruang UKS :   1 buah 

12. Ruang MCK :   8 buah 

13. Ruang IPA :  1 buah 

14. Ruang Pesuruh/dapur :   1 buah 

15. Ruang Gudang :  1 buah 

16. Tempat Ibadah :   1 buah 
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4. Keadaan Murid 

Table 4.1 

Jumlah siswa 2010-2015 

 

Tahun 
Jumlah 

Kelas 

Rencana Pendaftar Diterima 

L P L P L P 

2012 3 85 75 62 58 54 57 

2013 3 92 60 90 58 90 58 

2014 3 70 55 65 50 65 50 

2015 3 50 70 44 65 44 65 

2016 3 55 73 55 73 55 73 

2017 3 62 78 62 78 62 78 

 

Tabel 4.2 

Rombel siswa 

 

Tahun 

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 

Rom 

bel 
L P JML 

Rom 

bel 
L P JML 

Rom 

bel 
L P 

2012 3 54 57 111 3 74 48 122 3 66 67 

2013 3 90 58 148 3 54 57 111 3 81 41 

2014 3 65 50 115 3 90 58 148 3 54 57 

2015 3 44 65 109 3 63 45 108 3 82 60 

2016 3 56 71 127 3 41 63 104 3 53 54 

2017 3 62 78 140 3 55 72 127 3 40 64 
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5. Data Siswa Kelas VIII 

1.  Ageng Pranoto Pacitan, 12 Juli 

2003 

0037576019 Katwanto Sudarti Dsn.Nglurah Rt 002 

Rw 006 Ds.Wonodadi 

Kulon 

2.  Andik Setiawan Pacitan, 25 Juli 

2003 

0037207026 Bibit Boniyem Dsn.Tawang Rt 002 

Rw.007 Ds.Wonodadi 

Kulon 

3.  Asfiatul Delia 

Nazarini 

Pacitan, 22 

Agustus 2004 

0043915267 Katwanto Leni Setyani Dsn.Pucang Palet Rt 

22 Rw 00 4 

Ds.Nogosari 

4.  Davit Indra 

Nuryanto 

Pacitan,08 Juli 

2004 

0046939890 Daman Toiyem Dsn.Krajan Rt 02 Rw 

02 Ds.Wonosobo 

5.  Defi Fatma Pacitan, 17 

Pebruari 2004 

0000077083 Sai'in Mustaghfiroh Dsn.Krajan Rt 01 Rw 

01 Ds.Wonoasri 

6.  Leni Ayu Pacitan, 20 Juni 

2004 

0000077084 Sarjono Djaitun Dsn.Tawang Rt 002 

Rw.007 Ds.Wonodadi 

Kulon 

7.  Dista Putika 

Ramadhani 

Pacitan, 27 

Oktober 2004 

0000077087 Pawit Murtini Dsn.Pucang Palet Rt 

21 Rw 4 Ds.Nogosari 

8.  Farid Hendik 

Kurniawan 

Pacitan, 21 Maret 

2004 

0010012131 Nurhayadin Nurhalimah Dsn.Gauto Rt 01 Rw 

04 Ds.Wonokarto 

9.  Heri Purnomo Pacitan, 23 

Agustus 2004 

0000077094 Bambang 

Khoiri 

Sukenah Dsn.Dilem Rt 01 Rw 

12 Ds.Wonokarto 

10.  Imam Mukhlisin Pacitan, 16 Juli 

2004 

0000077095 Mahmud 

Aris 

Sriatun Dsn.Krajan Rt 02 Rw 

01 Ds.Wonosobo 

11.  Lilik Anggi 

Mariska 

Pacitan, 09 Maret 

2004 

0010012133 Tukirin Sukatmi Dsn.Tawang Rt 003 

Rw.007 Ds.Wonodadi 

Kulon 5
2
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12.  Muhammad 

Taufikurrahman 

Pacitan, 25 

Pebruari 2004 

0000096652 Imam 

Suryanto 

Siti 

Mudrikah 

 

13.  Dian Asrofin   Pacitan, 03 Juli 

2003 

9990197444 Syaifudin Siti 

Wakidah 

Dsn.Kajon Rt 02 Rw 

04 Ds.Wonosobo 

14.  Nava Diana Pacitan, 04 

November 2002 

9990197443 Sukatni Susanti Dsn.Kepuh Rt 01 Rw 

05 Ds.Wonosobo 

15.  Resnetri 

Ayuningrum 

Pacitan, 12 April 

2004 

0000077093 Bonasir Rubingah  

16.  Yoga Ridho 

Pangestu 

Pacitan, 01 Mei 

2004 

0043704754 Tukiyar Indah 

Purwati 

Dsn.Kajon Rt 01 Rw 

03 Ds.Wonosobo 

17.  Adi Setya Saputra Pacitan, 0026573504    

18.  Adit Wahyu 

Prasetyo 

Pacitan,09 

November 2004 

0044368802 Misni Ismiatin Dsn.Kajon Rt 02 Rw 

03 Ds.Wonosobo 

19.  Andi Widodo Pacitan, 19 

Desember 2003 

0033882772 Misdianto Barmi Dsn.Kepuh Rt 01 Rw 

05 Ds.Wonosobo 

20.  Andika Pratama      

21.  Dila Sri Wahyuni Pacitan, 29 

November 2004 

0044238951 Sogiran Saripah  

22.  Dinda Ayu 

Fatikasari 

     

23.  Deni Ardiansyah Pacitan, 01 Januari 

2004 

0039363262 Edi 

Harmanto 

Suyatin  

24.  Dini Aminarti Pacitan,18 Januari 

2004 

0043915286 Tumarno Supartin  

5
3
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6. Data Guru 

a. Purwadi, S.I 

b. Winarno, S.Pd 

c. Jahuri, S.Pd 

d. Katmanto, S.Pd 

e. Katwanto, S.Pd.I 

f. Sutrisno, S.Pd 

g. Eni Mujayanah, S.Pd 

h. Yuatri Handayani, S.E 

i. Endah Setyo Rahayu, S.Com 

j. Ninuk Triwiyan, S.Pd 

k. Rina Nur Sholehah, S.Pd.I 

l. Doni Setianto, S.Pd 

m. Tri Utami, S.Pd.I 

n. Kendri Purnama Wati, S.Pd 

o. Aang Kunaefi, S.Pd 

p. Siti Nur Maulidah, S.Pd.I 

q. Imam Tugaroni 

7. Sarana dan Pra sarana MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan berdiri di atas tanah seluas 8.185 m2 

dengan lokasi yang strategis.MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan memiliki 

bangunan gedung antara lain : 
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Ruang Kepala Sekolah :   1 ruang 

Tempat Ibadah/ Mushola :   1 lokal 

Kantor guru :   1 ruang 

Kantor Tata Usaha :   1 ruang 

Ruang Kelas :   10 ruang 

Laboratorium Komputer :   1 ruang 

Ruang BP :   1 ruang 

Ruang UKS :   1 ruang 

Ruang OSIS/Pramuka :   1 ruang 

Gudang :   1 ruang 

Dapur  :   1 ruang 

Toilet dan Kamar Mandi :   8 ruang 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penerapan Model Group Investigation (pembelajaran kooperatif) Dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan 

Menurut keterangan Ibu Tri Utami memilih model ini dalam 

pembelajaran akidah akhlak adalah sebagai berikut: 

Penerapan metode ini berawal dari munculnya masalah dalam 

mengajar di mata pelajaran Akidah Akhlak. Awalnya saya kesulitan 

dalam pembelajaran akidah akhlak, karena banyak siswa yang ramai 

dalam pembelajaran, tidak memperhatikan materi. Selain itu saat 

mengajar mereka kalau disuruh bertanya tentang yang tidak  
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diketahui tidak ada  yang mau, hanya diam saja. Yang lebih menjadi 

masalah, saat ulangan mingguan, atau bulanan, nilai mereka tidak 

mencapai KKM. Akhirnya saya membaca buku dan menemukan 

metode ini, meski awalnya ragu, saya mencoba menerapakan dan 

ternyata hasilnya positif. Mereka lebih aktif dalam belajar, nilai bagus 

dan malah mereka belajar bersosial dengan teman sekelasnya, hal ini 

yang melatar belakangi menggunakan metode ini dalam 

pembelajaran1. 

 

Kronologi Penerapan Penerapan model Group Investigation 

(pembelajaran kooperatif)  Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  

Di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

Menurut keterangan Ibu Tri Utami kronologis model ini dalam 

pembelajaran akidah akhlak adalah sebagai berikut 

Awalnya saya masih bingung bagaimana cara mengatasi siswa 

yang kurang fokus dalam mapel saya, kemudian saya mencoba 

membaca di internet tentang model pembelajaran yang 

menyenangkan. Saya menemukan beberapa model, tapi belum ada 

yang sesuai dengan kondisi di sekolah ini. Saya terus mencari dan 

menemukan model group investigation  ini, meskipun awalnya ragu, 

saya mencoba menerapkan model ini. Teryata hasilnya cukup 

memuaskan saat pertama kali dicoba dan akhirnya saya tetap 

memakaimodel ini dalam mengajar dan pembelajaran menggunakan 

model ini sudah berjalan mulai dua tahun yang lalu.2 

 

 

Penerapan model Group Investigation (pembelajaran kooperatif) 

Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan. 

                                                           
1 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 25/1-I/F-1/17-III-/2018 
2 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 26/1-I/F-1/17-III-/201 
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a) Persiapan model  Group Investigation (pembelajaran kooperatif) dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan 

Menurut Ibu Tri Utami selaku guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak dikelas VIII MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan, dalam 

melaksanakan model group investigation (pembelajaran kooperatif) 

diperlukan beberapa persiapan. 

“Beberapa persiapan diperlukan untuk menerapkan 

metode ini. Untuk persiapan melakukan metode group 

investigation sebagai guru saya harus membuat RPP terlebih 

dahulu. RPP ini berisi perencanaan yang akan saya laksanakan 

dalam pembelajaran nanti. Di dalamnya juga berisi tentang segala 

sesuatu yang harus saya persiapankan diantaranya materi yang 

akan saya ajarkan berupa buku LKS dan materi tambahan yang 

saya buat sendiri, kemudian data murid yang sudah saya bagi 

kedalam beberapa kelompok yang berisi 4- 5 orang, membuat 

peraturan yang akan saya terapkan dalam metode group 

investigation nanti serta membuat tema beberapa kelompok. Yang 

terakhir saya menyiapkan lembar evaluasi kelompok dan evaluasi 

per anak”3 

 

Selain persiapan dalam bentuk materi yang akan digunakan pada 

saat penerapan, diperlukan sosialisasi agar siswa menyiapkan diri dan 

merasa bersemangat demi kelancaran penerapan model ini. Hal ini 

menurut keterangan Ibu Tri Utami  

“Selain persiapan yang tadi saya sampaikan , saya juga 

menyiapkan keadaan siswa dengan memberitahukan bahwa pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak akan diadakan tugas kelompok , 

diharapkan anak- anak untuk belajar dengan sungguh- sungguh 

dan sekaligus saya bagi kelompoknya agar pada saat kegiatan 

                                                           
3 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-I/F-1/18-III/2018 
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tidak memakan waktu dalam membagi kelompok dan siswa biasa 

kompak dalam pertandingan. Saya membagi siswa ke dalam 

kelompok yang beranggotakan 4-5 orang tiap kelompok secara 

heterogen baik dari kemampuan, jenis kelamin, maupun latar 

belakang sosialnya. Cara pembentukan kelompok dilakukan 

dengan mengurutkan siswa dari siswa yang berkemampuan tinggi, 

sedang, rendah kemudian dari tiap bagian diambil satu siswa 

sebagai anggota kelompok”.4 

 

Dari keterangan diatas, dalam mempersiapkan model group 

investigation (pembelajaran kooperatif) diperlukan pembagian kelompok 

dalam penerapan model group investigation, serta sosialisasi kepada siswa 

agar siswa menyiapkan diri dan kegiatan berjalan lancar 

b) Pelaksanaan model Group investigation (pembelajaran kooperatif) Dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan 

Menurut keterangan Ibu Tri Utami selaku guru akidah akhlak 

kelas VIII, pelaksanaan model group investigation dimulai dengan 

menempatkan siswa sesuai dengan kelompoknya dan mulai 

menyampaikan materi. 

“Pada saat memulai kegaiatan pembelajaran saya 

meminta kepada siswa untuk berkumpul dengan satu kelompoknya. 

Kelompok ini sudah dibagi pada hari sebelumnya sehingga siswa 

langsung bertindak cepat berkumpul dengan teman satu 

kelompoknya”.5   

 

                                                           
4 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/1-I/F-1/17-III/2018 
5 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/1-I/F-2/17-III/2018 
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Saat peneliti melakukan observasi, peneliti melihat guru meminta 

siswa untuk berkumpul bersama dengan anggota kelompoknya masing- 

masing yang sudah ditentukan sebelumnya6 

Hal ini diperkuat dengan keterangan Dini Aminarti siswi kelas 

VIII  MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

“Saat itu bu guru, meminta kita untuk berkumpul dengan teman 

satu kelompok yang sudah dibagi beberapa hari sebelumnya”7. 

 

Setelah siswa berkumpul dengan satu kelompoknya, guru  masuk 

di tahap selanjutnya yaitu penyampaian materi.  

“Pada awal pembelajaran saya menyampaikan materi dalam 

penyajian kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung 

atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin guru. Pada saat 

penyajian kelas ini siswa saya minta  harus benar-benar 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh 

saya, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat 

kerja kelompok. Saya menyajikan materi kepada siswa terlebih 

dahulu kadang membuat variasi, akan lebih menarik penyajiannya 

berupa CD (audio visual) , tapi saya jarang menggunakan audio 

karena ternyata siswa lebih paham dengan yang ceramah 

langsung”8. 

 

Menurut keterangan Deni Ardiansyah selaku siswa kelas VIII  

MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

Beberapa hari yang lalu, ibu Tri bilang kalau akan melakukan 

tugas kelompok, hari ini pada awalnya bu guru menyampaikan 

pelajaran biasa, kemudian memberitahu kalau materi tugas 

kelompok adalah materi yang disampaikan ini9 

 

                                                           
6 Liat Transkrip Observasi Nomor: 01 / O / 17-III/ 2018 
7 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/2-I/F-2/17-III/2018 
8 Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/1-I/F-2/17-III/2018 
9 Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/3-I/F-2/17-III/2018 
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Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti dengan 

melihat guru menyampaikan materi dengan ceramah dan meminta para 

siswa untuk memperhatikan materi yang disampaikan karena akan 

digunakan dalam tugas kelompok10 

Setelah guru menyampaikan materi di depan siswa, guru meminta 

siswa untuk berdiskusi dalam kelompoknya tentang tema yang diberikan 

untuk masing- masing kelompok.  Untuk saling bertanya dan memberitahu 

kalau ada materi yang belum paham. 

“Setelah saya menyampaikan materi, saya minta siswa- siswa 

untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya dengan tema 

yang telah ditentukan. Siswa belajar dalam kelompok berdiskusi 

menuntaskan materi pelajaran. Pada saat belajar kelompok inilah 

siswa harus berusaha untuk lebih menguasai materi pelajaran. 

Anggota kelompok yang lebih menguasai materi harus membantu 

temannya yang belum menguasai materi. Hal ini karena biasanya 

kalau saya minta untuk bertanya tentang materi yang tidak paham, 

mereka cenderung takut atau pasif untuk bertanya kepada saya, 

sehingga dengan diskusi ini mengaharapkan siswa yang tidak 

paham mau bertanya kepada temannya. Kalau ada pertnyaan yang 

tidak terjawab dalam kelompok, maka perwakilan kelompok bias 

bertanya kepada saya. Saya juga harus berkeliling kelas untuk 

memastikan mereka berdiskusi dengan temannya tentang materi 

dan bukan sekedar bercanda atau bermain. Terkadang saya juga 

meminta anak- anak pergi ke perpustakaan sebagai bahan untuk 

membuat tugas kelompok ”.11 

 

Hal ini diperkuat dengan keterangan Dian Asrofin  siswa kelas 

VIII  MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

“ Ibu Tri setelah mengajar, meminta kita untuk berdiskusi dengan 

anggota kelompok,membahas tema yang telah diberikan kemudia 

                                                           
10 Liat Transkrip Observasi Nomor: 01 / O / 17-III/ 2018 
11 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/1-I/F-2/17-III/2018 
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saling, tanya jawab tentang tema itu, kalau ada yang bingung bisa 

bertanya kepada teman satu kelompok, kalau satu kelompok tidak 

bisa, maka boleh bertanya kepada pak guru untuk membantu 

menjawab, setalah itu hasil diskusi ditulis menjadi tugas 

kelompok”12. 

 

Setelah diskusi kelompok, guru memulai meminta setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan. Hal ini sebagaimana keterangan Ibu Tri Utami .  

“ Setelah sekiranya cukup siswa berdiskusi, saya mulai meminta 

setiap kelompok untuk maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dengan teman satu kelompok tadi 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Ada yang bertugas 

sebagai moderator, ada yang menjadi pembaca materi dan ada 

yang mencacat hasil diskusi dan presentasi saat di depan kelas.13 

 

Setelah kelompok maju ke depan kelas, guru mempersilahkan 

kelompok itu untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok mereka 

sesuai dengan tema 

Setelah kelompoknya maju ke depan kelas, saya mempersilahkan 

mereka untuk mulai presentasi hasil tugas kelompok mereka. Yang 

pertama mereka membuka presentasi dengan salam, kemjudian 

membacakan judul/tema dari kelompok mereka. Setelah itu mereka 

mulai mempresentasikan tugas mereka sesuai dengan tema yang 

mereka dapat. Setelah mereka selesai presentasi, maka di adakan 

sesi tanya jawab terkait materi yang telah di sampaikan tadi, 

biayasanya diambil 3 penanya untuk setiap kelompok karena 

keterbatasan waktu. Maka mulailah mereka saling tukar pendapat 

dan diskusi, saat yang lain berdebat, ada siswa dari kelompok itu 

yang mencatat hasil diskusi kelas itu, kemudian hasil itu 

dibacakan setelah semua pertanyaan dijawab sebagai kesimpulan. 

Setelah kesimpulan dibacakan, kelompok itu menutup dengan 

salam dan diganti dengan kelompok lain.14 

                                                           
12 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/4-I/F-2/17-III/2018 
13 Lihat Transkrip Wawancara nomor: 09/1-I/F-2/17-III/2018 
14 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/1-I/F-2/18-III/2018 
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Menurut Leni Ayu selaku siswi kelas VIII  MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan. 

“kami mulai maju ke depan kelas untuk membacakan tugas 

kelompok kami, ada yang jadi moderator dan ada yang membaca 

materi, kemudia diadakan tanya jawab dengan teman- teman satu 

kelas.15 

 

Menurut keterangan dari Dian Asrofin  selaku siswa kelas VIII  

penerapan metode group investigation berlangsung sebagai berikut: 

“Saat tugas kelompok sudah selesai dikerjakan, kami maju 

kedepan kelas bersama teman satu kelompok, kemudian kami 

membacakan hasil diskusi tugas kelompok kami di depan teman- 

teman. Setelah selesai, kami saling tanya jawab dengan teman satu 

kelas”.16 

  

Penerapan model group investigation yang digunakan oleh Ibu Tri 

Utami juga dikuatkan oleh bapak Katwanto selaku kepala sekolah MTs 

Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

“ Saya selaku kepala sekolah selalu berkeliling kelas untuk 

memantau pembelajaran di setiap kelas. Saya cukup tertarik 

dengan metode pembelajaran group investigation yang diterapkan 

oleh Ibu Tri Utami .  Saya melihat belaiu mengajar, kemudia 

melakukan diskusi dengan model kelompok, setelah itu mereka 

melakukan diskusi depan kelas mereka terlihat bersemangat dalam 

melakukan pertandingan itu, para siswa terlihat antusias 

sekali”.17 

 

Hal ini sesuai dengan yang dilihat peneliti saat melihat secara 

langsung presentasi yang dilakukan siswa antar kelompok untuk berusaha 

                                                           
15 Lihat Transkrip Wawancara nomor: 11/5-I/F-2/18-III/2018 
16 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 28/2-I/F-5/18-III/2018 
17 Lihat Transkrip Wawancara nomor: 12/6-I/F-2/18-III/2018 
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menjawab pertanyaan teman satu kelas, mereka terlihat bersemangat 

dalam melakukan pertadingan untuk menjadi pemenang18. 

c) Evaluasi model  Group Investigation (pembelajaran kooperatif) Dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan. 

Evaluasi model group investigation dilakukan dengan menilai 

hasil tugas kelompok mereka, kemampuan dalam presentasi dan 

kemampuan dalam menjawab pertanyaan dari temannya. Hal ini sesuai 

dengan keterangan Ibu Tri Utami  

“ untuk penilaian dari metode ini dilihat dari hasil kerja kelompok 

mereka. Selain itu dinilai juga penampilan mereka dalam 

menyampaikan presentasi di depan teman- teman satu kelas serta 

kemampuan dalam menjawab pertanyaan teman- temannya”.19 

 

Selain evaluasi dari hasil kelompok dan presentasi, guru 

melakukan evaluasi lain sebagai pelengkap evaluasi diatas. Hal ini 

berdasarkan keterangan Ibu Tri Utami . 

“Evaluasi belajar dilakukan pada awal pelajaran sebagai pra test, 

selama pembelajaran, serta hasil akhir belajar siswa baik individu 

maupun kelompok. Selama proses pembelajaran, evaluasi 

dilakukan dengan mengamati sikap, keterampilan dan kemampuan 

berpikir serta berkomunikasi siswa. Kesungguhan mengerjakan 

tugas, hasil eksplorasi, kemampuan berpikir kritis dan logis dalam 

memberikan pandangan atau argumentasi, kemauan untuk bekerja 

sama dan memikul tanggung jawab bersama, merupakan contoh 

aspek-aspek yang dapat dinilai selama proses pembelajaran 

berlangsung”.20 

                                                           
18 Liat Transkrip Observasi Nomor: 03 / O / 18-III/2018 
19 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 13/1-I/F-3/18-III/2018 
20 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 14/1-I/F-3/18-III/2018 
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Menurut keterangan Leni Ayu siswa kelas VIII  MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan 

“ Sebelum presentasi depan kelas, ibu guru mengatakan bahwa 

hasil kelompok, presentasi dan kemampuan menjawab akan 

dinilai, maka seriuslah dalam melakukan diskusi.”21 

 

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti pada saat 

presentasi dan diskusi, siswa terlihat serius dan berusaha menjawab setiap 

pertanyaan yang di sampaikan oleh oleh temannya22. 

Hal ini juga diperkuat dengan keterangan bapak Katwanto selaku 

kepala sekolah MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan  

“Saya melihat keseriusan dari anak–anak dalam pembelajaran 

metode ini, mereka terlihat sangat antusias, berani mengeluarkan 

pendapat mereka dan saling bekerja sama”23. 

 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan model Group investigation (pembelajaran 

kooperatif) Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs 

Ma’arif Wonosobo Pacitan 

a) Kelebihan Group Investigation Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas 

VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

Menurut keterangan dari Ibu Tri Utami , metode group investigation 

memiliki banyak kelebihan  

                                                           
21 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 15/7-I/F-3/18-III/2018 
22 Liat Transkrip Observasi Nomor: 04  / O / 18-III/2018 
23 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 16/6-I/F-3/18-III/2018 
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“Dengan menerapkan metode group investigation, lebih 

meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. model group 

investigation tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam 

pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademi 

lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting 

dalam kelompoknya. mengedepankan penerimaan terhadap 

perbedaan individu. selain itu. proses belajar mengajar berlangsung 

dengan keaktifan dari siswa serta mendidik mendidik siswa untuk 

berlatih bersosialisasi dengan orang lain. siswa memiliki motivasi 

belajar tinggi sehingga menghasil belajar lebih tinggi. dari segi 

karakter, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi, 
meningkatkan rasa emosional dan harga diri juga meningkatkan 

tingkat kehadiran di sekolah. Dalam model pembelajaran ini, membuat 

peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran.. Dalam 

pembelajaran peserta didik ini membuat peserta didik menjadi lebih 

senang dalam mengikuti pelajaran karena ada diskusi dalam 

kelas”.24 

 

Menurut Katwanto menerangkan kelebihan dari group investigation 

menurut versi beliau 

“Ini adalah metode yang unik, yang mengembangkan 

kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif secara bersamaan. 

Saya melihat anak- anak tidak ada yang tidur, mereka antusias 

selama pembelajaran. Mereka belajar bekerja sama dengan 

kelompoknya, belajar memecahkan masalah bersama, serta belajar 

berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada”.25 

Menurut keterangan Dian Asrofin  selaku siswa kelas VIII  MTs 

Ma’arif Wonosobo Pacitan 

“Kami sangat senang diajar mata pelajaran akidah akhlak 

dengan cara ini, kami merasa bersemangat untuk belajar agar kami 

bisa mengeluarkan pendapat. Kami juga belajar saling membantu 

dengan teman, dan tidak takut untuk bertanya kalau salah”.26 

 

                                                           
24 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 17/1-I/F-4/18-III/2018 
25 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 18/6-I/F-4/18-III/2018 
26 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 19/7-I/F-4/18-III/2018 
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Hal ini ditambahkan oleh Deni Ardiansyah selaku siswi kelas VIII  

MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan. 

“ Kami jadi bersemangat dalam belajar akidah akhlak, bisa 

bekerja sama, bisa saling membantu, bisa cepat paham materinya, 

kami juga merasa senang bisa belajar diskusi di depan kelas 

bersama- sama”.27 

 

b) Kekurangan Metode Group Investigation dalam Pembelajaran akidah 

akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

Menurut ibu Tri Utami, metode ini juga tetap memilki kekurangan  

dalam pelaksanaannya. 

“ setiap metode memang memiliki kelemahan. Dalam metode 

pembelajaran ini, harus menggunakan waktu yang sangat lama. 

Dalam metode pembelajaran ini, guru dituntut untuk pandai memilih 

materi pelajaran yang cocok untuk metode ini. Guru harus 

mempersiapkan metode ini dengan baik sebelum diterapkan. 

Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan 

heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika 

guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam 

menentukan pembagian kelompok waktu yang dihabiskan untuk 

diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang 

sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu 

menguasai kelas secara menyeluruh. Masih adanya siswa 

berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan 

penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, 

tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai 

kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan 

pengetahuannya kepada siswa yang lain. Waktu yang dihabiskan 

untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga siswa melewati 

waktu yang sudah ditetapkan”. 28 

 

Hal ini tambahkan oleh bapak Katwanto menurut sudut pandang 

beliau. 

                                                           
27 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 20/5-I/F-4/18-III/2018 
28 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 21/1-I/F-4/18-III/2018 
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“Menurut saya, penerapan metode ini membutuhkan persiapan 

yang lama dan matang. Serta membutuhkan alat- alat yang cukup 

banyak dalam menerapkan metode ini. Serta alokasi waktu yang 

cukup banyak dalam penerapan, kalau guru tidak hati- hati bisa 

kehabisan waktu”.29 

 

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan siswa kelas VIII  yaitu Deni 

Ardiansyah 

“Ada rasa kurang puas juga. Kadang–kadang pada saat 

diskusi, banyak anak yang berdiskusi diluar materi yang akan di 

lombakan, kadang ada yang bercanda saja, kadang ada yang 

menjawab sesuka hati. Paling susah kalau teman yang diajarin itu 

tidak bisa-bisa, sehingga waktu kita habis untuk mengajari teman 

kita itu”. 30 

 

Ada Pendapat lain dari siswa Leni Ayu selaku siswa kelas VIII  

“Biasanya yang menjadi masalah itu waktu. Kadang waktu 

untuk melakukan diskusi lama , karena banyak kegiatan, mendengar 

pelajaran, seperti diskusi, diskusi, sehingga kami membutuhkan 

banyak waktu untuk belajar dengan satu tema materi”.31 

 

 

3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi model Group Investigation 

(pembelajaran kooperatif) Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas 

VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

Menurut Ibu Tri Utami , ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan group investigation ini 

“Meskipun ada banyak factor dalam pembelajaran, tetapi 

faktor- factor yang mempengaruhi keberhasilan metode group 

investigation terdiri dari 2 faktor. Faktor dari dalam yaitu berasal 

daru guru yang harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, 

                                                           
29 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 22/6-I/F-4/18-III/2018 
30 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 23/5-I/F-4/18-III/2018 
31 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 24/7-I/F-4/18-III/2018 
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karena memerlukan memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan 

waktu. Jika dipersiapkan secara secara matang maka hasilnya akan 

baik, tapi jika dipersiapkan dengan buru- buru hasilnya akan kacau.  

Faktor internal lain yaitu sarana dan prasarana. Agar proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan 

fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. Faktor lain adalah 

karakter siswa sendiri. Bila semua siswa aktif maka pembelajaran 

akan berjalan seimbang . Selama kegiatan diskusi kelompok 

berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang 

dibahas meluas. Faktor jumlah alokasi waktu belajar juga sangat 

memepngaruhi. Jika waktu yang dimiliki cukup maka akan 

memudahkan guru , tetapi kondisi dalam kelas yang gaduh atau siswa 

sedikit mempengaruhi, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan,Saat diskusi kelas, terkadang didominasi 

oleh seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi 

pasip.Faktor dari luar erat kaitannya keadaan kelas, jika cuaca 

sedang panas atau sangat dingin, siswa cenderung pasif dalam 

kegiatan ini”32.  

 

Menurut bapak Katwanto terkait dengan faktor- faktor yang 

mempengaruhi penerapan group investigation ini 

“Menurut saya ada banyak faktor yang mempengaruhi metode 

group investigation, misal kemampuan guru dalam mengelola kelas, 

persiapan materi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kondisi 

cuaca juga mempengaruhi. Metode ini lebih cocok diterapkan pada 

pagi hari saat anak- anak sedang segar dan masih semangat”.33 

 

Keterangan lain disebutkan oleh siswa kelas VIII yaitu Deni 

Ardiansyah 

“sebenarnya kami sangat senang kalau Ibu Tri Utamimengajar 

cara ini diwaktu pagi, karena kami sangat bersemangat, karena 

setelah sarapan. Kalau tidak page, sekitar jam 9 juga enak karena 

setelah istirahat. Kalau cuaca sedang panas, biasanya kami jadi 

kurang bersemangat. Apalagi kalau jam 12 siang keatas, kami sudah 

mulai ngantuk, hal itu yang menjadi kendala dalam belajar”.34 

                                                           
32 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 25/1-I/F-5/18-III/2018 
33 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 26/6-I/F-5/18-III/2018 
34 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 27/5-I/F-5/18-III/2018 
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Menurut Leni Ayu siswa kelas VIII  mengatakan faktor yang 

mempengaruhi dalam group investigation adalah sebagai berikut 

“Kalau saat pagi atau setelah istirahat bisa enak, kalau agak 

siang bias enak sih cuma tidak maksimal, karena cuaca panas, 

apalagi kalau sedang ramai kdang malah bikin tidak fokus, apalagi 

kalau pertanyaannya kadang tidak nyambung dengan materi, hal itu 

membuat pemateri bingung juga”.35  

 

 

                                                           
35 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 28/3-I/F-5/18-III/2018 
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ANALISIS DATA 

 

 

A. Analisis Alasan Penerapan Model Group Investigation (pembelajaran 

kooperatif) dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan 

Terdapat beberapa alasan seorang guru dalam memilih metode.Dalam 

memilih metode dalam mengajar, seorang guru harus berangkat dari masalah yang 

dihadapi. Setelah guru menemukan masalah baru kemudian memikirkan solusi 

yang akan dipilih. Maka dari masalah itulah seorang guru menentukan metode 

yang tepat. 

Azas problem solving menjadi alasan utama ibu Tri Utami dalam memilih 

metode dalam pembelajarannya.Awalnya Ibu Tri Utami kesulitan dalam 

pembelajaran akidah akhlak, karena banyak siswa yang ramai dalam 

pembelajaran, tidak memperhatikan materi.Selain itu saat mengajar mereka kalau 

disuruh bertanya tentang materi tidak  ada yang mau, hanya diam saja. Yang lebih 

menjadi masalah, saat ulangan mingguan, atau bulanan, nilai mereka tidak 

mencapai KKM.Akhirnya saya membaca buku dan menemukan metode ini, 

meski awalnya ragu, beliau mencoba menerapakan dan ternyata hasilnya 

positif.Mereka lebih aktif dalam belajar, nilai bagus dan malah mereka belajar 
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bersosial dengan teman sekelasnya.Hal ini menjadi solusi dari pasifnya 

pembelajaran yang selama ini dialami oleh guru1. 

Selain aspek motivasi, pemilihan metode juga mengacu pada peningkatan 

kemampuan dan karakter siswa.Sebuah metode yang mampu mengatasi masalah 

dalam pembelajaran, sebuah metode yang tepat juga mampu meningkatkan nilai 

dan kemampuan siswa. Dalam pembelajaran akidah akhlak ibu Tri 

Utami,menggunakan model group investigation mampu meningkatkan nilai dan 

mengajarkan karakter sosial saling membantu antar siswa antara satu dengan yang 

lain. 

Analisis Penerapan model Group Investigation (pembelajaran kooperatif) 

Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan. 

1. Analisis Persiapan model Group Investigation (pembelajaran kooperatif) 

dalam Pembelajaran Akidah AkhlakKelas VIIIdi MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan 

Seorang guru harus melakukan persiapan yang matang sebelum 

mesuk kelas untuk menyampaikan materi.Persiapan ini memiliki peran 

penting untuk menjaga agar pembelajaran sesuai dengan tujuan dari 

pendidikan.Persiapan ini meliputi rencana pembelajaran, alat pembelajaran, 

metode dan evaluasi pembelajaran. 

                                                           
1Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 25/1-I/F-1/17-III-/2018 
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Harus dipahami bahwa perencanaan pembelajaran merupakan usaha 

sinkronisasi antara komponen pengajaran dengan kelengkapan sarana dan 

karakteristik siswa.”Dalam perencanaan pembelajaran ini terkandung aspek 

psikologis, aspek pedagogis, aspek manajerial dan aspek kontinuitas. 

a) Aspek Psikologis : Seorang guru yang terampil membuat perencanaan 

pembelajaran dan setia membuatnya akan memiliki rasa percaya diri dan 

keberanian.  

b) Aspek Pedagogis : Perencanaan pembelajaran akan mendidik guru untuk 

disiplin dan berusaha untuk meningkatkan wawasan pengetahuannya  

c) Aspek Manajerial: Dengan perencanaan pembelajaran apa yang akan 

dilaksanakan menjadi terarah., sehingga dapat rnencapai tujuan yang 

diharapkan  

d) Aspek Kontinuitas : Dengan perencanaan pembelajaran akan menjamin 

adanya kesinambungan. baik dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar 

maupun dalam materi pembelajaran2 

Dalam mempersiapkan pembelajaran, Ibu Tri Utami selaku guru 

akidah akhlak telah melakukan persiapan untuk melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan model group investigation.untuk persiapan melakukan 

model group investigation sebagai guru Ibu Tri Utami harus membuat RPP 

terlebih dahulu. RPP ini berisi perencanaan yang akanIbu Tri Utami 

laksanakan dalam pembelajaran nanti. Di dalamnya juga berisi tentang segala 

                                                           
2Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan (Jakarta: Imtiha, 2007), 136 
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sesuatu yang harus Ibu Tri Utami persiapankan diantaranya materi yang akan 

Ibu Tri Utami ajarkan berupa buku LKS dan materi tambahan yang Ibu Tri 

Utami buat sendiri, kemudian data murid yang sudah Ibu Tri Utami bagi 

kedalam beberapa kelompok yang berisi 4- 5 orang, serta menyiapkan tema 

untuk masing – masing kelompok”. 

Ibu Tri Utami juga menyiapkan keadaan siswa dengan 

memberitahukan bahwa pada mata pelajaran akidah akhlak akan diadakan 

diskusi dan kerja kelompok , diharapkan anak- anak untuk belajar dengan 

sungguh- sungguh dan sekaligus Ibu Tri Utami bagi kelompoknya agar pada 

saat kegiatan tidak memakan waktu dalam membagi kelompok dan siswa 

biasa kompak dalam mengerjakan. Ibu Tri Utami membagi siswa ke dalam 

kelompok yang beranggotakan 4-5 orang tiap kelompok secara heterogen baik 

dari kemampuan, jenis kelamin, maupun latar belakang sosialnya.Cara 

pembentukan kelompok dilakukan dengan mengurutkan siswa dari siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang, rendah kemudian dari tiap bagian diambil satu 

siswa sebagai anggota kelompok.Hal ini agar terwujudnya kemampuan yang 

merata antar siswa serta munculnya sikap saling membantu dan kebersamaan 

dalam diri siswa 

Meskipun tidak sepenuhnya sama persis dengan konsep teori, konsep 

perencanaan pembelajaran Group Investigation dibandingkan dengan 

perencanaan yang dilakukan Ibu Tri Utami memiliki persamaan satu sama 

lain. Kalaupun ada perbedaaan, hal itu adalah inovasi yang dilakukan oleh 
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guru disesuaikan dengan kondisi tetapi tetap tidak keluar dari kaidah konsep 

yang ditetapkan dari teori.Hal ini justru membuat sebuah metode mejadi lebih 

luwes untuk diterapkan di semua kondisi. 

Ketepatan dalam mempersiapkan materi akan sangat berpengaruh 

kepada pelaksanaan tahapan selanjutnya. Apabila persiapan sebagai tahapan 

awal dilaksanakan sesuai prosedur tanpa ada yang terlewat akan memudah 

tahapan berikutnya untuk berjalan sesuai prosedur dalam perencanaan. 

Kualitas dalam perencanaan juga menjadi kualitas selanjutnya dari tahapan 

berikutnya. 

Meskipun prosedur dalam pelaksanaan penting, tapi inovasi seorang 

guru sangat diperlukan untuk menyesuaikan prosedur itu dalam kondisi yang 

diperlukan. Prosedur harus diolah secara tepat agar bisa diterapkan dalam 

kondisi yang memerlukan adaptasi dari prosedur baku. Inovasi tetap boleh 

dilakukan asalkan tidak merubah standar baku dari prosedur yang telah ada. 

2. Analisis Perlaksanaan model Group Investigation (pembelajaran kooperatif) 

dalam Pembelajaran Akidah AkhlakKelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan 

Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif group investigation terdiri 

atas 6 langkah tahapan, yaitu tahap pengajaran , tahapa pengelompokan , 

tahap penyelidikan, tahap analisis, tahap presentasi, tahap evaluasi. Tahap 

pertama dalahmengajar (teach), mempersentasikan atau menyajikan materi, 
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menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan 

memberikan motivasi3. 

Hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Ibu Tri Utami yaitu 

pada awal pembelajaran Ibu Tri Utami menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, 

diskusi yang dipimpin guru4. Pada saat penyajian kelas ini siswa Ibu Tri 

Utami minta  harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang 

disampaikan oleh Ibu Tri Utami , karena akan membantu siswa bekerja lebih 

baik pada saat kerja kelompok. 

Menurut keterangan Deni Ardianyah, saat itu ibu guru meminta siswa 

untuk berkumpul dengan teman satu kelompok yang sudah dibagi beberapa 

hari sebelumnya.  

Persiapan dalam waktu jangka panjang yang dilakukan oleh Ibu Tri 

Utami dan di perkuat oleh pengakuan Deni Ardianyah merupakan efisiensi 

waktu dalam pembelajaran.Hal ini memungkinkan adanya waktu untuk 

melakukan perubahan saat kondisi mendadak yang tidak di duga dalam 

penerapan model group investigation. 

Selanjutnya adalah siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok 

belajar yang beranggotakan 4 sampai 6 orang yang memiliki kemampuan, 

jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Dengan adanya heterogenitas 

                                                           
3Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses (Jakarta: Kharisma Utama, 

2017), 313 
4Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/1-I/F-2/17-III/2018 
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anggota kelompok, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk saling 

membantu antar-siswa yang berkemampuan lebih dengan siswa yang 

berkemampuan kurang dalam menguasai materi pelajaran. Hal iniakan 

menyebabkan tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa bahwa belajar secara 

kooperatif sangat menyenangkan5. 

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Ibu Tri Utami yaitu setelah Ibu 

Tri Utami menyampaikan materi, Ibu Tri Utami minta siswa- siswa untuk 

berdiskusi dengan teman satu kelompoknya tentang tema yang telah 

dibagikan. Siswa belajar dalam kelompok berdiskusi menuntaskan materi 

pelajaran.Pada saat belajar kelompok inilah siswa harus berusaha untuk lebih 

menguasai materi pelajaran.Anggota kelompok yang lebih menguasai materi 

harus membantu temannya yang belum menguasai materi6. Hal ini karena 

biasanya kalau Ibu Tri Utami minta untuk bertanya tentang materi yang tidak 

paham, mereka cenderung takut atau pasif untuk bertanya kepada Ibu Tri 

Utami , sehingga dengan diskusi ini mengaharapkan siswa yang tidak paham 

mau bertanya kepada temannya. Kalau ada pertnyaan yang tidak terjawab 

dalam kelompok, maka perwakilan kelompok bisa bertanya kepada Ibu Tri 

Utami .Ibu Tri Utami juga harus berkeliling kelas untuk memastikan mereka 

berdiskusi dengan temannya tentang materi dan bukan sekedar bercanda atau 

bermain. 

                                                           
5Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar, 313 
6Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/1-I/F-2/17-III/2018 
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Dari keterangan siswa kelas 8 yaitu Dini Aminarti yang mengatakan 

bahwa ibu guru setelah mengajar, meminta untuk berdiskusi dengan anggota 

kelompok, kemudia saling tanya jawab tentang materi yang sudah di bahas 

tadi, kalau ada yang bingung bisa bertanya kepada teman satu kelompok, 

kalau satu kelompok tidak bisa, maka boleh bertanya kepada pak guru untuk 

membantu menjawab terkait tema yang telah ditentukan7. 

Pada tahapan inilah terjadi interaksi sosial antar siswa. Mereka 

berusha bersama dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara 

diskusi. Hal ini akan membentuk karakter mereka menjadi orang yang mau 

peduli dengan masalah yang dihadapi orang lain. Para siswa akan belajar 

hidup sosial masyarakat dalam skala kecil. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan karakter yang saat ini sedang di jalankan oleh pemerintah dan 

menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Tahap selanjutnya adalah mempresentasikan laporan akhir (presentasi 

dibuat untuk keseluruhan kelas dalam berbagai macam bentuk; bagian-bagian 

presentasi harus secara aktif dapat melibatkan pendengar (kelompok lainnya) 

pendengar mengevaluasi kejelasan presentasi menurut kriteria yang telah 

ditentukan keseluruhan kelas8. 

Hal ini sama dengan penerapan yang dilakukan Ibu Tri Utami.yaitu Setelah 

sekiranya cukup siswa berdiskusi, beliau mulai meminta setiap kelompok 

                                                           
7Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/1-I/F-2/17-III/2018 
8 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses ,313 
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untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan 

teman satu kelompok tadi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Ada 

yang bertugas sebagai moderator, ada yang menjadi pembaca materi dan ada 

yang mencacat hasil diskusi dan presentasi saat di depan kelas. 

Setelah kelompoknya maju ke depan kelas, beliau mempersilahkan 

mereka untuk mulai presentasi hasil tugas kelompok mereka. Yang pertama 

mereka membuka presentasi dengan salam, kemjudian membacakan 

judul/tema dari kelompok mereka. Setelah itu mereka mulai 

mempresentasikan tugas mereka sesuai dengan tema yang mereka dapat. 

Setelah mereka selesai presentasi, maka di adakan sesi tanya jawab terkait 

materi yang telah di sampaikan tadi, biasanya diambil 3 penanya untuk setiap 

kelompok karena keterbatasan waktu9. Maka mulailah mereka saling tukar 

pendapat dan diskusi, saat yang lain berdebat, ada siswa dari kelompok itu 

yang mencatat hasil diskusi kelas itu, kemudian hasil itu dibacakan setelah 

semua pertanyaan dijawab sebagai kesimpulan. Setelah kesimpulan 

dibacakan, kelompok itu menutup dengan salam dan diganti dengan kelompok 

lain. 

Keterangan yang sama disampaikan oleh Leni Ayu  yang mengatakan 

bahwa kami mulai maju ke depan kelas untuk membacakan tugas kelompok 

                                                           
9Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/1-I/F-2/18-III/2018 
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kami, ada yang jadi moderator dan ada yang membaca materi, kemudian 

diadakan tanya jawab dengan teman- teman satu kelas10. 

Secara umum, pelaksanaan yang dilakukan oleh Ibu Tri Utami sesuai 

dengan konsep dalam teori.Perbedaan hanya pada jumlah siswa disesuaikan 

dengan jumlah siswa yang ada dalam kelas agar kelompok merata.Selain itu 

pengarahan yang terus dilakukan oleh ibu Tri Utami memudahkan siswa 

untuk menerapkan pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan model 

group investigation ini. 

3. Analisis Evaluasi model Group Investigation (pembelajaran kooperatif) dalam 

Pembelajaran Akidah AkhlakKelas VIII  Di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

Evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan dalam pendidikan 

serta menetahui aspek yang masih perlu dibenahi. Evaluasi model group 

investigation dilakukan dengan langkah pertama sebelum memberikan 

penghargaan kelompok adalah menghitung hasil presentasi kelompok.Untuk 

memilih rata-rata skor kelompok dilakukan dengan cara menjumlahkan skor 

yang diperoleh masing-masing anggota kelompok dibagi dengan banyaknya 

anggota kelompok. Langakh kedua adalah menjumlah hasil tiap kelompok 

dan menentukan kelompok terbaik.11 

Hal ini sesuai dengan evaluasi yang dilakukan Ibu Tri Utami.Untuk 

penilaian dari model ini dilihat dari hasil kerja kelompok mereka. Selain itu 

                                                           
10Lihat Transkrip Wawancara nomor: 11/5-I/F-2/18-III/2018 
11Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses ,314 
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dinilai juga penampilan mereka dalam menyampaikan presentasi di depan 

teman-teman satu kelas serta kemampuan dalam menjawab pertanyaan teman-

temannya12. 

Selain model evaluasi yang sesuai dengan teori, Ibu Tri 

menambahkan evaluasi lain yang lebih menyeluruh. Evaluasi belajar 

dilakukan pada awal pelajaran sebagai pra test, selama pembelajaran, serta 

hasil akhir belajar siswa baik individu maupun kelompok. Selama proses 

pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap, keterampilan dan 

kemampuan berpikir serta berkomunikasi siswa. Kesungguhan mengerjakan 

tugas, hasil eksplorasi, kemampuan berpikir kritis dan logis dalam 

memberikan pandangan atau argumentasi, kemauan untuk bekerja sama dan 

memikul tanggung jawab bersama, merupakan contoh aspek-aspek yang dapat 

dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. 

Menurut keterangan Leni Ayu yang mengatakan bahwa Sebelum 

presentasi depan kelas, ibu guru mengatakan bahwa hasil kelompok, 

presentasi dan kemampuan menjawab akan dinilai, maka seriuslah dalam 

melakukan diskusi13. 

Berdasarkan penerapan evaluasi yang dilakukan guru sesuai dengan 

konsep yang ditetapkan dalam model group investigation.Penilaian mengacu 

pada hasil kerja kelompok, keaktifan, presentasi dan kemampuan menjawab 

                                                           
12Lihat Transkrip Wawancara nomor: 12/6-I/F-2/18-III/2018 
13Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 14/1-I/F-3/18-III/2018 
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saat dalam kelas. Selain itu guru menerapkan evalusi dari aspek keaktifan, 

karakter dan kerja sama. Hal ini justru menambah valid hasil evalusi yang 

dicapai. 

 

B. Kelebihan Dan Kekurangan model Group Investigation (pembelajaran 

kooperatif) dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di MTs Ma’arif 

Wonosobo Pacitan 

Menurut Maryani, kelebihan group investigation  adalah mewujudkan 

kerjasama antara pelajar Pelajar memberikan kerjasama yang baik semasa guru 

mengajar. Pelajar bekerjasama di dalam kumpulan bagi mencapai markah yang 

tertinggi.Di samping itu, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran secara 

koperatif, didapati pelajarjuga bersungguh-sungguh dalam melakukan aktiviti 

perbincangan di dalam kumpulan.14 

Dengan hal ini Pelajar rajin dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 

Minat pelajar terhadap aktiviti pembelajaran akan bertambah. Ini mungkin 

disebabkan oleh peneguhan positif yang diberikan oleh guru sama ada dalam 

bentuk hadiah atau pujian, menyebabkan pelajar berlomba-lomba untuk 

mendapatkan markah yang tinggi bagi kumpulan mereka. Pendekatan koperatif 

menyebabkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Di 

sini, mereka terpaksa mendengar, menulis, menerangkan.membaca, melukis, 

mengulangi sesuatu aktiviti serta berinteraksi dengan ahli kumpulan sendiri dan 

                                                           
14Maryani Ika, Pendekatan Scientific Di Sekolah Dasar (Yogyakarta: Depublish, 2005), 37 
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kumpulan lain. Dengan itu, ia boleh meningkatkan kemahiran interaksi sosial di 

kalangan pelajar.  

Berdasarkan keterangan Ibu Tri Utami Dengan menerapkan group 

investigation, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas.Model group 

investigation tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan 

akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang 

berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan 

yang penting dalam kelompoknya.Mengedepankan penerimaan terhadap 

perbedaan individu.Selain itu. Proses belajar mengajar berlangsung dengan 

keaktifan dari siswa serta mendidik Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi 

dengan orang lain. Siswa memiliki Motivasi belajar tinggi sehingga menghasil 

belajar lebih tinggi.Dari segi karakter, Meningkatkan kebaikan budi pekerti, 

kepekaan, dan toleransi, meningkatkan rasa emosional dan harga diri juga 

meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah.Dalam model pembelajaran ini, 

membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena 

dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik 

atau kelompok terbaik Dengan model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa 

kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Dalam 

pembelajaran peserta didik ini membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam 

mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa tournamen dalam 

model ini. Hal ini akan memacu siswa untuk belajar lebih giat dan mampu 

menguasai materi. 
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Menurut keterangan bapak Katwanto mengatakan ini adalah metode yang 

unik, yang mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif 

secara bersamaan.Saya melihat anak- anak tidak ada yang tidur, mereka antusias 

selama pembelajaran. Mereka belajar bekerja sama dengan kelompoknya, belajar 

memecahkan masalah bersama, serta belajar berusaha untuk menjadi pemenang. 

Sedangkan menurut siswa kelas VIII mengatakanbahwa mereka jadi bersemangat 

dalam belajar akidah akhlak, bisa bekerja sama, bisa saling membantu, bisa cepat 

paham materinya15. 

Berdasarkan keterngan para ahli diatas dan pelaksanaan yang dilakukan 

oleh Ibu Tri Utami, group investigation memiliki banyak kelebihan diantara siswa 

belajar bersosial, memiliki semangat dalam beajar, serta aktif dalam 

pembelajaran. Semangat belajar yang muncul dalam diri siswa akan membantu 

siswa untuk mau belajar dengan rajin dan meningkatkan minat mereka dalam 

memahami materi. 

Setiap metode pasti memiliki kelemahan, termasuk group investigation. 

Menurut Slavin, kekurangan group investigation yang termasuk dalam 

Cooperative Learning adalah kontribusi dan siswa berprestasi rendah menjadi 

kurang dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah kepada 

kekecewaan. Hal ini disebabkan mereka harus membantu temannya yang 

berkemampuan rendah.Noornia menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

mempergunakan Cooperative Learning membutuhkan waktu yang lebih lama 

                                                           
15Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 17/1-I/F-4/18-III/2018 
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bahkan dapat menyebabkan materi tidak dapat disesuaikan dengan kurikulum 

yang ada apabila guru belum berpengalaman16. 

Menurut ibu Tri Utami, model ini juga tetap memilki kekurangan  dalam 

pelaksanaannya. Dalam model pembelajaran ini, harus menggunakan waktu yang 

sangat lama.Dalam model pembelajaran ini, guru dituntut untuk pandai memilih 

materi pelajaran yang cocok untuk metode ini. Guru harus mempersiapkan 

metode ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap 

meja turnamen atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik 

dari yang tertinggi hingga terendah.Sulitnya pengelompokan siswa yang 

mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat 

diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam 

menentukan pembagian kelompok waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh 

siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan17.  

Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara 

menyeluruh.Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit 

memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, 

tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan 

akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada 

siswa yang lain. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak 

sehingga siswa melewati waktu yang sudah ditetapkan. 

                                                           
16Wicaksana, Teori Pembelajaran Bahasa.Yogyakarta (Garudha Wachane, 2016),  441 
17Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 18/6-I/F-4/18-III/2018 
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Menurut keterangan siswa kadang – kadang pada saat diskusi, banyak anak 

yang berdiskusi diluar materi yang akan di lombakan, kadang ada yang bercanda 

saja, kadang ada yang menjawab sesuka hati. Paling susah kalau teman yang 

diajarin itu tidak bisa-bisa, sehingga waktu habis untuk mengajari teman kita itu. 

Dari teori diatas dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Ibu Tri Utami, group 

investigation memiliki kesamaan kelemahan yaitu dalam waktu pelaksanaan yang 

lama, serta siswa yang pintar cenderung kurang berkembang kemampuannya 

karena sibuk mengajari yang kurang cerdas. Hal ini menjadi tantangan untuk guru 

dalam mengatasi kesulitan ini sehingga meminimkan kekurangan dalam 

penggunaan metode ini. 

 

C.  Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Model Group 

Investigation (pembelajaran kooperatif) Dalam Pembelajaran Akidah 

Akhlak Kelas VIII  di MTs Ma’arif Wonosobo Pacitan 

Dalam pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan model group 

investigation dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.kedua faktor ini 

yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pembelajaran akidah akhlak dengan 

metode pembelajaran group investigation.Dalam faktor internal, Usman.M.Uzer 

mengatakan bahwa pola interaksi optimal antara guru dan siswa, antara siswa dan 

guru dan antara siswa dan siswa merupakan komunikasi multiarah yang sesuai 

dengan konsep siswa aktif.Guru perlu memahami adanya perbedaan dalam bidang 

intelektual, terutama dalam pengelompokan siswa di kelas. Siswa yang kurang 
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cerdas jangan dikelompokkan dengan siswa yang kecerdasannya setingkat 

dengannya, tetapi perlu dimasukan kedalam siswa yang cerdas.Dengan harapan 

siswa yang kurang cerdas terpacu lebih kreatif, ikut terlibat langsung dengan 

motivasi yang tinggi dalam kerjasama dengan teman sekelompok dengannya.18 

Dalam faktor eksternal, penerapan group investigation dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan dan sarana prasarana.Keberhasilan kegiatan pembelajaran 

yang didukung oleh berbagai komponen-komponen pendidikan. Komponen-

komponen yang terdiri dan: kurikulum, tenaga pendidikan, sararia prasarana, 

sistem pengelolaan, kondisi siswa dan lingkungan sosial ekonomi scbagaimana 

disebutkan harus diberdayakan se-optimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. 

dan komponen-komponen tersebut, faktor tenaga kependidikan, sarana prasarana 

dan sistem pengelolaan manajemen, merupakan faktor yang tidak pembelajaran19. 

Hal ini sesuai dengan yang terjadi dalam pelaksanaan model group 

investigation dalam pembelajaran akidah akhlak yang dilakukan Ibu Tri Utami 

.faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan model group investigation terdiri 

dari 2 faktor. Faktor dari dalam yaitu berasal dari guru yang harus mempersiapkan 

pembelajaran secara matang, karena memerlukan  lebih banyak tenaga, pemikiran 

dan waktu. Jika dipersiapkan secara  matang maka hasilnya akan baik, tapi jika 

dipersiapkan dengan buru-buru hasilnya akan kacau.  Faktor internal lain yaitu 

sarana dan prasarana. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka 

                                                           
18Suprihatiningsih, Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Ketrampilan( Yogyakarta: 

Depublish, 2016), 6. 
19Suprihatiningsih, Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Ketrampilan, 6. 
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dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. Faktor lain 

adalah karakter siswa sendiri. Bila semua siswa aktif maka pembelajaran akan 

berjalan seimbang .Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada 

kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas.Faktor jumlah 

alokasi waktu belajar juga sangat mempengaruhi20.  

Sehingga Jika waktu yang dimiliki cukup maka akan memudahkan guru, 

tetapi kondisi dalam kelas yang gaduh atau siswa sedikit mempengaruhi, sehingga 

banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, saat diskusi kelas, 

terkadang didominasi oleh seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain 

menjadi pasif.Faktor dari luar erat kaitannya keadaan kelas, jika cuaca sedang 

panas atau sangat dingin, siswa cenderung pasif dalam kegiatan ini.Hal ini juga 

sangat berpengaruh terhadapat keberhasilan dalam penerapan model group 

investigation dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs Ma’arif Wonosobo 

Pacitan. 

Faktor-faktor itu sesuai dengan keterangan siswa kelas VIII Leni Ayu 

yang sangat senang kalau Ibu Tri Utami mengajar cara ini diwaktu pagi, karena 

kami sangat bersemangat, karena setelah sarapan. Kalau tidak pagi, sekitar jam 9 

juga enak karena setelah istirahat. Kalau cuaca sedang panas, biasanya kami jadi 

kurang bersemangat. Apalagi kalau jam 12 siang keatas, kami sudah mulai 

ngantuk21. 

                                                           
20Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 21/1-I/F-4/18-III/2018 
21Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 22/6-I/F-4/18-III/2018 
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Kedua faktor tersebut memang selalu ada dalam penerapan metode 

pembelajaran. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, seorang guru bisa 

membuat solusi terbaik dan menggunakan faktor tersebut untuk mendukung 

proses belajar mengajar yang sedang diterapkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan model Group Investigation (pembelajaran kooperatif) Dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII  Di Mts Ma’arif Wonosobo Pacitan 

terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Perencanaan teridii dari membuat rpp dan peralatan untuk kegaitan 

pembelajaran seperti kartu, kelompok, dan sertifikat. Pelaksanaan terdiri dari 

penyampaian materi, pembuatan tugas kelompok dan diskusi kelompok. 

Evaluasi terdiri dari hasil tugas kelompok dan presentasi serta kemampuan 

menjawab pertanyaan. Selain itu evaluasi juga meliputi keaktifan dan karakter 

2. Kelebihan model group investigation (pembelajaran kooperatif) dalam 

pembelajaran akidah akhlak kelas VIII  Di Mts Ma’arif Wonosobo Pacitan 

adalah membuat siswa bersemangat, aktif dalam pembelajaran, belajar bekerja 

sama, belajar memecahkan masalah bersama dan keinginan untuk menjadi 

yang terbaik. Kelemahan group investigation adalah waktu yang cukup lama 

dan kemampuan anak yang cerdas menjadi terhambat karena harus mengajari 

yang tidak bisa serta menghambat perkembangan 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan group investigation dalam 

pembelajaran akidah akhlak kelas VIII  Di Mts Ma’arif Wonosobo Pacitan 

adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi persiapan guru, 
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kemapuan guru serta karakter siswa. Faktor eksternal meliputi sarana dan 

prasarana, cuaca , keadaan sekolah. 

 

B. Saran 

1. Bagi sekolah 

Untuk lebih meningkatkan kreatifitas dalam mengajar agar 

menumbuhkan semngat belajar bagi murid- murid  

2. Bagi Guru 

Senantiasa mendidik siswa dengan hati, bukan hanya sekedar 

menggugurkan kewajiban. Senantiasa meningkatkan keilmuannya sehingga 

menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berilmu. Senantiasa 

meningkatkan kreatifitas dalam mengajar agar memudahkan siswa dalam 

memahami pelajaran 

3. Bagi siswa  

Senantiasa mematuhi dan mengamalkan setiap ajaran dari guru, 

menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari - hari 
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