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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan 

potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan 

kepadanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik.
1
 Pada 

dasarnya pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua belah pihak, 

yakni pihak pendidik dan pihak yang dididik. Interaksi yang terbentuk didalam 

pendidikan akan memunculkan pengalaman yang dapat mempengaruhi jiwa, 

watak, maupun kemampuan fisik individu. Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 

1 menyatakan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

dirinya.
2
  

 

Belajar adalah istilah kunci yang paling vital dalam usaha pendidikan, 

sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan.
3
 Belajar 

adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui 

aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 
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pertumbuhan seseorang secara alamiah.
4
  Ini berarti, bahwa berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar 

yang dialami oleh siswa baik ketika ia berada di sekolah maupun lingkungan 

rumah atau keluarganya sendiri. Belajar juga merupakan proses melihat, 

mengamati, dan memahami sesuatu.
5
 Allah melarang manusia untuk tidak 

mengetahui segala sesuatu yang manusia lakukan, dan dengan ilmu yang 

dimiliki manusia melalui proses belajar, maka Allah akan memberikan derajat 

yang lebih tinggi kepada hambanya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-

Qur’an Surat Al-Mujadalah ayat 11 : 

…                       

                 
Artinya: “… Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah (58): 11).
6
 

 

Janji yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu 

pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama islam maupun ilmu umum menjadi 

dasar pijakan manusia untuk terus belajar. Kegiatan belajar mengajar adalah 

suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya 

guna membelajarkan siswa. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan 
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sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa di sekolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya, dengan keilmuan yang dimilikinya 

dia dapat mencerdaskan siswa.
7
 Sedangkan yang dimaksud dengan 

pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek 

didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi 

secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.
8
 

Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan banyak lagi yang lainya.
9
 

Pengembangan potensi ini dilakukan sejak siswa lahir hingga memasuki 

lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun  nonformal. Mulai dari 

jengjang pendidikan yang terendah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 

hingga keperguruan tinggi. Untuk mengembangkan potensi yang menjadikan 

manusia beriman, bertaqwa, dan akhlak mulia, lembaga pendidikan yang 

berlatar belakang islam seperti RA, MI, MTs, dan MA menyajikan pendidikan 

agama islam sebagai mata pelajaran yang dibagi kedalam lima aspek yakni 

pelajaran Bahasa Arab, Qur’an Hadis, SKI, Fiqih, dan Akidah Akhlak. 

Mata pelajaran Akidah Akhlak adalah salah satu bagian dari mata 

pelajaran yang mampu mengarahkan dan menghantarkan siswa kedalam fitrah 

yang benar. Seseorang dikatakan beriman jika memiliki akhlak yang mulia, 
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oleh karena itu masalah akhlak merupakan salah satu pokok ajaran islam yang 

harus diajarkan kepada peserta didik.
10

 Pendidikan akhlak ini tidak akan berarti 

tanpa adanya dukungan dari orang tua, guru, serta pihak-pihak yang 

bersangkutan lainnya. Disekolah gurulah yang bertanggung jawab penuh atas 

kegiatan pembelajaran anak didik, agar tercipta generasi yang berakhlak mulia, 

beriman dan bertaqwa. Guru harus mengetahui cara bagaimana agar anak didik 

dapat belajar dengan efektif dan efisien. 

Pembelajaran yang efektif dan efisien dapat terwujud dengan adanya 

berbagai macam model pembelajaran. Dalam hal ini peran guru sangatlah besar 

karena guru sebagai penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dikelas, 

selain itu gurulah yang mengetahui secara pasti situasi dan kondisi kelas. Guru 

haruslah pandai memilih model pembelajaran yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran, agar anak didik lebih mudah memahami apa yang 

disampaiakan oleh guru atau apa yang seharusnya ditemukan sendiri oleh anak 

didik baik secara individu maupun kelompok. Untuk meningkatkan 

pemahaman yang mendalam mengenai materi yang telah dipelajari serta untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab, kemandirian anak didik dan adanya 

keterkaitan antara anak didik didalam kelompoknya maka guru dapat 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together atau 

penomoran berfikir bersama merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 
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siswa sebagai alternatif terhadap struktur pembelajaran tradisional. Tipe 

pembelajaran ini dirancang untuk melibatkan banyak siswa untuk menelaah 

materi, mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

atau memeriksa pemahaman mereka mengenai pembelajaran tersebut.
11

 Model 

pembelajaran ini juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling membagikan ide-ide, gagasan, pendapat dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat.  Tanggung jawab serta semangat kerja sama siswa 

dalam menyelesaikan masalah yang ada pun juga akan meningkat.  

Ciri khas dari model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together ini adalah pembelajaran dilakukan secara berkelompok yang 

menyelesaikan beberapa masalah yang diberikan oleh guru. Guru memberikan 

nomor yang berbeda bagi setiap anak dalam satu kelas. Guru secara acak 

menunjuk seorang siswa (memanggil nomor siswa) untuk mewakili 

kelompoknya itu sehingga kemandirian, keterkaitan serta keberanian siswa 

akan tercipta. Cara tersebut juga akan menjamin keterlibatan total siswa 

sehingga ini merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung 

jawab dan pemahaman siswa dalam diskusi kelompok maupun pengerjaan 

tugas individu. Penanaman sikap tanggung jawab ini haruslah dimulai sejak 

dini, sejak siswa berada di tingkat SD/MI, sehingga siswa dapat menjadi 

pribadi yang bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya. 

MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung adalah salah satu madrasah 

yang mewajibkan adanya pelajaran Akidah Akhlak diajarkan kepada seluruh 
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siswanya. Mulai dari siswa kelas I sampai dengan kelas VI. Pelajaran akidah 

akhlak yang menjadi salah satu pokok ajaran agama islam haruslah 

mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak termasuk oleh guru. 

Sebagai seorang guru haruslah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk 

menciptakan kondisi belajar mengajar yang dapat mengantarkan anak didik 

ketujuan.
12

 Saat ini banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran akidah 

akhlak adalah pelajaran yang membosankan, sehingga siswa kurang antusias 

dalam mempelajarinya. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembelajaran 

akidah akhlak guru masih banyak menggunakan metode ceramah dan 

penugasan (mengerjakan soal latihan di LKS), tanpa memperhatikan seberapa 

besar pemahaman siswa atas materi yang guru sampaikan. 

Berdasarakan observasi yang peneliti lakukan pada hari Rabu tanggal 7 

Januari 2015 di MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung, terdapat beberapa 

kendala yang di hadapi dalam proses pembelajaran akidah akhlak khususnya di 

kelas III. Pada saat proses pembelajaran berlangsung tidak semua anak 

memperhatikan penjelasan dari guru, ketika guru memberikan pengarahan 

tidak semua siswa merespon dengan baik. Kendala lainnya adalah ada 

beberapa anak yang cenderung ramai sendiri ketika proses pembelajaran 

berlangsung, konsentrasi menurun pada jam terakhir, serta lamban dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. Metode yang biasa digunakan oleh guru 

adalah metode ceramah, sehingga pembelajaran terlihat monoton. Siswa masih 

terlihat ramai dan tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang 
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ditugaskan kepadanya, serta masih saja guru yang lebih terlihat aktif dan 

siswanya pasif. Kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa 

yang tidak memiliki dorongan belajar, kurang memiliki tanggung jawab untuk 

belajar, kurang memahami materi pelajaran dan ini mengakibatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak kurang atau dibawah KKM. 

 Memperhatikan kondisi tersebut perlu adanya perubahan yang mendukung 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga diharapkan adanya peningkatan 

hasil belajar pada mata pelajaran Akidah Akhak, salah satunya adalah 

perubahan pembelajaran  yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, 

serta meningkatnya tanggung jawab dan pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Pokok Bahasan Akhlak Tercela Melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Siswa Kelas III Di MI 

Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung tahun ajaran 2014/2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads 

together (NHT) pada mata pelajaran akidah akhlak pokok bahasan akhlak 

tercela dapat meningkatkan pemahaman materi siswa kelas III di MI Darul 

Huda Pojok Ngantru Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015? 
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2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads 

together (NHT) pada mata pelajaran akidah akhlak pokok bahasan akhlak 

tercela dapat meningkatkan tanggung jawab siswa kelas III di MI Darul 

Huda Pojok Ngantru Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan standar akhir yang ingin dicapai dalam suatu penelitian 

dan merupakan titik tolak yang sangat menentukan dalam memberikan suatu 

arah bagi suatu penelitian.  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman materi siswa kelas III MI 

Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015 mata 

pelajaran akidah akhlak pokok bahasan akhlak tercela melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT). 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan tanggung jawab siswa kelas III MI 

Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015 mata 

pelajaran akidah akhlak pokok bahasan akhlak tercela melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian penelitian 

tindakan kelas serta sebagai sumbangan dalam bentuk dokumen pustaka 

untuk memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Kepala MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

lembaga dan upaya peningkatan hasil belajar siswa dan sekaligus sebagai 

acuan dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran 

Akidah Akhlak. Selain itu dapat pula digunakan sebagai motivasi 

untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah untuk terciptannya 

pembelajaran yang optimal.  

b. Bagi Guru MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan program kegiatan belajar mengajar dikelas, pedoman 

dalam penggunaan model yang sesuai dalam proses pembelajaran, 

mempermudah bagi guru untuk mengemas kegiatan pembelajaran 

menjadi pembelajaran yang menarik dan mudah difahami oleh siswa. 

c. Bagi Siswa MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, dan memberikan motivasi 
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dalam belajar di kelas dan diluar kelas. 

d. Bagi Peneliti lain atau Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian 

ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang cara 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe numbered heads together dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak di sekolah. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

atau referensi dan kajian untuk meningkatkan  keberhasilan dalam proses 

pendidikan. 

e. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung 

Sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan 

sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya.  

 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap suatu penelitian, 

sampai melalui data-data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data.
13

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “Jika pembelajaran kooperatif 

tipe numberen heads together (NHT) ini diterapkan oleh guru, maka dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan 

Akhlak Tercela siswa kelas III MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung”. 

 

 

                                                           
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktik.  (Jakarta : PT 

Rineka Cipta, 2006),  hal. 62 



11 
 

 
 

F. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menafsirkan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi istilah sebagai 

berikut : 

1. Definisi Konseptual 

a. Model Pembelajaran 

Menurut Joyce & Weil dalam Rusman menyatakan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 

di kelas atau yang lain.
14

  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran atau para pengajar dalam merancang 

dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar yang didalamnya 

menyangkut strategi, pendekatan, metode dan tehnik pembelajaran.  

b. Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin dalam Isjoni, model pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang 
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dengan struktur kelompok heterogen.
15

 Selanjutnya Stahl menyatakan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan 

meningkatkan sikap tolong-menolong dalam perilaku sosial.
16

 Selama 

belajar dalam kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai 

ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling membantu diantara 

teman sekelompok. 

c. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh Spencer 

Kagen.
17

 Pada umumnya NHT digunakan untuk melibatkan siswa dalam 

penguatan pemahaman pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran. Menurut Slavin dalam Miftahul Huda 

menyatakan bahwa NHT cocok untuk memastikan akuntabilitas individu 

dalam diskusi kelompok.
18

 

Pada dasarnya sama dengan diskusi kelompok, yang membedakan 

adalah setiap anggota kelompok diberi nomor dan kemudian guru secara 

acak memanggil nomor untuk mempresentasikan hasil diskusinya begitu 

seterusnya hingga semua nomor terpanggil. 

d. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 
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bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris.
19

 Belajar adalah suatu 

interaksi aktif dengan lingkungan sekitar yang menjadikan adanya 

perubahan dalam pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

melalui proses belajar, kemampuan ini ditandai oleh perubahan perilaku 

secara keseluruhan baik dari aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotoriknya.  

e. Pengertian Akidah Akhlak 

Kata Akidah berasal dari bahasa arab. Secara bahasa berarti sesuatu 

yang mengikat, sedangkan Akhlak berarti perangai, pekerti, tingkah laku 

atau tabiat. M. Hasbi Ash Shiddiqi dalam Syahminan Zaini mengatakan 

Akidah menurut ketentuan bahasa (Bahasa Arab) ialah : sesuatu yang 

dipegang teguh dan terhujam kuat didalam lubuk jiwa dan tidak dapat 

beralih dari padanya.
20

 Jadi dapat dijelaskan bahwa Akidah Akhlak 

adalah suatu kepercayaan seseorang sehingga menciptakan kesadaran diri 

bagi manusia untuk berperikalu sesuai dengan dasar dasar agama islam. 

Didalam lembaga pendidikan islam akidah akhlak ini merupakan suatu 

bidang studi yang mengajarkan peserta didik untuk dapat mengetahui, 

memahami, dan mengimani aqidah islam dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari hari. 
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2. Definisi Operasional 

Yang dimaksud dari penelitian yang berjudul “Upaya meningkatkan 

hasil belajar akidah akhlak pokok bahasan akhlak tercela melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT) siswa 

kelas III MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung” ini adalah peneliti 

berupaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran Akidah Akhlak siswa 

kelas III di MI Darul Huda Pojok Ngantru Tulungagung pokok bahasan 

Akhlak Tercela dengan menggunakan model pembelajaram kooperatif tipe 

numbered heads together.  

Peningkatan hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah 

hasil belajar yang meliputi pemahaman materi konsep yang diukur melalui 

skor yang diperoleh pada tes yang diberikan dan tanggung jawab siswa yang 

diukur melalui observasi yang dilakukan oleh pengamat dan catatan 

lapangan peneliti pada saat PTK berlangsung baik secara individu maupun 

kelompok serta dari instrument lain yang mendukung. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika yang dimaksud adalah keseluruhan isi dari pembahasan ini 

secara singkat, yang terdiri dari lima bab. Dari bab-bab itu terdapat sub-sub 

yang merupakan rangkaian dari urutan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun sistematika pembahasan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, ini merupakan langkah awal untuk mengetahui 

gambaran secara umum dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan dibahas dan 
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merupakan dasar, serta merupakan titik sentral untuk pembahasan pada bab-

bab selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis tindakan/penelitian, definisi 

istilah, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II: Pada bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi kajian teori 

mengenai tinjauan tentang ; belajar dan pembelajaran, pemahaman siswa dalam 

proses pembelajaran, tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran, model 

pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT), hasil belajar, mata pelajaran akidah akhlak, bagaimana 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Pemikiran terdahulu dan kerangka 

pemikiran. 

Bab III: Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri 

dari jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, indikator keberhasilan tindakan, dan prosedur penelitian. 

Bab IV: Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari 

paparan data siklus I, siklus II, dan refleksi setiap siklus, paparan data, temuan 

penelitian, pembahasan hasil penelitian. 

Bab V: Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi atau hasil 

akhir yang mencakup kesimpulan dan saran. 

 

 


