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 BAB I 

   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menumbuh 

kembangkan sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan 

menfasilitasi kegiatan belajar mereka. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I yang 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan peserta 

didik mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya (kekuatan spiritual 

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

ketrampilan) yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
1
 

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-‘Alaq [96] : 1-5.
2
 

 

 

 
  

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam; Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” 

 

                                                             
 1

 Muhibin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 1. 
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Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa pentingnya 

pendidikan dalam suatu negara dan bangsa salah satunya dengan cara 

membaca. Dengan adanya pendidikan maka kualitas sumber daya manusia 

dalam suatu bangsa dan negara akan meningkat. Dalam hal ini, tentu saja 

diperlukan seorang guru yang professional. Pada hakikatnya guru merupakan 

pemegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran.   

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan 

siswa atau antara siswa dengan guru. Komunikasi yang terjadi hendaknya 

komunikasi timbal balik yang diciptakan sedemikian rupa sehingga pesan 

yang disampaikan dalam bentuk materi pelajaran berlangsung efektif dan 

efisien. Hal ini berarti berhasil tidaknya pencapain tujuan pendidikan 

bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan 

dijalankan secara professional.
3
 Untuk menjalankan proses belajar mengajar 

yang professional, seorang guru harus memiliki strategi-strategi dalam 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efesien.
4
 Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat 

sangat penting karena dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga 

siswa dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Hasil belajar merupakan 
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suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang dan 

individu.
5
 Perubahan yang terjadi pada diri seseorang dan indvidu itu 

merupakan suatu pembelajaran yang bersifat positif dan aktif. Salah satu 

pembelajaran yang bisa membuat siswa bersifat aktif adalah pembelajaran 

kimia. Ilmu kimia merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai 

hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Mata pelajaran 

kimia memiliki berbagai macam karakteristik seperti sebagian besar kimia 

bersifat abstrak, konsep-konsep abstrak ilmu kimia dapat dipecahkan dengan 

menggunakan analogi-analogi.
6
 Salah satu materi dalam pelajaran kimia 

adalah Koloid.  Koloid adalah cabang ilmu yang mempelajari suatu bentuk 

campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi (campuran 

kasar). Materi koloid merupakan materi yang bersifat hafalan yang 

memerlukan pemahaman, sehingga kurangnya keinginan siswa dalam 

mempelajari materi tersebut. Seorang siswa membutuhkan kemampuan 

berpikir yang baik, kemampuan analisis dan kekuatan memori untuk 

memahami materi koloid. Oleh karena itu untuk mengajarkan materi koloid 

kepada siswa diperlukan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

memperoleh pengetahuan atau konsep sehingga dapat lebih dipahami dan 

lama di ingat siswa.   

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kampar merupakan salah satu 

Madrasah yang berada di Kampar. Dari hasil wawancara peneliti pada bulan 

Agustus dengan guru bidang studi kimia yaitu ibu Yusniarti didapatkan 
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informasi bahwa hasil belajar sebagian siswa dalam proses pembelajaran 

kimia tidak mencapai nilai KKM yang telah ditentukan sekolah. Hal ini 

dikarenakan proses pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga 

sedikitnya partisipasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu  

dalam proses pembelajaran kimia masih ada siswa yang mengantuk dan tidak 

bisa mengerjakan latihan / PR yang diberikan oleh guru. Selama ini proses 

pembelajaran kimia pada materi koloid guru hanya  menggunakan model 

pembelajaran konvensional, Karena materi koloid merupakan materi yang 

bersifat hafalan sehingga siswa hanya disuruh membuat ringkasan dirumah, 

akibatnya hasil belajar siswa tidak sesuai yang diharapkan.  

Dalam menerapkan suatu strategi pembelajaran diharapkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Salah satu 

strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi  FIRE-UP. 

Dengan menerapkan strategi FIRE-UP dalam pembelajaran diharapkan dapat 

membantu permasalahan siswa dalam belajar salah satunya partisipasi siswa 

dalam belajar semakin baik.  

Strategi FIRE-UP diperkenalkan oleh Thomas L. Madden. Strategi 

FIRE-UP (Foundation, Intake information, Real meaning, Express your 

knowledge, Use available resources, Plan of action) yang bertujuan untuk 

mengembangkan daya pikir dalam memproses informasi.
7
 Strategi 

pembelajaran kelompok ini dirancang untuk memberi kesempatan kepada 

siswa untuk berperan serta dalam belajar kelompoknya. Strategi pembelajaran 
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FIRE-UP ini merupakan salah satu strategi yang dapat mengembangkan daya 

pikir siswa sehingga dapat memberikan hasil belajar siswa yang menakjubkan.
8
 

Tahapan-tahapan pada strategi FIRE-UP akan mendorong siswa 

untuk melakukan persiapan untuk mengatasi kekhawatiran akan sesuatu yang 

tidak diketahui (foundation).
9
 Cara terbaik untuk mengatasi hal-hal yang tidak 

diketahui adalah dengan persiapan. Persiapan memaksa hal-hal yang tidak 

diketahui digantikan dengan hal-hal yang diketahui.  Pada akhirnya persiapan 

menjadi fondasi yang memberikan rasa percaya diri yang lebih besar saat 

menerima informasi. Dengan adanya tugas awal ini maka daya ingat terhadap 

informasi yang diterima akan jauh lebih kuat.
10

 Memberi makna atas 

informasi yang diperolehnya (Intake Information, Real Meaning).
11

 Di mana 

di dalam menyerap informasi ini siswa dapat menambah pengetahuan awal 

siswa.
12

 Mengungkapkan apa yang diketahui dan menanyakan hal yang tidak 

diketahui melalui diskusi atau mengajarkan kembali kepada temannya 

(Express Your Knowledge, Use available Resorce).
13

 Perencanaan  tindakan 

(Plan of Action) didasarkan pada semua yang telah diterapkan siswa. 

Perencanaan tindakan merupakan proses menetapkan cara mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan yaitu bagaimana tindakan siswa mengerjakan LKS.
14

 

                                                             
 

8
 Ibid. 

 9 Sumargono, Penerapan Strategi FIRE-UP Untuk Meningkatkan Aktifitas Siswa dalam 

Pembelajaran Matematika yang Aktif, Efektif dan Menyenangkan, Jurnal Gamatika, Vol. II No. 2 

Mei 2012. Fakultas MIPA UNIPDU Jombang, 2012, hal. 108. 
 10 Miterianifa & Meliza, Pengaruh Strategi Pembelajaran FIRE-UP Terhadap Hasil 

Belajar Siswa, Jurnal Potensial, Vol. 14 Edisi 2 Juli – Desember 2015. UIN Suska Riau, hal. 288. 
 11 Sumargono, Loc. Cit. 
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 Miterianifa & Meliza, Loc. Cit. 

 13 Sumargono, Loc. Cit. 
 14 Miterianifa, Op. Cit.., hal. 289. 
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Penelitian Betty dan Tommy menyatakan bahwa terdapat adanya 

pengaruh strategi FIRE-UP terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok 

Hukum Newton di kelas VIII semester I SMP PTPN IV Bah Jambi dengan 

thitung  > t tabel = 2,53 > 1,67.
15

 

Penelitian Sumargono menyimpulkan bahwa  penerapan strategi 

FIRE-UP dalam pembelajaran matematika telah dapat memperbaiki proses 

pembelajaran dikelas yang pada mulanya berpusat pada guru telah berubah 

menjadi berpusat pada siswa, meskipun belum begitu optimal namun telah 

dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XI TKJ.1 SMKT DU Jombang 

dalam pembelajaran pada materi pokok fungsi dan persamaan kuadrat.
16

 

Penelitian Puspa menyatakan bahwa strategi FIRE-UP yang 

diterapkan di SMA N 1 Salo pada pokok bahasan ikatan kimia terdapat 

adanya peningkatan prestasi belajar siswa dengan thitung > ttabel = 3,119 > 

1,67.
17

 

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Strategi FIRE-UP Terhadap Hasil 

Belajar Kimia Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kampar. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka peneliti perlu membuat penegasan istilah yang terdapat pada judul. 

                                                             
 15 Betty M.Turnip & Tommy Lesmana Siburian . Op. Cit., hal. 23. 
 16 Sumargono. Op. Cit.,  hal. 113. 
 17 Laila Pronika Puspa, Penerapan Strategi FIRE-UP Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia di Kelas X SMA Negeri 1 Salo Kabupaten 

Kampar, Skripsi Pendidikan Kimia, Nomor Skripsi: 2013854PK, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013, hal.  
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1. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya.
18

 

2. Strategi FIRE-UP(Foundation, Intake information, Real meaning, Express 

your knowledge, Use available resources, Plan of action) adalah suatu 

strategi yang menitikberatkan pada usaha pengembangan keterampilan 

berpikir untuk memproses informasi yang berguna dan dapat membuat 

siswa lebih aktif, disebabkan siswa dibuat menjadi pembelajar yang 

mandiri.
19

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil belajar sebagian siswa pada materi koloid tidak mencapai nilai 

KKM. 

b. Dalam proses pembelajaran, siswa masih berpusat pada guru. 

c. Partisipasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran masih sedikit.  

d. Masih ada siswa yang mengantuk saat mengikuti proses pembelajaran 

kimia. 

e. Masih ada siswa yang tidak bisa mengerjakan latihan / PR yang 

diberikan oleh guru. 

 

                                                             
 

18
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja 
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2. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti 

dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka batasan 

masalah penelitian pada pokok bahasan koloid adalah pengaruh penerapan 

strategi FIRE-UP terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Negeri Kampar pada pokok bahasan koloid. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh penerapan strategi FIRE-UP terhadap hasil belajar 

kimia siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kampar pada pokok 

bahasan koloid ? 

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi FIRE-UP terhadap 

hasil belajar kimia siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Kampar pada 

pokok bahasan koloid. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak yang terkait yaitu: 

a. Bagi siswa, dengan diterapkan strategi FIRE-UP ini, diharapkan dapat 

membantu siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar kimia, 
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sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

kimia. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai masukan dalam menerapkan strategi 

pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

meningkatkan hasil belajar disekolah terutama pada pelajaran kimia. 

d. Bagi peneliti dapat menambahkan pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam bidang pendidikan. 

 


