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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah 

akal, yaitu kemampuannya untuk berpikir. Islam sebagai agama rahmatan 

lil’alamin sangat mewajibkan umatnya untuk selalu belajar. Sebuah hadis 

yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim menyebutkan bahwa ada tiga amalan 

manusia yang tidak pernah terputus, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, 

dan do’a anak yang sholeh. Sebagai bukti konkret, Allah mengawali 

menurukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat yang 

memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca (iqra'), seperti yang terdapat 

dalam firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5,  hal ini yang secara tidak 

langsung mengandung makna dan implementasi pendidikan.
1
 

                                      

                         

Artinya:  “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang Maha mengajar (manusia) 

dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya.” 

 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan merupakan sarana 

                                                             
1
 Arifududdin Arif, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta: GP press Group, 2008), 

hal. 1 
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dan wahana yang sangat baik didalam pembinaan sumber daya manusia.
2
 

Sehingga pendidikan dikatakan berhasil apabila tujuan pendidikan tercapai. 

Tujuan pendidikan adalah merubah pola pikir dari siswa serta menanamkan 

akhlak mulia kepada diri siswa tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan suatu proses, yaitu proses pembelajaran.  

Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses komunikasi 

dengan pengertian bahwa pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

dapat diterima oleh guru dapat diterima (diserap) dengan baik atau dapat 

dikatakan menjadi milik siswa.
3
 Proses pembelajaran di sekolah diharapkan 

mampu memotivasi siswa untuk dapat berpartisipasi aktif di di dalam semua 

pelajaran yang ada disekolah. Salah satu mata pelajaran di sekolah yaitu 

kimia. 

Kimia adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang materi dan 

perubahannya. Mata pelajaran ini sangat penting karena erat hubungannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Banyak kejadian dalam kehidupan yang bisa 

dipelajari dari sudut pandang kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan alam (IPA) yang sifatnya selalu berkembang dari waktu ke waktu 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
4
 Mata pelajaran 

kimia di kelas X merupakan mata pelajaran yang masih baru bagi siswa, sebab 
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mereka baru mendapatkan materi secara utuh sebagai suatu mata pelajaran di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan disekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya kesulitan bagi mereka dalam 

mengikuti pembelajaran kimia di sekolah.
5
 

Sebagai bagian dari ilmu sains, hidrokarbon merupakan salah satu 

materi kimia yang tergolong sulit. Selain sulit materi ini juga penting karena 

menjadi dasar untuk mempelajari materi kimia selanjutnya yaitu minyak bumi 

(kelas X), materi senyawa turunan alkana (kelas XI) dan materi dasar kimia 

organik di universitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap materi ini 

menjadi sangat penting dalam pembelajaran kimia.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara di SMA Negeri 7 Pekanbaru dengan 

guru bidang studi kimia dikelas X, sebagian besar siswa mengalami kesulitan 

dalam belajar kimia. Hal ini disebabkan oleh siswa menganggap pelajaran 

kimia merupakan pelajaran yang sulit, kemudian dalam proses pembelajaran 

siswa malu untuk bertanya dan memilih diam jika tidak mengerti dengan 

pelajaran yang dijelaskan guru, serta kurangnya umpan balik antara guru dan 

siswa sehingga pembelajaran kimia berjalan satu arah yang mengakibatkan 

siswa bersifat pasif di dalam kelas. Keadaan ini terjadi terutama pada materi 

hidrokarbon yang pada hakikatnya merupakan materi yang penuh dengan teori 

dan konsep-konsep yang sangat membingungkan siswa sehingga 
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menyebabkan banyak pertanyaan yang seharusnya dilontarkan namun pada 

kenyataannya sebagian siswa justru lebih memilih untuk diam karena malu 

dan ragu untuk bertanya kepada guru.
7
 Hal ini yang menyebabkan hasil belajar 

siswa dalam aspek kognitif pada pembelajaran kimia masih tergolong rendah.  

Salah satu cara elaborasi yang efektif  adalah dengan menjelaskan materinya 

kepada orang lain karena seringkali siswa justru lebih mudah memahami 

materi pelajaran melalui penjelasan teman sebaya.
8
 Karena model Peer 

Tutoring (teman sebaya) ini merupakan salah satu model yang menuntut 

seorang siswa mampu mengajar pada siswa yang lainya, dan siswa dituntut 

untuk aktif berdiskusi dengan sesama temanya atau mengerjakan tugas-tugas 

kelompok yang diberikan oleh guru. Tutor sebaya adalah seseorang atau 

beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai pembantu guru dalam 

melakukan bimbingan terhadap teman sekelas. Jadi, sistem pengajaran tutor 

sebaya akan membantu siswa yang kurang mampu atau kurang cepat 

menerima pelajaran dari gurunya.
9
 

Model pembelajaran Peer Tutoring sebelumnya juga telah diteliti oleh 

peneliti M. Saleh Muntasir. Pada penelitian tersebut didapat bahwa 

pembelajaran melalui Peer Tutoring mendapatkan keuntungan berupa nilai 
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pelajaran yang bertambah baik, sama dengan yang ditutori.
10

 Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Ruseno Arjanggi  bahwa pembelajaran Peer Tutoring 

dapat mempengaruhi hasil belajar sebesar 17,4% dalam meningkatkan hasil 

belajar. Peningkatan ini karena dengan menggunakan Peer Tutoring, siswa 

belajar dengan pembimbing yang dipilih dari teman mereka sendiri, sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan.
11

 

Niken Sholi Indrianie menyampaikan bahwa model Peer Tutoring dapat 

memberikan hasil belajar yang baik dan dapat mengoptimalkan mereka untuk 

kemajuan hasil belajar. Hal ini karena pembelajaran Peer Tutoring terpusat 

pada peserta didik sehingga peserta didik lebih muda bertanya dan lebih 

terbuka dengan teman sendirinya.
12

 Ratih  Kusumawati menambahkan bahwa 

model pembelajaran Peer Tutoring efektif membuat peserta didik mencapai 

ketuntasan belajar sebesar 92,5%. Karena beberapa alasan diperlakukannya 

model pembelajaran Peer Tutoring dapat membuat peserta didik lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka saling 

mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya.
13

 

Ruseno Arjanggi menyampaikan bahwa pembelajaran Peer Tutoring 

dapat mempengaruhi hasil belajar sebesar 17,4% dalam meningkatkan hasil 

belajar. Peningkatkan ini karena dengan menggunakan Peer Tutoring siswa 
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belajar dengan pembimbing yang dipilih dari teman mereka sendiri, sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan.
14

 Menurut 

beberapa referensi di atas peneliti mencoba meneliti model Peer Tutoring  

(teman sebaya), dan juga model ini cocok untuk pokok bahasan peneliti yaitu 

Hidrokarbon. Karena pada materi pokok hidrokarbon mengandung konsep, 

prinsip, teori dan hukum yang penting untuk dipelajari. Oleh karena itu perlu 

cara yang mudah, menarik dan efektif dalam penyampaian materi hidrokarbon 

dengan melibatkan peran siswa yaitu model dan media yang tepat agar siswa 

lebih aktif dan keingintahuan yang tinggi. 

Penggunaan media didalam pembelajaran bukan mengganti cara 

belajar yang baik, melainkan untuk melengkapi dan membatu guru dalam 

menyampaikan materi atau informasi kepada siswa. Dalam model 

pembelajaran Peer Tutoring digunakan media Macromedia Flash. 

Macromedia Flash merupakan salah satu produk dari macromedia  yang 

merupakan program pembuatan animasi. Animasi bisa didefinisikan sebagai 

proses perubahan bentuk atau properti objek yang ditampilkan dalam satu 

pergerakan transisi dalam satu kurun waktu.
15

  

Selain agar terjadi situasi interaktif antara siswa dengan ruang 

kelasnya, penggunaan model Peer Tutoring yang dilengkapi dengan 
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penggunaan media juga berperan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 

ini sudah dibuktikan melalui penelitian Bayu Ishartono, dkk.
16

 

Berdasarkan pemaparan uraian tersebut maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Peer Tutoring 

dilengkapi Animasi Macromedia Flash terhadap Hasil Belajar Siswa 

SMA Negeri 7 Pekanbaru” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul, maka peneliti 

merasa perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Peer Tutoring (Tutor Sebaya) 

Model  tutor sebaya adalah suatu model pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap 

yang tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi 

teman-temannya, dimana siswa yang menjadi tutor bertugas untuk 

memberikan materi belajar dan latihan kepada teman-temannya (tutee) 

yang belum faham terhadap materi atau latihan yang diberikan guru 

dengan dilandasi aturan yang telah disepakati bersama dalam kelompok 

tersebut, sehingga akan terbangun suasana belajar kelompok yang bersifat 

kooperatif bukan kompetitif.
17
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2. Macromedia Flash 

Macromedia Flash merupakan salah satu produk dari macromedia  

yang merupakan program pembuatan animasi. Macromedia Flash 

merupakan sebuah program yang ditujukan kepada para desainer maupun 

programmer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan 

halaman web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses pembelajaran 

hingga pembuatan game interaktif serta tujuan-tujuan lain yang lebih 

spesifik.
18

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap tingkah lakunya.
19

 

4. Hidrokarbon  

Senyawa karbon yang sederhana adalah hidrokarbon yaitu, 

senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen.
20

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi permasalahan yang diteliti pada penelitian ini, yaitu: 

a. Masih rendahnya hasil ulangan belajar kimia siswa kelas X di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru. 
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b. Masih banyak siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 

Pekanbaru yang merasa takut dan enggan bertanya kepada guru 

tentang materi yang belum dipahami. 

c. Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru mata 

pelajaran kimia kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 

Pekanbaru adalah metode ceramah dan diskusi. 

d. Model pembelajaran Peer Tutoring belum pernah diterapkan 

sebelumnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru khususnya 

pada pokok bahasan Hidrokarbon. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka  

penelitian ini dibatasi pada: 

a. Penilaian dalam penelitian ini adalah penilaian kognitif 

b. Model pembelajaran Peer Tutoring atau Tutor Sebaya yang dilengkapi 

animasi Macromedia Flash terhadap hasil belajar siswa pada materi 

Hidrokarbon kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah ada pengaruh 

penerapan model Peer Tutoring dilengkapi animasi Macromedia Flash 

terhadap hasil belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan akan dapat tercapai pada penelitan ini 

adalah mengetahui pengaruh penerapan model Peer Tutoring dilengkapi 

animasi Macromedia Flash terhadap hasil belajar siswa Sekolah Menengah 

Atas Negeri 7 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Sekolah, tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam menentukan model 

dan metode pembelajaran yang efektif terutama dalam pembelajaran 

kimia untuk meningkatkan mutu sekolah ke arah yang lebih baik. 

b. Bagi Guru, model pembelajaran Peer Tutoring dengan menggunakan 

media Visual yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menjadi salah 

satu alternatif dalam upaya mempengaruhi hasil belajar kimia siswa, 

mendorong upaya peningkatan profesionalisme guru serta 

menumbuhkan wawasan berfikir ilmiah. 

c. Bagi Penulis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang model pembelajaran, media pembelajaran dan untuk 

penulisan ilmiah. 

d. Bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa 

serta dapat memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran kimia. 

 


