
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar

merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti berhasil atau tidaknya

pencapaian tujuan  pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses

belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Dari proses belajar yang

dialami siswa tersebut akan terlihat bagaimana hasil belajar yang

diperoleh. Hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara

keseluruhan yang menjadi indikator, kompetensi dan perubahan prilaku

yang bersangkutan.

Hasil belajar juga merupakan salah satu tujuan dari proses

pembelajaran. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat dilihat

dari hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran selesai.

Hasil yang diharapkan adalah hasil belajar matematika yang mencapai

ketuntasan belajar matematika siswa. Siswa dikatakan tuntas belajar

matematika apabila nilai hasil belajar matematika siswa telah mencapai

Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) yang ditetapkan sekolah. Hasil

belajar siswa dapat diukur dengan penilaian atau tes setelah proses

pembelajaran terlaksana.
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Dalam peraturan menteri pendidikan Nasional RI No 22 Tahun

2006 dijelaskan bahwa tujuan pelajaran matematika disekolah adalah agar

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritama secara
luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model
dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
belajar matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.1

Berhasilnya siswa dalam belajar tidak terlepas dari kualitas

pembelajaran yang dilakukan guru. Selain itu, hasil belajar juga

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan tinggi rendahnya atau efektif

tidaknya proses pembelajaran.2 Dalam proses pembelajaran di sekolah,

guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode

dan teknik yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara

mental, fisik, maupun sosial.

Strategi pembelajaran adalah daya upaya guru dalam menciptakan

suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar

1Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Suska Press, Pekanbaru, 2008,
h. 12-13.

2Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Algensindo,
Bandung, 2009, h. 40.
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mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai

dan berhasil guna.3 Ini berarti bahwa strategi pembelajaran adalah suatu

tindakan tertentu yang dilakukan oleh guru dalam mengajar siswa untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menerapkan strategi pembelajaran

yang tepat diharapkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik.

Setelah peneliti melihat langsung dan bertanya kepada guru mata

pelajaran yakni Ibu Dumasari Hasibuan, S.Pd. yang merupakan guru

matematika di MTsN Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar, hasil belajar matematika siswa masih tergolong rendah dan tidak

mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk

matematika adalah 70. Gejala rendahnya hasil belajar matematika siswa

tersebut dilihat dari sebagian besar hasil belajar matematika siswa masih di

bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), yaitu di bawah 70.

Dari gejala tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika

siswa kurang memuaskan. Hasil belajar yang kurang memuaskan

mengidentifikasikan siswa mengalami kesulitan belajar. Pada proses

pembelajaran siswa kurang aktif dan hanya menerima apa yang diberikan

oleh guru. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu strategi yang dapat membuat

siswa menjadi aktif dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan

siswa adalah menerapkan strategi pembelajaran aktif.

3Ibid, hlm. 147.
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba

memberikan solusi Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Everyone Is A

Teacher Here dengan pemanfaatan alat peraga. Strategi dalam pendidikan

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.4 adalah  Strategi

pembelajaran aktif tipe Everyone Is A Teacher Here (ETH) adalah salah

satu teknik intruksional dari belajar aktif (active learning) yang termasuk

dalam bagian pembelajaran dengan rekan sebaya (peer teaching). Strategi

ini memberi kesempatan kepada siswa untuk bertindak sebagai guru bagi

siswa lainnya, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan partisipasi

individual dari seluruh kelas. Siswa akan dapat mendengarkan dengan

aktif, menjelaskan kepada teman, bertanya kepada guru, menanggapi

pertanyaan dan berargumentasi.

Semakin banyak aktivitas yang dilakukan maka pemahaman siswa

akan semakin bertambah. Jika pemahaman siswa bertambah maka hasil

belajar siswa juga meningkat.5 Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Aktif

Tipe Everyone Is A Teacher Here akan maksimal jika menggunakan

berbagai alat peraga, karena alat peraga merupakan salah satu komponen

penentu efektifitas belajar. Dengan alat peraga maka pelajaran akan lebih

menarik, menjadi konkret, mudah dipahami, dan hasil belajar lebih

bermakna.6

4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Kencana Pernada Media Group, Jakarta,2007,h. 124.

5 Risnawati, Op. Cit. h. 89.
6Risnawati. Op.Cit. h. 91.



5

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pemanfaatan alat

peraga sangat cocok jika dikombinasikan dengan Strategi Pembelajaran

Aktif  Tipe Everyone Is A Teacher Here, karena keduanya mempunyai

tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang

berdampak pada keaktifan dan hasil belajar. oleh karena itu, peneliti

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe Everyone Is A Teacher Here Dengan

Pemanfaatan  Alat  Peraga Terhadap Hasil Belajar Siswa MTsN

Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.”

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan maksud penelitian ini

maka sebelumnya akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai

berikut:

1. Everyone Is A Teacher Here merupakan salah satu teknik

intruksional dari belajar aktif (active teacher) yang termasuk dalam

bagian pembelajaran dengan rekan sebaya (peer teacher). Strategi

ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara

keseluruhan dan individual. Strategi ini memberi kesempatan

kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi teman-temannya.

Dengan strategi ini siswa yang selama ini tidak mau terlibat akan

ikut serta dalam pembelajaran secra aktif.7

7 Bermawy Munthe, Strategi Pembelajaran Aktif, Pustaka Insan Madani,
Yogyakarta,  2008, h. 60.
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2. Alat Peraga adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu

siswa melakukan perbuatan belajar, sehingga kegiatan belajar

menjadi lebih efisien dan efektif dengan berbagai alat, maka

pelajaran akan lebih menarik, menjadi konkret, mudah dipahami,

hemat waktu dan tenaga, dan hasil belajar lebih bermakna. Selain

itu, alat peraga matematika dapat juga diartikan sebagai suatu

perangkat benda konkrit yang dirancang, dibuat, dihimpun atau

disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu

menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-

prinsip dalam matematika.

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar disini adalah skor

atau nilai yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap

materi yang diperoleh dari tes yang dilakukan setelah proses

pembelajaran matematika dilaksanakan.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih tergolong

rendah.

8Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2005, h. 22.
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b. Kurangnya pemahaman siswa dalam mengerjakan soal-soal

matematika.

c. Metode atau strategi yang digunakan guru belum bisa meningkatkan

hasil belajar matematika siswa.

2. Pembatasan Masalah

Melihat banyaknya masalah yang ditemukan dalam penelitian ini,

serta keterbatasan kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi

permasalahan ini hanya  untuk mengetahui pengaruh pada aspek hasil

belajar matematika siswa kelas VII MTsN Danau Bingkuang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar pada pokok bahasan segiempat dengan

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Everyone Is A Teacher Here

dengan pemanfaatan alat peraga.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti dapat

merumuskan masalah yang akan diteliti, rumusan masalahnya yaitu

“Apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe Everyone Is A

Teacher Here dengan pemanfaatan alat peraga terhadap hasil belajar

matematika siswa di MTsN Danau Bingkuang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar pada pokok bahasan segiempat?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh Strategi Pembalajaran Aktif Tipe Everyone Is A Teacher Here
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dengan pemanfaatan alat peraga terhadap hasil belajar matematika siswa

kelas VII MTsN Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar pada pokok bahasan segiempat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi siswa

Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar metematika siswa Kelas

VII MTsN Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar.

b. Bagi Guru

Diharapkkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam

proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu alternatif, agar bisa

bervariasi dalam menggunakan metode atau strategi belajar dalam

meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi sekolah terutama

pembelajaran matematika.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan

pengalaman peneliti dalam mengajarkan matematika.


