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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan kita,

baik dalam kehidupan individu, bangsa maupun negara. Oleh karena itu

pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan

tujuan. Keberhasilan suatu bangsa terletak pada mutu pendidikan yang dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam Islam pendidikan tidak

hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan

sepanjang usia (long life education).

Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas

keilmuan dan pengetahuan. Islam juga menekankan akan pentingnya membaca,

menelaah, meneliti segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Selanjutnya

manusia yang diberikan kelebihan dengan akal dan hati nurani, mampu

memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk pengetahuan.

Al-Qur’an juga telah memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan,

sebagaimana dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 122 disebutkan:
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Yang artinya: “Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu pergi semuanya (ke medan

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya,

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS. At-Taubah: 122)

Islam menjelaskan dalam ayatnya bahwa pendidikan tidak hanya tentang

bagaimana memperoleh kehidupan yang baik di akhirat atau di dunia. Islam

sebagai agama yang sempurna senantiasa membimbing umatnya untuk terus

mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari

sehingga dampak dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat.

Pendidikan pada dasarnya suatu proses untuk membantu manusia dalam

mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi segala perubahan dan

permasalahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan satuan

tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan.1 Guru

sebagai fasilitator yang berperan dalam keberhasilan seorang siswa, sehingga guru

harus tepat dalam memilih strategi pembelajaran yang akan digunakan.

Strategi mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar

mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, akan

ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu strategi yang sesuai dengan

tujuan. Penggunaan strategi yang tepat dan bervariasi akan dapat memotivasi

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan

penggunaan strategi belajar dengan kondisi dan suasana kelas serta mengadakan

1Dimiyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hal. 6
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variasi-variasi pembelajaran sehingga suasana pembelajaran tidak membosankan

siswa tetapi lebih meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran.2

Penggunaan suatu strategi diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih

aktif dalam proses pembelajaran kimia. Kimia merupakan cabang ilmu

pengetahuan alam yang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan

menunjukkan hasil belajar kimia saat ini kurang memuaskan, maka pengajaran

kimia perlu ditingkatkan agar mencapai kualitas pembelajaran. Sesuai yang

diharapkan untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan, seorang guru harus

mengupayakan agar siswa aktif dalam proses belajar.

Keberhasilan pengajaran kimia ini ditentukan oleh besarnya partisipasi

siswa dalam mengikuti pembelajaran, makin aktif siswa mengambil bagian dalam

kegiatan pembelajaran, maka makin berhasil kegiatan pembelajaran tersebut.

Keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat dibutuhkan karena dengan aktif siswa

akan belajar lebih bermakna, menentukan dan mengkontruksikan pengetahuan

yang mereka dapatkan, mencari penyeselaiannya serta dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Hal ini ditegaskan oleh Nana Sudjana bahwa hasil belajar

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan tinggi rendahnya atau efektif tidaknya

proses pembelajaran.3

Berdasarkan informasi dari salah satu guru kimia di SMA Negeri 8 Duri

bahwa guru sudah berusaha menerangkan pelajaran semaksimal mungkin, tetapi

hasil belajar siswa belum juga maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya

2Syaiful Bahri Djamarah. Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta,
2006. hal. 79

3Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Remaja Rosdakarya, Bandung,
2012. hal. 3
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partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, yang bersifat monoton

(berpusat pada guru) sehingga siswa beranggapan bahwa pelajaran kimia adalah

pelajaran yang membosankan akibatnya hasil belajar pun kurang maksimal.

Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya Guru dan Anak Didik dalam

Interaksi Edukatif mengatakan bahwa sesuatu yang membosankan adalah sesuatu

yang tidak menyenangkan. Begitu juga halnya dengan proses pembelajaran, bila

guru dalam proses pembelajaran tidak menggunakan variasi maka akan

membosankan siswa, perhatian siswa akan berkurang, akibatnya tujuan

pembelajaran tidak tercapai.4 Dalam proses belajar mengajar, sarana pembelajaran

sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.5

Salah satu strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar kimia siswa adalah strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran

aktif merupakan strategi dimana siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran

sehingga siswa bersemangat dan senang dengan sistem pembelajaran yang

menarik. Siswa menggunakan kemampuannya untuk menghadapi berbagai

masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Dari hal tersebut siswa

dituntut untuk mendengar, melihat, menyampaikan ide atau pendapat, dan

mendiskusikannya dengan orang lain, sehingga siswa dapat memecahkan masalah

sendiri dan melaksanakan tugas berdasarkan pada pengetahuan yang telah mereka

miliki. Secara tidak langsung siswa dapat mencapai optimalisasi

perkembangannya baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor.

4Syaiful Bakhri Djamarah. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. Rineka Cipta,
Jakarta, 2007. hal. 124

5Kunandar. Guru profesional. Rajawali Press, Jakarta, 2011. hal. 277
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Strategi yang dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa salah satunya

adalah strategi Peer Lesson.  Melalui strategi ini siswa diharapkan akan lebih aktif

dalam proses pembelajaran kimia, memberikan kesempatan siswa mempelajari

sesuatu dengan baik pada waktu yang sama, siswa menjadi narasumber bagi yang

lain sehingga terjalin interaksi sosial antara siswa dengan siswa serta dapat

bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa. Selain itu, peneliti juga ingin

melaksanakan strategi Peer Lesson dengan pemberian tugas Crossword Puzzle

(teka-teki silang). Teka-teki dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang

baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung.

Menurut peneliti, dengan memberikan tugas berupa Crossword Puzzle itu akan

membuat mereka relaks dalam mengerjakannya karena soal dikemas dengan

semenarik mungkin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Endi, dkk dengan

judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif tipe Peer Lesson untuk

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Reaksi Oksidasi dan

Reduksi di Kelas X SMA Al Huda Pekanbaru”, menyatakan bahwa terjadi

peningkatan hasil belajar dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif tipe

Peer Lesson sebesar 16,36%.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan Siti Muzdalifah dengan judul

“Efektivitas Penerapan Metode Crossword Puzzle dalam Meningkatkan Hasil

Belajar Peserta Didik pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur Kelas X MA NU

04 Al Ma’arif Boja” menyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dengan
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penerapan Metode Crossword Puzzle dengan persentase keefektifan mencapai

42,22%.

Menurut informasi yang di dapat, strategi pembelajaran aktif Peer lesson

dengan pemberian tugas Crossword puzzle belum pernah digunakan dalam proses

pembelajaran di SMA Negeri 8 Duri karena strategi ini dapat dikategorikan suatu

strategi pembelajaran aktif yang baru. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif

Tipe Peer Lesson dengan pemberian tugas Crossword Puzzle untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Struktur atom dan

Sistem Periodik Unsur di Kelas X SMA Negeri 8 Duri”.

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari salah pengertian

terhadap judul penelitian ini maka terdapat beberapa istilah yang perlu ditegaskan.

Penegasan istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Strategi Peer Lesson merupakan salah satu tipe pembelajaran aktif dimana

strategi ini memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk bertindak sebagai

guru bagi siswa lainnya.6

2. Crossword Puzzle merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan

teka teki silang. Strategi ini merupakan strategi yang baik dan menyenangkan

tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung.7

6Melvin L. Siberman. Active Learning. Terjemahan Raisul Muttaqien,  Nusamedia Nuansa,
Bandung, 2006. hal. 177

7Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Insan Madani, Yogyakarta, 2009, hal. 73
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3. Hasil Belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang,

yang merupakan kemampuan yang dimiliki siwa berkat adanya proses belajar

mengajar.8

4. Struktur Atom adalah menggambarkan bagaimana partikel-partikel penyusun

atom (proton, elektron, neutron) berada di dalam atom.9

5. Sistem Periodik Unsur adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan

aturan tertentu.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan yang dapat diidentifikasikan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Hasil belajar kimia siswa masih tergolong rendah.

b. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran.

c. Siswa kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan

menjawab soal yang diberikan guru.

d. Penerapan strategi pembelajaran aktif Peer Lesson dengan pemberian

tugas Crossword Puzzle belum pernah diterapkan di SMA N 8 Duri.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas,

penulis hanya membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada:

8Nana Sudjana. op. cit. hal. 28
9Soedjono. Mandiri Mengasah Kemampuan Diri Kimia SMA/MA Kelas XI. Erlangga, Jakarta,

2006. hal 1
10Michael Purba. Kimia Untuk SMA kelas X. Erlangga, Jakarta, 2006. hal. 48
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a. Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Peer Lesson dengan

pemberian tugas Crossword Puzzle

b. Tujuan penerapan strategi ini untuk meningkatkan hasil belajar

siswa.

c. Pokok bahasan yang diteliti adalah Struktur atom dan sistem

periodik unsur.

d. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 8 Duri.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah penerapan strategi pembelajaran aktif Peer Lesson dengan

pemberian tugas Crossword Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada pokok bahasan sistem periodik unsur di kelas X SMA

Negeri 8 Duri?

b. Jika terjadi peningkatan, seberapa besar peningkatan hasil belajar

dengan penerapan strategi pembelajaran aktif Peer Lesson dengan

pemberian tugas Crossword Puzzle pada pokok bahasan sistem

periodik unsur di kelas X SMA Negeri 8 Duri?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pokok

bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur di SMA Negeri 8
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Duri melalui penerapan strategi pembelajaran aktif Peer Lesson

dengan pemberian tugas Crossword Puzzle.

b. Untuk mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar siswa pada

pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur di Kelas X

SMA Negeri 8 Duri dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif

Peer Lesson dengan pemberian tugas Crossword Puzzle.

2. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dalam hasil penelitian ini adalah :

a. Bagi siswa, penerapan ini dapat dijadikan sebagai pengalaman belajar

dalam pembelajaran kimia, dan juga diharapkan mampu

meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Bagi guru, untuk memberikan informasi terhadap majelis guru tentang

penggunaan strategi pembelajaran demi meningkatkan mutu

pembelajaran.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan

berpijak dalam rangka menindak lanjuti penelitian ini dengan ruang

lingkup yang labih luas.


