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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning)

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan

anak didik kedalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan

belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.1 Untuk mencapai hal tersebut

seorang guru dapat menerapkan sistem pembelajaran yang melibatkan siswa

secara aktif yang disebut sistem pembelajaran aktif.

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta

didik untuk belajar secara aktif.2 Pembelajaran aktif (active learning) juga

dimaksudkan untuk mengajak perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju

pada proses pembelajaran.3 Belajar secara aktif sangat diperlukan bagi siswa

karena dengan cara tersebut siswa memiliki jiwa kemandirian  dan dapat

menumbuhkan daya kreatifitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa.

Ketika siswa belajar dengan aktif berarti mereka mendominasi

aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak,

baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan

persoalan dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari kedalam suatu

persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif siswa diajak

9 Hartono, dkk. PAIKEM. Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2011. hal. 37
2Hisyam  Zaini dkk. loc. Cit
3Hartono,dkk. op.Cit., hal. 39
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untuk turut serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya mental tapi juga

melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya siswa akan merasakan suasana

yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.

Dengan menerapkan pembelajaran aktif seorang  guru juga dapat terbantu

dalam menjalankan tugas kesehariannya, dan dapat menjadikan proses belajar

lebih menyenangkan karena dalam pembelajaran aktif  seorang guru dapat

menerapkan variasi-variasi cara mengajar yang tidak membosankan yang

disebut dengan strategi pembelajaran.

Active learning pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan

memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pemperlancar stimulus

dan respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran

menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang menyengkan, tidak

menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dengan memberikan strategi

Active learning pada anak didik dapat membantu ingatan mereka, sehingga

mereka dapat dihantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan  sukses. Hal ini

kurang diperhatiakan pada pembelajaran konvensional.4

2. Strategi Peer Lesson

Strategi Peer Lesson merupakan suatu strategi pembelajaan active

learning. Strategi ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa

secara mandiri dan menuntut saling ketergantungan yang positif terhadap

teman sekelompoknya karena setiap tanggung jawab untuk menguasai materi

4Ibid., hal. 44
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pelajaran yang telah ditentukan dan mengajarkan atau menyampaikan materi

pelajaran kepada kelompok lain.

Pada strategi Peer Lesson siswa diajak untuk turut aktif baik di dalam

maupun di luar kelas, mereka diberi kesempatan untuk memilih strategi apa

yang siswa menguasai pelajaran untuk dipresentasikan kepada temannya.

Dengan adanya belajar dari teman siswa dapat belajar secara aktif, di dalam

dan luar kelas dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendiskusikan

dan mengajarkan materi pelajaran kepada teman lain, sehingga mereka untuk

lebih giat belajar baik secara mandiri maupun kelompok. Dengan demikian

hasil belajar akan lebih maksimal.

Pembelajaran dengan menerapkan strategi peer lesson menuntut siswa

untuk mempelajari, memahami, berdiskusi, bertanya, menanggapi, dan

menjelaskan materi kepada teman-temannya. Penerimaan informasi atau

materi akan berlangsung secara efektif dengan melakukan proses

pembelajaran dengan penerapan strategi Peer Lesson. Maslawa dan Brunner

mengatakan “belajar dengan teman menjadikan siswa cenderung lebih aktif

terlibat aktif dalam kegiatan belajar, karena belajar dengan teman, siswa akan

mendapatkan lingkungan sosial yang dapat mendukung emosional dan

intelektual mereka”.

Teori belajar memberikan arahan kepada guru dalam menyampaikan

bahan pelajaran dengan memahami teori belajar, guru akan memahami proses

terjadinya pelajaran. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh

siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Strategi
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Peer Lesson sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara

keseluruhan dan individual. Dengan strategi ini memberikan kesempatan

kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi teman-temannya.5

Dalam Peer Lesson siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.

Masing-masing anggota kelompok anggota mempunyai tanggung jawab

untuk menjelaskan materi kepada kelompok lain sesuai dengan sub topik

materi yang mereka dapat. Dalam penyampaian materi hendaknya tidak

menggunakan metode ceramah saja atau seperti membaca laporan. Namun

dengan menggunakan metode atau pembelajaran yang cocok dengan materi

yang mereka presentasikan kepada teman.

Sebelum melakukan presentasi siswa diberi waktu yang cukup, baik di

dalam kelas maupun di luar kelas. Guru dapat memberi beberapa saran

kepada siswa. Seperti menggunakan alat bantu, menyediakan media

pengajaran yang diperlukan atau menggunakan contoh-contoh yang relevan.

Setelah semua kelompok melaksanakan tugasnya. Guru memberikan

kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari

pemahaman siswa.

Manfaat dari strategi Peer Lesson adalah:

a. Otak bekerja secara aktif

Dengan strategi Peer Lesson siswa diajak secara aktif baik di dalam

maupun di luar kelas. Mereka diberi kesempatan untuk memilih strategi

apa yang mereka inginkan dan mereka juga mempunyai tanggung jawab

5Ahmad Sabri. Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching. Padang, 2007. hal. 128-131
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menguasai pelajaran untuk dipresentasikan atau diajarkan kepada

temannya. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi

aktifitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak,

baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan

persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam

persoalan yang ada di dalam kehidupan nyata.

b. Hasil belajar yang maksimal

Keberhasilan belajar siswa salah satu ditentukan oleh metode atau

strategi belajar yang digunakan. Karena setiap individu memiliki

perbedaan dalam banyak aspek mulai dari fisik, pola berfikir dan cara-cara

merespon atau memperlajari hal-hal baru. Strategi yang digunakan dalam

pembelajaran diharapkan mampu memberikan stimulus dalam proses

pembelajaran.

Dengan strategi Peer Lesson siswa dapat belajar secara aktif, di

dalam maupun di luar kelas dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk

mendiskusikan dan mengajarkan materi pelajaran kepada teman yang lain,

sehingga mendorong mereka untuk lebih giat belajar baik secara mandiri

maupun kelompok. Dengan demikian belajar akan lebih maksimal.

Penelitian menunjukkan bahwa pertanyaan kepada siswa atau meminta

mereka untuk mendiskusikan materi yang baru saja diberikan mampu

meningkatkan nilai evaluasi dengan kenaikan yang signifikan.6

6Rita Kusuma Wardani. penerapan strategi Pembelajaran Aktif Tipe Peer Lesson Dalam
Pembelajaran Matematika Sebagai Upaya Peningkatan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Siswa,
tersedia dalam: http:etd.eprints.ums.ac.id/7257/1/A410060237.PDF, diakses 24 Mei 2013
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c. Tidak mudah melupakan materi pelajaran

Ketika siswa hanya menerima dari guru, ada kecenderungan untuk

cepat melupakan apa yang telah diberikan. Dan dengan strategi Peer

Lesson ini siswa diajak serta untuk aktif dalam proses pembelajaran baik

didalam maupun diluar kelas. Dengan demikian akan membuahkan hasil

belajar yang langgeng.

d. Proses pembelajaran yang menyenangkan

Strategi Peer Lesson merupakan strategi pembelajaran yang

mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Dengan belajar aktif ini siswa

diajak untuk turut serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya mental

tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya siswa akan

merasakan suasana yang nyaman.

e. Otak dapat memproses informasi dengan baik

Otak tidak akan dapat memproses informasi yang masuk kalau otak

itu tidak dalam kondisi on, maka otak memerlukan sesuatu yang dapat

dipakai untuk menghubungkan antara informasi yang baru diajarkan

dengan informasi yang telah dimiliki. Jika belajar itu pasif, otak tidak akan

dapat menghubungkan antar informasi yang baru dengan informasi yang

lama. Selanjutnya otak perlu pengulangan informasi atau mengajarkan

kepada orang lain untuk menyimpan informasi.

Langkah-langkah pelaksanaan stategi Peer Lesson di kelas antara lain:

a. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen

materi yang akan disampaikan.
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b. Masing-masing kelompok kecil akan diberi tugas untuk memperlajari

satu topik materi, kemudian mengajarkannya kepada kelompok lain.

c. Setiap kelompok diminta menyiapkan strategi untuk menyampaikan

materi kepada teman-teman sekelas.

d. Guru membuat beberapa saran:

1) Menggunakan alat bantu

2) Menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan

3) Menggunakan contoh-contoh yang relevan

4) Melibatkan teman dalam proses pembelajaran, misalnya diskusi,

kuis, studi kasus dan lainnya.

5) Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya

e. Memberi siswa waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam

maupun di luar kelas.

f. Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai dengan tugas yang telah

diberikan.

g. Semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan klarifikasi

sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa.

3. Crossword Puzzle

Crossword Puzzle atau teka teki silang merupakan metode

pembelajaran yang menyenangkan.7 Metode ini adalah salah satu dari bentuk

metode permainan yakni dimana suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui

berbagaai bentuk permainan. Permainan tersebut adalah teka teki. Metode ini

7Hisyam Zaini, dkk. op.Cit., hal. 73
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dapat digunakan untuk memberikan pengalaman menarik bagi siswa dalam

memahami suatu konsep, menguatkan konsep yang telah dipahami, atau

memecahkan masalah.8

Metode ini bermanfaat karena dapat mengembangkan motivasi

intrinsik, memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, dan

mengembangkan pengendalian emosi apabila siswa menang atau kalah, serta

lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa mudah memahami bahan

pelajaran yang disajikan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan

tercapai secara tidak langsung.

Adapun tahap-tahap stategi Crossword Puzzle adalah sebagai berikut:

a. Tulislah kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang

berhubungan dengan materi kuliah yang telah anda berikan.

b. Buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih.

Hitamkan bagian yang tidak diperlukan.

c. Buat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang

telah dibuat atau dapat juga hanya membuat pernyataan-pernyataan

mengarah kepada kata-kata tersebut.

d. Bagikan teka-teki ini kepada siswa. Bisa individu atau kelompok.

e. Batasi waktu pengerjaan.

f. Beri hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan paling

cepat dan benar.9

8Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hal. 281
9Hisyam Zaini. Loc.Cit
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4. Hasil Belajar

Hudoyo menyatakan belajar adalah suatu proses aktif dalam

memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan

perubahan tingkah laku.10 Sudjana menyatakan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.11

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

perubahan tingksh laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.12

Hasil belajar adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar,

perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur.13

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya.14 Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh dua

faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor dari luar yaitu yang terdiri dari faktor lingkungan (faktor alam dan

faktor sosial) serta faktor instrumental (kurikulum, program, sasaran,

fasilitas, dan guru)

b. Faktor dari dalam yang terdiri dari faktor fisiologis (kondisi fisik dan

panca indra) dan faktor psikologis (minat, bakat, kecerdasan, motivasi,

dan keterampilan).15

10Hudoyo. Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta, Bandung, 1979. hal. 24
11Nana Sudjana. Op. Cit. hal. 3
12Ibid. hal. 5
13Suharsimi Arikunto. Op. Cit., hal.33
14Nana Sudjana. Op. Cit. hal. 39
15Ibid. hal. 39
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Bloom dalam Sudjana membedakan hasil belajar mengajar menjadi

tiga aspek:

a. Aspek Kognitif, merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan

pengetahuan, pemahaman, aplikasi analisis dan sintesis. Aspek kognitif

mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan istilah

dan ketrampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk

perilaku baru.

b. Aspek Afektif, merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan sikap

atau tingkah laku siswa seperti perhtian terhadap pelajaran, disiplin,

motivasi belajar dan menghargai guru serta teman sekelas. aspek afektif

menyangkut nilai, emosi dorongan minat dan sikap.

c. Aspek Psikomotor, meliputi hasil belajar yang berhubungan dengan

keterampilan serta kemampuan bertindak. Aspek psikomotor

mengandung aspek mental dan fisik.16

5. Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Peer Lesson

dengan Pemberian Tugas Crossword Puzzle Terhadap Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu cara yang digunakan untuk

mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Keberhasilan dalam belajar dapat

dilihat dari hasil yang diperoleh siswa selalu meningkat, hal ini tidak terlepas

dari kesungguhan siswa dalam proses belajar. Hal yang perlu diperhatikan

untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik adalah dengan menerapkan

16Ibid., hal. 18
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sistem pembelajaran yang memebelajarkan siswa. Untuk dapat menerapkan

strategi belajar aktif yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Strategi pembelajaran aktif merupakan suatu perencanaan dalam

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa

belajar dengan aktif berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran.

Strategi Peer Lesson merupakan suatu strategi untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab siswa secara mandiri dan menuntut saling ketergantungan

yang positif terhadap teman sekelompoknya. Dengan pemberian tugas

Crossword Puzzle juga dapat memberikan pengalaman menarik bagi siswa

dalam memahami suatu konsep, menguatkan konsep yang telah dipahami,

atau memecahkan masalah.

Strategi Peer Lesson dengan pemberian tugas Crossword Puzzle di

dalam pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil

belajar kimia pada pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik unsur

karena pada strategi pembelajaran ini menuntut semua siswa untuk berperan

aktif dalam pembelajaran dan dengan adanya strategi seperti ini akan menjadi

batu loncatan menjadikan hasil belajar kimia akan meningkat.

6. Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur

a. Struktur Atom

Pada 1808, John Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel

terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Teori atom Dalton bertahan hingga

ditemukannya partikel dasar penyusun atom pada 1896. Penelitian
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tentang partikel dasar penyusun atom dilakukan oleh J.J. Thomson,

Ernest Rutherford, Robbert Milikan, dan James Chadwick.

Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang teori atom yang ada

dalam kehidupan manusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat Al-Muluk ayat 3 yaitu:

Yang artinya: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.

Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah

sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah

kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (QS. Al-Muluk: 3)

Suatu atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton

merupakan inti atom yang bermuatan positif,  elektron memiliki muatan

negatif, serta neutron tidak bermuatan atau netral. Dimana Proton dan

neutron terletak di inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi

inti atom.17

b. Sistem Periodik Unsur

Usaha-usaha untuk mengelompokkan unsur-unsur telah dimulai

sejak para ahli menemukan semakin banyaknya unsur di alam.

Pengelompokkan unsur-unsur ini dimaksudkan agar unsur-unsur tersebut

mudah dipelajari. Beberapa ahli mengelompokkan unsur-unsur tersebut

17Michael Purba, op. Cit., hal. 19
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berdasarkan penelitian yang dilakukan. Antara lain yaitu: Triade

Dobereiner 1829, Oktaf Newlands 1865, Dimitri Ivanovich Mendeleev

1869, dan Henry G. Moseley 1914 (sistem periodik modern).

Dalam sistem periodik modern terbagi atas 2 lajur, yaitu lajur

horizontal yang disebut periode, dan lajur vertikal disebut golongan.

Unsur-unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama pada konfigurasi

elektronnya, terletak pada periode yang sama. Sedangkan unsur-unsur

pada sistem periodik modern yang mempunyai elektron valensi (elektron

kulit terluar) sama pada konfigurasi elektronnya, maka unsur-unsur

tersebut terletak pada golongan yang sama (golongan utama/A).

Golongan utama antara lain, Alkali, Alkali tanah, Boron, Carbon,

Nitrogen, Oksigen, Halogen.

Dalam sistem periodik unsur terdapat sifat – sifat yang harus kita

ketahui, antara lain:

1) Jari-jari atom

Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar.

Karena menurut Teori atom modern posisi elektron di sekitar inti

atom merupakan kebolehjadian, maka para ahli merumuskan jari-jari

atom sebagai setengah jarak antara dua inti atom sejenis. Harga jari-

jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, kemudian dari atas ke

bawah semakin besar.

2) Energi Ionisasi (Potensial Ionisasi)
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Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk

memindahkan satu elektron terluar dari atom dalam fase gas. Energi

ionisasi diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik oleh int

atom yang bermuatan positif terhadap elektron terluarnya. Besarnya

energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar,

sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil.

3) Afinitas Elektron

Afinitas elektron adalah energi yang terlibat jika suatu atom

atau ion dalam fase gas menerima satu elektron membentuk ion

negatif. Harga afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan

semakin negatif, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah

semakin positif.

4) Keelektronegatifan

Keelektronegatifan (elektronegativitas) adalah suatu ukuran

kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia.

Dalam satu golongan dari atas ke bawah harga keelektronegatifan

semakin berkurang, sementara itu dalam satu periode dari kiri ke

kanan harga keeloktronegatifan semakin besar.

B. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan acuan penelitian ini yaitu hasil penelitian relevan,

diantaranya:

1. Hermanto yang melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan judul

“Penerapan Strategi Peer Lesson Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
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Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 12 Tanjung Pinang” dan

menyatakan bahwa terjadi peningkatan sebesar 18,4 %.18

2. Muhammad Endi, dkk yang melakukan penelitian pada tahun 2012 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 sebesar 16,36 %.19

3. Siti Muzdalifah yang melakukan penelitian pada tahun 2011 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 terjadinya peningkatan

dengan prosentase keefektifannya mencapai 42,22%.20

Berdasarkan ketiga referensi diatas, penulis ingin menggabungkan

strategi pembelajaran aktif tipe Peer Lesson dengan Crossword Puzzle

sebagai bahan evaluasi di akhir pembelajaran, dan penulis ingin

menerapkannya di materi struktur atom dan sistem periodik unsur dengan

tujuan meningkatkan hasil belajar pada materi tersebut.

18Hermanto. Penerapan Strategi Peer Lesson Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika
Siswa Kelas VII SMP Negeri 12 Tanjung Pinang. UIN SUSKA, Pekanbaru, 2011

19Muhammad Endi, dkk. Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif tipe Peer Lesson untuk
Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Reaksi Oksidasi dan Reduksi di Kelas
X MA Al Huda Pekanbaru, tersedia dalam:
http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/1556/1/JURNAL%20MUHAMMAD%20ENDI.p
df, diakses 15 Juni 2013

20Siti Muzdalifah. 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, tersedia dalam: http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/112/jtptiain-gdl-
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C. Konsep Operasional

Bentuk penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan sampel

yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana

kelas eksperimen akan mendapatkan penerapan strategi pembelajaran aktif

tipe Peer Lesson dengan pemberian tugas Crossword Puzzle sedangkan pada

kelas kontrol hanya menggunakan metode konvensional.

TABEL II.1. RANCANGAN PENELITIAN

Kelas Pretest Perlakuan Postest

Eksperimen T1 X T2

Kontrol T1 - T2

Keterangan:

T1 : Hasil Pretest (tes yang dilakukan sebelum diberikan pembelajaran)

T2 : Hasil Postest (tes yang dilakukan setelah diberikan pembelajaran)

X : Perlakuan pembelajaran menggunaka strategi pembelajaran Peer Lesson

dengan pemberian tugas Crossword Puzzle.

1. Tahap Persiapan

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), evaluasi hasil belajar dan instrument

pengumpulan data (soal homogenitas, soal pretest dan soal postest)

b. Melakukan uji homogenitas pada semua kelas X untuk menentukan dua

kelas yang akan diambil sebagai sampel.

c. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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2. Tahap Pelaksanaan

a. Kelas Eksperimen

Langkah-langkah pelaksanaan pada kelas eksperimen adalah

sebagai berikut:

1) Memberikan pretest kepada kedua sampel mengenai pokok

bahasan Struktur atom dan sistem periodik unsur. Nilai pretest ini

akan digunakan untuk pengolahan data akhir.

2) Guru menjelaskan pelaksanaan strategi pembelajaran Peer Lesson

dengan pemberian tugas Crossword Puzzle.

3) Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil.

4) Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempelajari satu

topik materi yang berbeda-beda.

5) Guru meminta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk

menyampaikan materi kepada teman sekelas. guru menyarankan

untuk tidak menggunakan metode ceramah atau seperti membaca

laporan.

6) Memberikan waktu yang cukup untuk persiapan presentasi.

7) Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang

diberikan.

8) Setelah semua kelompok presentasi, guru memberikan tugas secara

individu berupa Crossword Puzzle (teka-teki silang).
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9) Guru memberikan kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada yang

perlu diluruskan dari pemahaman siswa.

b. Kelas Kontrol

1) Melaksanakan proses pembelajaran yang diawali dengan

pendahuluan dan motivasi.

2) Melakukan proses pembelajaran seperti biasa dengan menggunakan

metode ceramah dan tanya jawab

3) Siswa mengerjakan LKS

4) Membahas LKS secara bersama-sama sekaligus menutup proses

pembelajaran

3. Tahap Akhir

a. Pada kelas eksperimen dan kontrol setelah semua materi pokok

bahasan Struktur atom dan sistem periodik unsur selesai diajarkan,

guru memberikan postest mengenai pokok bahasan tersebut untuk

menetukan hasil belajar yang dicapai.

b. Melakukan analisis data yang diperoleh dari nilai pre test dan postest

kedua kelas dengan menggunakan rumus statistik.

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan kepustakaan dan melihat kondisi siswa di

sekolah tempat penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

Penerapan strategi pembelajaran tipe Peer Lesson dengan pemberian tugas

Crossword Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada

pokok Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur.


