
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar, perkembangan dan pendidikan merupakan hal yang menarik

dipelajari. Ketiga gejala tersebut terkait dengan pembelajaran.1 Proses

pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan syarat

utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi tersebut

mempunyai makna yang luas yaitu interaksi edukatif.2 Agar proses

pendidikan berjalan dengan baik, maka semua aspek yang dapat

mempengaruhi belajar siswa hendaknya dapat berpengaruh positif bagi diri

siswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.3

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada

itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil pelatihan,

melainkan perubahan kelakuan.4 Dalam perspektif keagamaan pun (islam),

belajar merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman  agar memperoleh

ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan mereka.5

Yang mana hal itu diterangkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:

.وتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ یَْرفَِع هللاُ الَِّذیَن َءاَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن أُ 

1Dimiyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, h. 5.
2Usman V, Menjadi Guru Profesional,  Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, h. 87.
3Hartono, Analisis Item Instrumen, Bandung, Nusamedia, 2010, h. 1.
4Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, h. 36.
5Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h. 62.



Artinya :”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11)

Kimia merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam dan

salah satu ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam seluruh aspek

kehidupan. Tujuan pembelajaran kimia adalah memperoleh pemahaman yang

telah lama perihal fakta, kemampuan mengenal dan memecahkan masalah,

mempunyai keterampilan dalam penggunaan laboratorium, serta mempunyai

sikap ilmiah yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.6

Menyadari akan pentingnya ilmu kimia, diperlukan pemahaman yang tinggi

dalam memahami konsep yang terdapat dalam pelajaran kimia.

Larutan asam dan basa adalah salah satu pokok bahasan yang diajarkan

di kelas XI IPA sekolah menengah atas. Larutan asam dan basa merupakan

suatu materi yang memerlukan pemahaman, maka untuk menguasai

pembahasan larutan asam dan basa ini diperlukan strategi tertentu supaya

siswa dapat menguasai materi pelajaran yang sedang dipelajari. Informasi

yang diperoleh dari guru mata pelajaran kimia di SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru bahwa siswa masih acuh terhadap tugas yang diberikan, hasil

belajar yang masih rendah serta malu bertanya. Guru sudah berusaha

menerangkan pelajaran semaksimal mungkin, tetapi hasil belajar siswa belum

juga maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi aktif

siswa dalam proses belajar mengajar, yang bersifat monoton (berpusat pada

guru) sehingga siswa beranggapan bahwa pelajaran kimia adalah pelajaran

6 Xonjie, 2009, Pembelajaran Kimia, Http://Gethukinfo.Com/?P=46, 19 oktober 2013.



yang sulit dan membosankan akibatnya hasil belajar pun rendah. Salah satu

strategi yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan mengatasi

permasalahan tersebut adalah penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone

Is a Teacher here (ETH) dan Team Quiz.

Pembelajaran kolaboratif didefinisikan sebagai falsafah mengenai

tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Peserta didik

bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan

informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada

mereka.7 Menurut Silberman, untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik,

kita perlu mendengarnya, melihatnya, mengajukan pertanyaan tentangnya, dan

membahasnya dengan orang lain.8

Everyone Is a Teacher Here merupakan strategi yang memberikan

kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebgai guru bagi kawan-

kawannya. Dengan strategi ini siswa yang selama ini tidak mau terlibat akan

ikut serta dalam pembelajaran secara aktif.9 Keunggulan strategi ini adalah

mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran, melatih siswa

bertanggung jawab dan meningkatkan kemampuan siswa dalam

mengemukakan pendapat.10 Strategi Everyone Is a Teacher Here (ETH) ini

telah dibuktikan oleh Murniasih dengan judul “Penerapan Strategi ETH Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Hidrokarbon dikelas X

7Agus Suprijono, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 54.
8Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung: Nusamedia,

2011, h. 10.
9Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta, CTSD, 2011, h. 63
10Yuthi Yattaqi, 2013, Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is a Teacher, http://yuthi-

yattaqi.blogspot.com/2013/05/penerapan-strategi-everyone-is-teacher.html201, 19 Oktober 2013.



Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Pada penelitian tersebut dikatakan

bahwa penerapan strategi ETH dapat meningkatkan hasil belajar siswa”.11

Dalam penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran aktif

Everyone Is a Teacher Here dan Team Quiz . Strategi ini dapat meningkatkan

tanggung jawab belajar siswa dalam suasana yang menyenangkan.12 Sehingga

memungkinkan untuk siswa dapat aktif dalam pembelajaran dan dapat

memahami konsep yang dipelajarinya. Annur Huda Sukma telah melakukan

penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Team

Quiz untuk meningkatkan prestasi Belajar Kimia Belajar Siswa Pada Pokok

Bahasan Hidrolisis Garam di kelas XI IPA SMA Muhammadiyah Bangkinang

dan menghasilkan peningkatan prestasi belajar siswa 11,4%”.13

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakakurikulum SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru, penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone

Is a Teacher Here (ETH) dan Team Quiz untuk meningkatkan hasil belajar

Kimia siswa belum pernah diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 khususnya

di kelas XI.

Memahami tuntunan penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone Is

a Teacher Here (ETH) dan Team Quiz maka di anggap strategi pembelajaran

ini dapat meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab siswa yang pada

akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan permasalahan

11Murniasih, Penerapan Strategi ETH Untuk Meningkatkan Hasil  Belajar Siswa Pada Pokok
Bahasan Hidrokarbon  di Kelas X Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, Skripsi S-1, UIN
SUSKA, 2010.

12 Hisyam zaini, Op. Cit., h. 57.
13Annur Huda Sukma, Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tepe Team Quiz untuk

meningkatkan prestasi Belajar Kimia Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Hidrolisis Garam di
kelas XI IPA SMA Muhammadiyah Bangkinang, Skripsi S-1, UR, 2012.



yang di temukan di atas penulis tertarik untuk menerapkan strategi

pembelajaran aktif Everyone Is a Teacher Here (ETH) dan Team Quiz dengan

dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran

Aktif Everyone Is a Teacher Here (ETH) dan Team Quiz Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Larutan Asam

dan Basa Kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul dalam

penelitian ini, maka perlu adanya definisi istilah-istilah, yaitu:

1. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang mengajak peserta didik

untuk belajar secara aktif, dimana siswa yang mendominasi aktivitas

pembelajaran.14

2. Strategi Everyone Is a Teacher Here (ETH) ini merupakan strategi mudah

untuk mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan pertanggungjawaban

individu. Strategi ini memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk

bertindak sebagai “guru” bagi siswa lain.15

3. Strategi Team Quiz ini merupakan strategi pembelajaran yang dapat

meningkatkan tanggung jawab belajar peserta didik dalam suasana yang

menyenangkan dan tidak menakutkan.16

4. Hasil belajar adalah komponen-komponen yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya.17

14Hisyam Zaini, op. cit., h. xvi.
15Melvin L. Silberman, loc. cit.
16Ibid., h. 70.



5. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang menambah konsentrasi ion

hironium (H3O
+) dalam larutan air, dan basa adalah zat yang menambah

konsentrasi ion hidroksida (OH-).18

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Siswa kurang berpartisispasi aktif dalam pembelajaran

b. Siswa masih acuh terhadap tugas yang diberikan oleh guru

c. Sebagian siswa masih menganggap kimia merupakan pelajaran yang

sulit sehingga hasil belajarnya rendah

d. Strategi pembelajaran aktif Everyone Is a Teacher Here (ETH) dan

Team Quiz belum pernah diterapkan di SMA Muhammadiyah 1

pekanbaru khususnya di kelas XI IPA

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan yang terdapat dalam identifikasi

masalah di atas, serta disebabkan  keterbatasan waktu, biaya, dan

kampuan penulis maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti

dengan memfokuskan penelitian pada:

a. Strategi yang diterapkan adalah strategi pembelajaran aktif Everyone

Is a Teacher Here dan Team Quiz pada pelaksanaannya.

b. Peningkatan yang akan dilihat adalah hasil belajar siswa pada pokok

bahasan larutan asam dan basa

c. Pokok bahasan yang akan diteliti adalah larutan asam basa

17 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT Remaja Rosda
karya, 2011, h. 22.

18 Syukri S, Kimia Dasar 2, Bandung, ITB, 1999, h. 388.



d. Objek yang akan diteliti adalah siswa kelas XI IPA SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

a. Apakah penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone Is a Teacher

Here (ETH) dan Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa

pada pokok bahasan larutan asam basa di kelas XI IPA SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru ?

b. Jika terjadi peningkatan, apakah kategori peningkatan hasil belajar

siswa melalui penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone Is a

Teacher Here (ETH) dan Team Quiz pada pokok bahasan larutan

asam basa di kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada

pokok bahasan larutan asam basa di kelas XI IPA SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru melalui penerapan strategi pembelajaran

aktif Everyone Is a Teacher Here (ETH) dan Team Quiz.

b. Untuk mengetahui kategori peningkatan hasil belajar siswa melalui

penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone Is a Teacher Here

(ETH) dan Team Quiz pada pokok bahasan larutan asam basa di kelas

XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa, penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone Is a

Teacher Here (ETH) dan Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada pokok bahasan larutan asam basa di kelas XI IPA SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru

b. Bagi guru, penerapan strategi pembelajaran yang dilaksanakan pada

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam memilih strategi

pembelajaran kimia.

c. Bagi sekolah, merupakan masukan sebagai acuan dalam rangka

memperbaiki mutu pembelajaran sekolah, terutama pada pembelajaran

kimia kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan

berpijak dalam rangka menindak lanjuti penelitian ini dengan ruang

lingkup yang lebih luas.


