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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-

metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan

cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.1 Belajar hakikatnya

adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat diindikasikan

dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan

tingkah laku, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan, serta perubahan

aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar.2

Cara mengajar guru yang baik merupakan kunci dan prasarat bagi

siswa untuk dapat belajar dengan baik.3 Guru diharapkan mampu memilih

cara mengajar yang tepat sehingga dapat menciptakan sistem lingkungan

belajar yang kondusif dan mengaktifkan siswa, salah satu strategi

pembelajaran yang tepat diterapkan adalah strategi pembelajaran aktif

Everyone is a Teacher Here dengan menggunakan metode Talking Stick.

1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h. 10.
2 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif - Progresif, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2011, h. 9.
3 Ibid., h. 17.
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Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari Guru mata pelajaran

kimia di SMA Negeri 7 Pekanbaru yang bernama Paslun, S.Si tentang kondisi

belajar siswa di kelas, diketahui bahwa hasil belajar kimia siswa kelas X

belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya siswa yang belum

mencapai KKM yakni 75. Beliau juga mengatakan bahwa selama proses

belajar siswa cenderung pasif dan kurang berpartisipasi, selain itu diketahui

juga bahwa strategi pembelajaran aktif tipe Everyone is a Teacher Here

dengan menggunakan Talking Stick belum pernah diterapkan sebelumnya

dalam proses belajar mengajar.

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.4 Menurut Silberman, untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik,

kita perlu mendengarnya, melihatnya, mengajukan pertanyaan tentangnya,

dan membahasnya dengan orang lain.5

Everyone is a Teacher Here adalah salah satu strategi pembelajaran

aktif. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara

keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada

setiap siswa/mahasiswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya.

4 Agus Suprijono, Cooperative Learning, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 54.
5 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Nusamedia, Bandung, 2011, h.
10.
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Dengan strategi ini, siswa yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta

dalam pembelajaran aktif.6 Strategi Everyone is a Teacher Here akan

didampingi oleh metode pembelajaran aktif Talking Stick dalam penelitian ini.

Pembelajaran dengan metode Talking Stick mendorong peserta didik untuk

berani mengemukakan pendapat.7 Yuli Effita Sari telah melakukan penelitian

dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Talking Stick Dengan Pola

Pencatatan Mind Mapping Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada

Pokok Bahasan Ikatan Kimia di Kelas X SMA Yayasan Lembaga Pendidikan

Islam Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru, dan menghasilkan peningkatan

prestasi belajar siswa sebesar 6,11%.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis

tertarik untuk menerapkan strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher

Here dengan menggunakan Talking Stick dalam sebuah penelitian yang

berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Everyone is a Teacher

Here dengan Menggunakan Talking Stick Untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Struktur Atom dan Sistem Periodik

Unsur Di Kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru”.

6 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, CTSD, 2011, h. 63.
7 Agus Suprijono, op. cit., h. 109.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul dalam

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

1. Pembelajaran aktif

Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang mengajak peserta didik

untuk belajar secara aktif, dimana siswa yang mendominasi aktivitas

pembelajaran.8

2. Everyone is a Teacher Here

Ini merupakan strategi mudah untuk mendapatkan parisipasi seluruh

kelas dan pertanggungjawaban individu. Strategi ini memberi kesempatan

bagi setiap siswa untuk bertindak sebagai “guru” bagi siswa lain .9

3. Talking Stick

Pembelajaran dengan metode Talking Stick diawali oleh penjelasan

guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Peserta didik diberi

kesempatan membaca dan mempelajari materi tersebut.10 Guru selanjutnya

memberikan tongkat kepada salah satu siswa sambil diiringi musik. Siswa

yang menerima tongkat saat musik berhenti diwajibkan menjawab pertanyaan

yang diajukan.

8Hisyam Zaini, op. cit., h. xvi.
9Melvin L. Silberman, op. cit., h. 183.
10Agus Suprijono, loc. cit.
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4. Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya11.

5. Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur

Teori-teori atom dikemukakan oleh Dalton, Thompson, Rutherford,

Niels Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Sistem Periodik Unsur adalah

suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu.12

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang teridentifikasi oleh

penulis adalah sebagai berikut:

a. Hasil belajar siswa kelas X masih ada yang belum mencapai KKM

yaitu 75.

b. Siswa cenderung pasif dan kurang berpartisipasi dalam proses belajar

mengajar.

c. Strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here dengan

menggunakan Talking Stick belum pernah diterapkan sebelumnya di

SMA Negeri 7 Pekanbaru.

11 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012,
h. 22.
12Michael Purba, Kimia Untuk SMA Kelas X, Erlangga, Jakarta, 2006, h. 48.
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2. Batasan Masalah

Agar terfokusnya penelitian ini maka peneliti membatasi masalah

yaitu:

a. Penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran aktif Everyone is a

Teacher Here dan Talking Stick.

b. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap sampel yang terdiri atas dua

kelas dari populasi siswa sebanyak tujuh kelas X SMA Negeri 7

Pekanbaru.

c. Penelitian ini hanya dilakukan untuk materi Struktur Atom dan Sistem

Periodik Unsur.

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 dengan menggunakan Talking Stick dapat meningkatkan hasil

belajar siswa pada pokok bahasan Struktur Atom dan Sistem Periodik

Unsur di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru ?

b. Bagaimana kategori peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan

strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here dengan

menggunakan Talking Stick pada pokok bahasan Struktur Atom dan

Sistem Periodik Unsur di Kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

a. Mengetahui apakah penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone is

a Teacher Here dengan menggunakan Talking Stick dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Struktur Atom

dan Sistem Periodik Unsur di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru.

b. Mengetahui kategori peningkatan hasil belajar siswa melalui

penerapan strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here

dengan menggunakan Talking Stick pada pokok bahasan Struktur

Atom dan Sistem Periodik Unsur di Kelas X SMA Negeri 7

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa.

b. Bagi guru, memberikan alternatif strategi pembelajaran untuk

memperbaiki kualitas pembelajaran kimia.

c. Bagi sekolah dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka

meningkatkan hasil belajar kimia siswa.
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d. Bagi peneliti dapat dijadikan pedoman dan landasan untuk meneliti

lebih lanjut tingkat keberhasilan siswa dengan menggunakan variasi

dalam mengajar.


