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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Hasil Belajar

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran

dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki

seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari

perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan,

keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik.1

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada

diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan

pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan

yang sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang

sopan menjadi sopan, dan sebagainya.2

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari

dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya.

1 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, PT.Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2007, h. 102.
2 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, PT.Bumi Aksara,
Jakarta, 2005, h. 155.
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Dibawah ini dikemukakan faktor-faktor yang menentukan

pencapaian hasil belajar:

a) Faktor internal (yang berasal dari dalam diri).

1. Kesehatan.

2. Intelegensi dan bakat.

3. Minat dan motivasi.

4. Cara belajar.

b) Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri).

1. Keluarga.

2. Sekolah.

3. Masyarakat.

4. Lingkungan sekitar.3

2. Strategi Pembelajaran Aktif Everyone is a Teacher Here.

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu. Strategi digunakan untuk memperolah kesuksesan

atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.4 Dengan kata lain, strategi

adalah a plan of operation achieving something.5

3 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 55.
4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana Prenada
Media, Jakarta, 2011, h. 126.
5Ibid., h. 127.
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Fokus strategi mengajar dapat dibedakan dalam beberapa aspek

yaitu:

1. Strategi mengajar dapat dikatakan sebagai perencanaan pengajaran

yang diaktualisasikan dalam proses belajar-mengajar.

2. Strategi mengajar merupakan metode/cara yang digunakan guru

dalam pencapaian tujuan pengajaran.

3. Strategi mengajar merupakan pendekatan yang digunakan guru dalam

proses belajar-mengajar, dimana modelnya hampir menyerupai satuan

pelajarannya.6

Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk

mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak

didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di

samping itu pembelajaran aktif (active learning) juga dimaksudkan untuk

menjaga perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses

pembelajaran.7 Untuk itulah metode dan strategi yang digunakan guru

tidak hanya sekadar metode ceramah, tetapi menggunakan berbagai

metode, seperti diskusi, penugasan, kunjungan ke objek-objek tertentu

dan lain sebagainya.8

6 Werkanis AS, dkk, Strategi Mengajar, Sutra Benta Perkasa, Riau, 2005, h. 9.
7 Hartono, dkk, PAIKEM, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2008, h. 39.
8 Wina Sanjaya, op. cit., h. 100.
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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. Dengan strategi ini, siswa yang selama ini tidak mau terlibat

akan ikut serta dalam pembelajaran aktif.9

Langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi pembelajaran aktif

Everyone is a Teacher Here yaitu:

a. Bagikan secarik kertas/kartu indeks kepada seluruh siswa/mahasiswa.

Minta siswa/mahasiswa untuk menuliskan satu pertanyaan tentang

materi pelajaran/perkuliahan yang sedang dipelajari di kelas (misalnya

tugas membaca) atau sebuah topik khusus yang akan didiskusikan di

dalam kelas.

b. Kumpulkan kertas, acak kertas tersebut kemudian bagikan kepada

setiap siswa/mahasiswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa/mahasiswa

yang menerima soal yang ditulis sendiri. Minta mereka untuk

membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut kemudian

memikirkan jawabannya.

c. Minta siswa/mahasiswa secara sukarela untuk membacakan

pertanyaan tersebut dan menjawabnya.

9 Hisyam Zaini, dkk, loc.cit.
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d. Setelah jawaban diberikan, mintalah siswa/mahasiswa lainnya untuk

menambahkan .

e. Lanjutkan dengan sukarelawan selanjutnya.10

3. Metode Pembelajaran Talking Stick.

Pembelajaran dengan metode Talking Stick mendorong peserta

didik untuk berani mengemukakan pendapat. Langkah-langkah

pelaksanaan pembelajaran dengan metode Talking Stick yaitu:

a. Diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan

dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari

materi tersebut. berikan waktu yang cukup untuk aktivitas ini.

b. Guru selanjutnya meminta peserta didik menutup bukunya.

c. Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Tongkat tersebut diberikan kepada salah satu peserta didik.

d. Peserta didik yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab

pertanyaan dari guru demikian seterusnya. Ketika stick bergulir dari

peserta didik ke peserta didik lainnya, seyogianya diiringi musik.

e. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan

refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya. Guru memberi ulasan

10 Ibid.
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terhadap seluruh jawaban yang diberikan peserta didik, selanjutnya

bersama-sama peserta didik merumuskan kesimpulan.11

4. Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur

Perkembangan teori atom yaitu:

a. Teori atom Dalton  yaitu atom merupakan bagian terkecil dari materi

yang  sudah tidak dapat dibagi lagi.

b. Teori atom Thomson  yaitu atom terdiri dari materi yang bermuatan

positif  dan dipermukaannya terdapat elektron yang bermuatan negatif

(kismis dalam roti kismis).

c. Teori atom Rutherford yaitu atom memiliki inti yang sangat kecil,

pejal dan  bermuatan positif yang berada di pusat atom, elektron

beredar mengitari inti atom pada lintasan yang relatif sangat jauh,

sehingga sebagian besar dari atom terdiri dari ruang berongga.

d. Teori atom Niels Bohr yaitu atom terdiri atas inti yang bermuatan

positif  dan dikeliling oleh elektron yang bermuatan negatif didalam

suatu lintasan.

e. Teori atom mekanika kuantum (teori atom modern) yaitu posisi (kulit-

kulit) elektron bukan kedudukan yang  pasti dari suatu elektron, tapi

hanya suatu kebolehjadian.

Puluhan elektron yang berpusing dan mengorbit dalam satu daerah

tak teramati bahkan oleh mikroskop paling canggih sekalipun,

menciptakan lalulintas yang sangat kompleks di dalam atom seperti yang

telah disebutkan sebelumnya. Namun lalulintas ini begitu teratur, tak

tertandingi oleh lalulintas kota yang paling sistematis. Elektron-elektron

11 Agus Suprijono, loc. cit.
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tidak pernah saling bertabrakan, karena setiap elektron memiliki orbit

sendiri dan orbit-orbit ini tidak identik.12 Satu-satunya penjelasan untuk

keberadaan keteraturan ini adalah bahwa Allah menciptakan segala

sesuatu sebagai manifestasi kekuatan-Nya dalam keteraturan dan

keselarasan seperti yang disebutkan Al Quran. Allah merujuk keteraturan

yang diciptakan-Nya dalam ayat-ayat Al Quran:

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu, (QS. Ath-Thaalaq, 65:3) dan Dia telah menciptakan

segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan

serapi-rapinya, (QS. Al Furqaan, 25:2).13

Sistem periodik unsur adalah suatu daftar unsur-unsur yang

disusun dengan aturan tertentu. Sistem periodik modern disusun

berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat

unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. 14

a. Perkembangan Dasar Pengelompokan Unsur.

Tahap-tahap penting perkembangan dasar pengelompokan unsur

yakni:

12 Harun Yahya, Keajaiban Pada Atom, Dzikra, Bandung, 2003, h. 47.
13 Ibid., h. 48.
14 Michael Purba, loc., cit.
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1) Pengelompokan atas Logam dan Nonlogam.

Penggolongan unsur yang pertama  dilakukan oleh Lavoisier yang

mengelompokkan unsur ke dalam logam dan nonlogam. Pada waktu

itu baru sekitar 20 jenis unsur yang sudah dikenal.

2) Triade Dobereiner.

Dobereiner membuat kesimpulan bahwa unsur-unsur dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tiga unsur yang

disebut triade.

3) Hukum Oktaf Newlands.

Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom

relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktaf menunjukkan

kemiripan sifat.

4) Sistem Periodik Mendeleev.

Berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal

pada saat itu, Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur

merupakan fungsi periodik dari masaa atom relatifnya.

5) Sistem Periodik Modern dari Henry G. Moseley.

Setelah penemuan nomor atom, Henry Moseley menunjukkan

bahwa urut-urutan unsur dalam sistem periodik Mendeleev sesuai

dengan kenaikan nomor atomnya.

b. Hubungan Konfigurasi Elektron dengan Sistem Periodik.
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Hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik dengan

konfigurasi elektronnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Nomor periode sama dengan jumlah kulit.

2) Nomor golongan sama dengan elektron valensi.

c. Sifat-sifat Periodik Unsur

1) Jari-Jari Atom

Adalah jarak antara inti hingga kulit terluar elektron. Besar kecilnya

jari-jari atom terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah

kulit dan muatan inti.

Konsep dalam sistem periodik yaitu:

a) Dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom

semakin besar.

b) Dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom semakin

kecil.

2) Jari-Jari Ion

Ion mempunyai jari-jari yang berbeda secara nyata (signifikan) jika

dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Ion positif

mempunyai jari-jari yang lebih kecil, sedangkan ion negatif

mempunyai jari-jari yang lebih besar.

3) Energi Ionisasi
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Adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu

elektron dari suatu elektron netral dalam wujud gas sehingga

terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1.

Konsep dalam sistem periodik:

a) Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi

semakin kecil.

b) Dalam satu periode, dari kiri ke kanan energi ionisasi

cenderung bertambah.

4) Afinitas Elektron

Adalah energi yang menyertai penambahan 1 elektron pada satu

atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan -1.

Konsep dalam sistem periodik yaitu:

a) Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron

cenderung berkurang.

b) Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron

cenderung bertambah.

5) Keelektronegatifan.

Adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif

suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia.

Konsep dalam sistem periodik yaitu:
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a) Dari atas ke bawah dalam satu golongan, keelektronegatifan

samakin berkurang.

b) Dari kiri ke kanan dalam satu periode, keelektronegatifan

semakin bertambah.

6) Sifat Logam dan Nonlogam.

Unsur yang terletak pada bagian tengah, yaitu unsur yang terletak di

sekitar daerah perbatasan antara logam dan nonlogam, mempunyai

sifat logam sekaligus sifat nonlogam. Unsur itu disebut unsur

Metaloid.

Konsep dalam sistem periodik yaitu:

a) Dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam berkurang,

sedangkan sifat nonlogam bertambah.

b) Dari atas kebawah dalam satu golongan, sifat logam

bertambah, sedangkan sifat nonologam berkurang.

7) Kereaktifan

Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungan melepas

atau menarik elektron. Jadi, unsur logam paling reaktif adalah

golongan IA (logam alkali), sedangkan nonlogam yang paling

reaktif adalah golongan VIIA (halogen). Dari kiri ke kanan dalam

satu periode, mula-mula kereaktifan menurun kemudian bertambah

hingga golongan VIIA. Golongan VIIIA tidak reaktif.
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5. Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Everyone is a Teacher Here

dengan menggunakan Talking Stick Terhadap Hasil Belajar

Dalam sistem dan proses pendidikan manapun, guru tetap

memegang peranan penting. Salah satu tolok ukur bahwa siswa telah

belajar dengan baik ialah jika siswa itu dapat mempelajari apa yang

seharusnya dipelajari, sehingga indikator hasil belajar yang diinginkan

dapat dicapai siswa.

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk

mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Taraf keberhasilan siswa

dalam belajar dipengaruhi oleh strategi atau model pembelajaran yang

diterapkan oleh guru. Untuk dapat membantu peserta didik dengan

maksimal dalam belajar, maka kesenangan dalam belajar itu sebisa

mungkin diperhatikan. Untuk dapat mengakomodir kebutuhan tersebut

adalah dengan menggunakan variasi strategi pembelajaran yang beragam

yang melibatkan indera belajar yang banyak.15

Langkah-langkah strategi pembelajaran aktif Everyone is a

Teacher Here dengan menggunakan Talking Stick di dalam pelaksanaan

pembelajaran itu sendiri yakni:

a. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari. Peserta didik diberi

kesempatan membaca dan mempelajari materi tersebut.

15 Hisyam Zaini, dkk, op.cit., h. xix.
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b. Guru membagikan secarik kertas kepada seluruh siswa, dan siswa

menuliskan satu pertanyaan pada kertas tersebut mengenai materi

pelajaran.

c. Guru mengumpulkan kertas tersebut dan membagikannya secara

acak kepada siswa.

d. Siswa diberi kesempatan memikirkan jawaban dari pertanyaan

yang didapatnya.

e. Selanjutnya guru menggulirkan stick kepada siswa sambil diiringi

musik dan saat musik dihentikan, siswa yang memegang stick

diwajibkan menjawab pertanyaan. Lakukan secara berulang.

f. Siswa melakukan refleksi terhadap materi pelajaran.

Strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher dengan

menggunakan Talking Stick diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar

kimia pada pokok bahasan Struktur atom dan Sistem Periodik Unsur

karena pada strategi ini peserta didik diajak berperan aktif dalam

pembelajaran dan dengan adanya strategi ini akan menjadikan

pembelajaran yang menyenangkan sehingga meningkatkan hasil belajar

siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh:
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1. Murniasih dengan judul Penerapan Strategi ETH Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Hidrokarbon dikelas

X Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Pada penelitian

tersebut dikatakan bahwa penerapan strategi ETH dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.16

2. Legi Novria Wulandari dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe ETH Terhadap Pemahaman Konsep

Matematis Siswa Kelas VIII SMPN 1 Linggo Sari Baganti, pada

tahun 2012 dengan hasil penelitian yaitu nilai rata-rata siswa pada

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata siswa pada

kelas kontrol dengan simpangan baku yang hampir sama.17

3. 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, pada tahun

2012 dan menghasilkan peningkatan prestasi belajar siswa sebesar

6,11%.18

16 Murniasih, Penerapan Strategi ETH Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok
Bahasan Hidrokarbon di Kelas X Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, 2010.
17 Legi Novria Wulandari, Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe ETH Terhadap
Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VIII SMPN 1 Linggo Sari Baganti, 2012.
18 Yuli Effita Sari, 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, 2012.
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C. Konsep Operasional

1. Everyone is a Teacher Here dengan menggunakan Talking Stick

sebagai variabel bebas

Strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here dengan

menggunakan Talking Stick merupakan variabel bebas yang dianggap

akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembaran tugas berupa

pertanyaan dan instrument pengumpulan data (soal homogenitas)

dan soal tes awal (pretes) serta soal tes akhir (postest).

2) Melakukan uji homogenitas. Soal untuk uji homogenitas diambil

dari soal-soal kimia IPA Terpadu SMP.

3) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Kedua kelas diberikan tes awal (pretest).
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2) Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan materi yang

sama yaitu pokok bahasan struktur atom dan sistem periodik

unsur.

3) Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa strategi

pembelajaran aktif ETH dengan menggunakan Talking Stick,

sedangkan pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran seperti

biasa.

4) Penerapan strategi pembelajaran aktif ETH dengan menggunakan

Talking Stick adalah sebagai berikut:

a) Diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang

akan dipelajari.

b) Guru membagikan secarik kertas kepada seluruh siswa, dan

meminta siswa menuliskan satu pertanyaan pada kertas tersebut

mengenai materi yang sedang dipelajari.

c) Guru mengumpulkan kertas tersebut dan membagikannya

secara acak kepada siswa.

d) Siswa diberi kesempatan memikirkan jawaban dari pertanyaan

yang didapatnya.

e) Selanjutnya guru menggulirkan stick kepada siswa sambil

diiringi musik dan saat musik dihentikan, siswa yang
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memegang stick diwajibkan menjawab pertanyaan. Lakukan

secara berulang.

f) Siswa melakukan refleksi berupa tanya jawab langsung,

memberikan kesimpulan dan mengerjakan soal evaluasi

terhadap materi pelajaran.

2. Hasil belajar siswa sebagai variabel terikat (dependent)

Besarnya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan

strategi pembelajaran aktif ETH dengan menggunakan Talking Stick dapat

diketahui melalui hasil analisis selisih dari nilai pretest dan posttest.

D. Asumsi dan Hipotesis

a. Asumsi

Penelitian terhadap masalah ini ini dapat dilaksanakan karena

berdasarkan asumsi bahwa hasil belajar kimia siswa di kelas X SMA

Negeri 7 Pekanbaru pada pokok bahasan Struktur Atom dan Sistem

Periodik Unsur masih belum maksimal.

b. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji terlebih

dahulu kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terjadi peningkatan terhadap hasil belajar kimia siswa melalui

strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here dengan
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menggunakan Talking Stick pada pokok bahasan Struktur Atom

dan Sistem Periodik Unsur.

Ho : Tidak terjadi peningkatan terhadap hasil belajar kimia siswa

melalui strategi pembelajaran aktif Everyone is a Teacher Here

dengan menggunakan Talking Stick pada pokok bahasan

Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur.


