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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat urgen yang diperlukan oleh

bangsa kita, karena maju tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh pendidikan

yang diterapkan di setiap bangsa dan negara. Orang yang ingin memeluk dunia bisa

tercapai dengan adanya ilmu yang dimilikinya, begitu pula dengan orang yang tidak

memiliki ilmu adalah seperti orang buta yang tak tahu arah kemana ia akan

melangkah, tetapi orang yang memiliki ilmu ia akan bisa menentukan kemana ia akan

pergi. Dan salah satu langkah untuk mendapatkan ilmu ialah melalui pendidikan.

Menurut UU SISDIKNAS NO.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana dalam proses pembelajaran agar peseta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.1

Di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional adalah

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman.

1 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2006, h. 8
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Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran yang merupakan suatu proses

belajar mengajar yang dilakukan secara sadar dan tidak dibuat-buat, dimana bertujuan

untuk mengembangkan potensi diri orang yang dididik agar menjadi orang yang

bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Disamping itu,

pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam segi kehidupan manusia karena melalui

pendidikan manusia mampu menghadapi segala perubahan yang terjadi sehari-hari.

Keberhasilan proses pendidikan secara langsung akan berdampak pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu wahana untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Adapun hal yang perlu diperhatikan

dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah penyelenggara proses

pembelajaran.

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan praktik pendidikan yang tidak

sederhana, terutama berkaitan dengan kualitas lulusan. Pembelajaran dapat dipandang

dari dua sudut pandang, pertama, pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem,

pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan

pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media/alat

peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran

(remidial dan pengayaan). Kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses,

maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka

membuat siswa belajar. Proses tersebut antara lain meliputi: persiapan, pelaksanaan,

dan menindak lanjuti pembelajaran yang dikelola.
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Dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik mampu berkonsentrasi

dalam waktu yang relatif lama. Daya serap peserta didik terhadap materi yang

diberikan juga bermacam-macam, sehingga dalam mengajar guru harus menggunakan

model pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan selama proses belajar mengajar

berlangsung.

Dalam penggunaan model pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan

kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode serta

model pembelajaran. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam

pemilihan metode serta model pembelajaran. Dalam perumusan tujuan, guru perlu

merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru

menentukan model pembelajaran bagaimana yang dipilih guna menunjang

tercapainya tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang ada, khususnya dalam dunia pendidikan, masih

sedikit guru yang menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi

pembelajaran dan yang disukai siswa, melainkan para guru sering menggunakan cara

yang tradisional atau ceramah saja karena cara tradisional ini tidak membutuhkan

biaya dan banyak tenaga. Padahal seringkali terjadi dalam suatu proses belajar

mengajar, siswa sering tidak memperhatikan penjelasan guru atau bahkan mereka

bermain sendiri atau berbincang-bincang dengan temannya ketika proses

pembelajaran berlangsung sehingga kelas menjadi gaduh dan pelajaran yang

disampaikan guru menjadi tidak efektif. Apabila dalam proses pembelajaran guru
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tidak mempertimbangkan apakah siswa memahami materi yang disampaikan atau

tidak, maka proses pemeblajaranpun tidak akan berjalan dengan sesuai.

Dalam memperbaiki proses pembelajaran perlu disusun suatu pendekatan

dalam pembelajaran yang lebih komprehensif dan dapat mengaitkan materi teori

dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekolahnya. Atas dasar itulah peneliti

mencoba mengembangkan model pembelajaran Every one is a teacher here di kelas

X IPA MAN 1 Buton Selatan.

Kondisi proses pembelajaran pada siswa kelas X IPA MAN 1 Buton Selatan

masih diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan. Proses pembelajaran

Akidah Akhlak pada siswa kelas X IPA MAN 1 Buton Selatan kurang merangsang

siswa untuk terlibat secara aktif sehingga siswa kurang mandiri, bahkan cenderung

pasif selama proses pembelajaran. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka

upaya peningkatan motivasi Akidah Akhlak merupakan suatu kebutuhan yang harus

dilakukan.

Menanggulangi permasalahan dalam pembelajaran Akidah Akhlak, salah satu

model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif

tipe every one is a teacher here. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa yang selama ini pasif dalam proses

pembelajaran serta mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan

sosial yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat
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Rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak pada

umumnya disebabkan karena guru yang masih monoton selama proses belajar

mengajar berlangsung, sehingga membuat siswa merasa jenuh dan malas untuk

belajar, khususnya kepada siswa yang selalu pasif saat proses pembelajaran

berlangsung, sehingga disini dibutuhkan peran seorang guru untuk mengatasi hal-hal

tersebut di atas agar motivasi belajar siswa itu meningkat.

Dengan menerapkan model pembelajaran everyone is a teacher here ini

diharapkan dapat meningkatkan semangat dan partisipasi siswa secara aktif selama

proses belajar mengajar berlangsung.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di kelas X IPA MAN 1

Buton Selatan, bahwa penggunaan model pembelajaran di sekolah masih berpusat

pada guru, sehingga motivasi belajar siswa itu rendah. Hal ini berdasarkan hasil

wawancara dengan guru mata pelajaran Akidah Akhlak mengatakan bahwa motivasi

belajar siswa masih rendah,  dapat dilihat dari jumlah penanya pada setiap pertemuan

apabila guru selesai menjelaskan materi pelajaran, kemudian mempersilahkan siswa

untuk bertanya, siswa yang bertanya itu hanya dua atau tiga orang saja. Kemudian

nilai rata-rata Ulangan Harian dari 23 siswa kelas X IPA MAN 1 Buton Selatan ada

12 siswa yang tuntas dan masih ada 11 siswa yang belum mencapai KKM yaitu
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dengan persentase ketuntasan 69,73 %, sedangkan KKM untuk mata pelajaran

Akidah Akhlak yaitu 75”.2

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang siswa kelas X IPA MAN 1

Buton Selatan yang mengatakan bahwa: “selama proses belajar mengajar

berlangsung, guru menggunakan metode pembelajaran ceramah pada setiap

pertemuan, sehingga membuat peserta didik menjadi tidak bersemangat mengikuti

pelajaran Akidah Akhlak. Walaupun diselingi dengan sesi tanya jawab (diskusi), akan

tetapi tidak semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, bahkan hanya sebagian kecil

saja”.3

Dari uraian di atas, penulis mencoba untuk menerapkan model pembelajaran

everyone is a teacher here untuk meningkatkan motivsi belajar siswa melalui suatu

penelitian dengan judul: “Penerapan model pembelajaran everyone is a teacher here

untuk meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas X

IPA MAN 1 Buton Selatan.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan masalah

sebagai berikut:

2 Wawancara dengan Dra. Rahma, (guru mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas X MAN 1
Buton Selatan), 9 Desember 2017

3 Wawancara dengan Mutrafin, (Ketua Kelas X IPA MAN 1 Buton Selatan), tanggal 9
Desember 2017.
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1. Belum diterapkan model pembelajaran everyone is a teacher here pada mata

pelajaran Akidah Akhlak di MAN 1 BUTON SELATAN.

2. Motivasi belajar siswa masih kurang terutama salah satunya dalam pelajaran

Akidah Akhlak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana proses penerapan model pembelajaran everyone is a teacher here

pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas X IPA di MAN 1 Buton Selatan?

2. Bagaimana pencapaian motivasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran

Akidah Akhlak dengan model pembelajaran everyone is a teacher here pada

siswa kelas X IPA MAN 1 Buton Selatan?

3. Apakah dengan diterapkannya model pembelajaran everyone is a techer here

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X IPA pada mata pelajaran

Akidah Akhlak di MAN I Buton Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran everyone is a

teacher here pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas X MAN 1 Buton

Selatan.
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2. Untuk mendeskripsikan pencapaian motivasi belajar siswa setelah mengikuti

pembelajaran Akidah Akhlak dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe everyone is a teacher here pada siswa kelas X MAN 1 Buton

Selatan.

3. Dengan diterapkannya model pembelajaran everyone is a teacher here dapat

meningkatkan motivasibelajar siswa kelas X IPA pada mata pelajaran Akidah

Akhlak di MAN 1 Buton Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengembangan

ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang

proses penerapan model pembelajaran everyone is a teacher here terhadap

motivasi belajar Akidah Akhlak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah MAN 1 Buton Selatan

1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe everyone is a

teacher here ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga

sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan hal-hal yang perlu

dikembangkan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar

khususnya mata pelajaran Akidah Akhlak.

2) Sebagai motivasi untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah

untuk terciptanya pembelajaran yang optimal.
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b. Bagi guru MAN 1 Buton Selatan

1) Meningkatkan kreatifitas guru dalam proses belajar mengajar

2) Bahan evaluasi untuk meningkatkan program kegiatan belajar

mengajar di kelas.

3) Pedoman dalam penggunaan model yang sesuai dalam proses

pembelajaran

4) Mempermudah bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar di

kelas.

5) Meningkatkan pemahaman materi kepada siswa

c. Bagi siswa MAN 1 Buton Selatan

1) Memberikan kemudahan bagi siswa untuk meningkatkan

pemahaman dan motivasi belajar pada mata pelajaran Akidah

Akhlak.

2) Memberikan motivasi dalam belajar di kelas dan di luar kelas.

d. Bagi peneliti sendiri

Untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman secara langsung tentang

model pembelajaran everyone is a teacher here sebagai salah satu

model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar.

e. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi atau kajian

yang relevan bagi peneliti yang lain.
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F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis mengemukakan definisi

operasional sebagai berikut:

1. Model pembelajaran everyone is a teacher here (setiap orang adalah guru)

adalah salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi

masalah belajar dengan mengaktifkan siswa yang pasif dalam ruangan, yaitu

dengan cara semua siswa dilibatkan untuk menjadi guru untuk siswa yang

lain.

a. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang dimaksud

adalah dorongan dari dalam maupun luar diri siswa untuk belajar, agar tujuan

yang diinginkan tercapai, khususnya pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Hal

ini dapat diperoleh dengan menggunakan observasi pada saat proses

pembelajaran berlangsung.

G. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “jika model pembelajaran everyone is a

teacher here ini diterapkan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas X IPA MAN

1 Buton Selatan, maka motivasi belajar siswa meningkat.


