
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kualitas Pendidikan Agama Islam merupakan hal yang sangat mendasar 

yang harus diperhatikan sehingga dapat dijadikan media untuk mencetak 

sumberdaya manusia yang mampu untuk bersaing dengan lingkungannya, serta bisa 

merealisasikan ilmunya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini berarti harus ada 

keseimbangan antara imtak dan iptek. Untuk mencapai hal tersebut tentu banyak 

faktor yang mempengaruhinya, oleh karena itu perlu adanya berbagai upaya yang 

harus dilakukan dalam peningkatan Pendidikan Agama Islam. 

Mengingat pentingnya Pendidikan Agama Islam maka kualitas 

pembelajaran perlu di tingkatkan. Untuk itu semua komponen yang terkait dalam 

proses pembelajaran pendidikan agama islam perlu dioptimalkan. Kita ketahui 

bahwa keberhasilan proses pembelajaran sebagian besar tergantung kepada faktor 

guru sebagai pelaksana kurikulum dan penganggung jawab dalam kegiatan proses 

pembelajaran. 

Proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dalam 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang 

berlangsung situasi eduktif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran. 

Sedangkan yang dimasksud dengan kemampuan mengelola proses belajar mengajar 

adalah kesanggupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana 

komunikasi yang eduktif antara guru dan peserta didik yang mencakup segi 

kognitif, efektif dan psikomotor, sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan 

perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tingkat lanjut agar tercapai tujuan 

pembelajaran (Suryosubroto, 2002, hal. 19). 

Dalam proses belajar mengajar  guru tidak hanya mentransferkan ilmunya 

saja kepada siswa, akan tetapi guru juga harus mampu membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar (Ahmadi, 

2004, hal. 106). Dalam proses pembelajaran, salah satu tugas guru yaitu memilih 



 

 

metode dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Kemp (1995) menjelaskan bahwa metode pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien (Sanjaya, Strategi 

Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 2008, hal. 124). 

Dengan penggunaan metode yang tepat maka siswa akan lebih aktif dalam 

proses pembelajaran, karena dalam sistem pembelajaran anak didik harus lebih aktif 

dari pada guru, tugas guru hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator 

(Djamarah, 2002, hal. 22). Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah 

satu aspek dinamis yang sangat penting, sering terjadi siswa kurang berprestasi 

bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang tetapi dikarenakan tidak adanya 

motivasi sehingga ia tidak berusaha mengarahkan semua kemampuannya. Dengan 

demikian, siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh 

kemampuannya yang rendah, tetapi bisa disebabkan tidak ada dorongan motivasi 

(Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 2008, hal. 

28). 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

karena berhasilnya suatu pembelajaran juga tergantung faktor motivasi, hasil 

belajar pun banyak dipengaruhi oleh motivasi, makin tepat motivasi yang diberikan 

maka makin berhasil proses pembelajaran (Nasution, 2000, hal. 76). Motivasi juga 

merupakan perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Yamin, 2006:82). Dengan 

adanya perubahan dalam diri peserta didik diharapkan ada niat dan dorongan untuk 

berbuat sesuatu menuju keberhasilan dalam belajar. 

Sehubungan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Mekar 

Arum seorang guru dalam proses belajar mengajar untuk menarik perhatian siswa 

dalam belajar telah dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Penggunaan metode ceramah sebagai metode yang efektif pada setiap 

materi dalam waktu yang padat dan terbatas. Metode ceramah ini efektif dan 

ekonomis untuk penyampaian informasi dan pengertian (Marijono, 1999, hal. 13). 



 

 

Namun pada prakteknya, metode yang digunakan oleh guru SMA Mekar Arum 

dalam penerapannya kurang mendapat perhatian dari siswa, karena masih ada 

sebagian siswa yang keluar masuk pada saat pembelajaran atau guru sedang 

menerangkan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMA Mekar Arum, 

motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PAI masih rendah. Salah satu 

gejala kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI dikarenakan 

metode pembelajaran yang disampaikan kepada siswa cenderung monoton. Selain 

metode pembelajaran yang monoton,  kurang nya motivasi belajar siswa dapat 

dilihat dari gejala-gejala tersebut, yakni :  

1. Sebagian siswa cenderung pasif dan hanya diam menerima materi dari guru. 

2. Sebagian siswa kurang memperhatikan pembelajaran. 

3. Sebagian siswa kurang siap menerima pelajaran di kelas, masih banyak siswa 

yang belum mempunyai buku paket PAI. 

4. Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan strategi dan metode 

monoton. 

 Belajar merupakan kegiatan pokok pendidikan di sekolah. Maka dari itu 

berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan akan bergantung pada pola belajar 

yang dialami siswa sebagai peserta didik. Sedangkan menurut Soemanto yang 

dikutip oleh kompri (Kompri, 2015, hal. 226) maka pola kegiatan belajar yang 

dilakukan siswa merupakan perubahan tingkah laku yang relatif menetap dalam diri 

seseorang yang belajar melalui latihan dan pengalaman serta mampu 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi serta belajar siswa, yaitu : 

1. Faktor stimuli. Faktor stimuli dibagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

panjangnya bahan pelajaran, kesulitan bahan pelajaran, berartinya bahan 

pelajaran, berat ringannya tugas dan suasana lingkungan eksternal. 

2. Faktor metode belajar dipengaruhi oleh kegiatan berlatih dan praktik, over 

learning dan drill, resistensi selama belajar, pengenalan hasil belajar, belajar 

dengan bagian-bagian keseluruhan, penggunaan modalitas indra, penggunaan 

dalam belajar, bimbingan belajar dan kondisi intensif. 



 

 

3. Faktor individual dipengaruhi oleh kematangan, usia kronologis, perbedaan 

jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi kesehatan 

jasmani dan motivasi. 

Dari ketiga faktor di atas, peneliti memilih metode belajar sebagai bahan 

penelitian yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Motivasi belajar siswa dapat diciptakan dengan penerapan metode yang baik, 

sedangkan untuk metode pembelajaran yang dipilih sebagai bahan penelitian yakni 

metode Everyone Is a Teacher Here. Peneliti lebih memilih metode tersebut karena 

merupakan sistem pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Penggunaan 

metode ini pun dimana siswa dipaksa untuk mampu menjelaskan serta 

menerangkan pelajaran kepada teman-temannya layaknya guru, sehingga siswa 

bebas mengeluarkan semua aspirasi, gagasan serta ide tanpa adanya rasa canggung 

atau malu terhadap guru dan dapat menimbulkan suasana belajar menjadi aktif.   

Setelah penelitian berakhir dengan menggunakan metode pembelajaran 

Everyone Is a Teacher Here , diharapkan motivasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran PAI dapat meningkat, karena motivasi dalam belajar sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Dengan menggunakan metode Everyone Is a Teacher 

Here ini siswa diharapkan dapat memanfaatkan waktu pembelajaran dengan sebaik-

baiknya. Metode pembelajaran ini diterapkan pada siswa dengan harapan mampu 

meningkatkan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran PAI sehingga 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal pada siswa kelas X SMA Mekar Arum 

Cileunyi Bandung tahun ajaran 2018-2019. 

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Metode Everyone Is a Teacher Here Pengaruhnya Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Materi Berbusana Muslim dan Muslimah 

(Penelitian pada Siswa Kelas X IPA 1 & 2 SMA Mekar Arum Cileunyi Bandung).” 

 

 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat merumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan metode Everyone Is a Teacher Here pada siswa kelas 

X IPA 1 dan 2 SMA Mekar Arum Cileunyi Bandung ? 

2. Bagaimana motivasi belajar PAI pada siswa kelas X IPA 1 dan 2 SMA Mekar 

Arum Cileunyi Bandung ? 

3. Bagaimana pengaruh penerapan metode Everyone Is a Teacher Here terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan penerapan metode Everyone Is a Teacher Here pada 

siswa kelas X IPA 1 dan 2 SMA Mekar Arum Cileunyi Bandung. 

2. Untuk menjelaskan motivasi belajar PAI pada siswa kelas X IPA 1 dan 2 

SMA Mekar Arum Cileunyi Bandung. 

3. Untuk menjelaskan penerapan metode Everyone Is a Teacher Here 

pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran Everyone Is a 

Teacher Here ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, maupun sekolah 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan motivasi belajar lebih pada siswa 

terutama pada mata pelajaran PAI. Melalui pendidikan agama Islam dapat 

menjadikan siswa berbudi pekerti tinggi dan menjalani kehidupan sesuai dengan 

pendidikan agama Islam, agar lebih teratur. 

2.  Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang metode-metode 

pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar. 



 

 

b. Bagi Guru 

Dengan menggunakan metode ini dapat menigkatkan kreatifitas guru 

dalam mengajar pelajaran  terhadap siswa.  

c. Bagi Siswa 

Dapat digunakan untuk  membantu meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI. 

E. Kerangka Pemikiran 

Keberhasilan pembelajaran yang efektif tergantung dari beberapa faktor. 

Salah satunya kemampuan guru dalam mengemas dan memilih metode 

pembelajaran yang baik agar tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai. 

Metode merupakan strategi atau cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rancana yang telah disusun dalam proses pembelajaran yang 

hendak dicapai. Semakin baik metode yang digunakan akan semakin baik pula hasil 

yang didapatkan. Metode berasal dari kata methodos dalam bahasa Yunani berarti 

cara atau jalan. Sudjana (2005:76) berpendapat bahwa metode merupakan 

perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa 

secara teratur, tidak suatu bagian yang bertentangan dan semuanya berdasarkan 

suatu pendekatan tertentu. 

Menurut Abdurrahman Ginting (2008:42) metode pembelajaran dapat 

diartikan pola atau cara yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar 

pendidikan serta berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses 

pembelajaran pada diri pembelajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan metode atau cara yang tersusun dalam melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran demi tercapainya tujuan tertentu dengan cara yang berbeda-

beda dan teratur. 

Dalam melaksanakan pembelajaran diperlukan suatu metode yang sesuai 

agar pembelajaran tersebut dapat berjalan efektif. Salah satu metode pembelajaran 

yang dapat digunakan yakni metode Everyone Is a Teacher Here. Metode Everyone 

Is a Teacher Here merupakan metode yang berpusat pada siswa, siswa 



 

 

menerangkan suatu hal layaknya guru. Ciptakan suasana  kelas yang nyaman dan 

menyenangkan agar siswa tidak canggung mengungkapkan ide, gagasan dan 

pendapatnya. Tepuk tangan dan semangat  bisa memotivasi peserta didik berani 

mengungkapkan gagasannya (Saefuddin, Berdiati, 2016:121). Metode ini juga 

merupakan cara tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan 

maupun individual dan memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan 

sebagai guru bagi kawan-kawannya (Suprijono, 2015:129).  

Metode Everyone Is a Teacher Here merupakan metode yang mudah guna 

mendapatkan partisipasi kelas yang besar dan pertanggung jawaban masing-masing 

individu. Dalam proses pengajaran ini tidak semua berpusat pada guru, guru 

menyampaikan lalu siswa mendengarkan, akan tetapi siswa bisa saling mengajar 

terhadap kawan-kawannya (Silberman, 2006:185). Maka dari itu dengan 

menggunakan metode Everyone Is a Teacher Here lebih menekankan kepada siswa 

untuk mencari pemahaman akan obyek pembelajaran sehingga mampu 

mendapatkan pengetahuan baru dalam dirinya. Untuk memperoleh penguasaan 

materi yang baik oleh siswa maka guru harus mengatur metode tersebut untuk 

proses pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa.   

Motivasi berawal dari kata “motif” yang dapat diartikan sebagai “daya 

penggerak yang menjadi aktif.” Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, 

tertutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak 

(Sardiman, 2005:73). Motivasi memiliki banyak persamaan makna atau beberapa 

istilah memiliki makna seperti motivasi dalam berbagai literatur, seperti needs, 

drives, wants, interest, desires. Motivasi merupakan perilaku yang akan 

menentukan kebutuhan (needs) atau wujud perilaku mencapai tujuan (Yamin, 

2003:82). 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalaman individu sendiri dengan lingkungannya.(Slameto, 2003:2). 

Maka motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri sis wa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar 



 

 

dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang diinginkan oleh 

subyek belajar itu dapat tercapai.(Sardiman:2004:75). Dengan adanya motivasi 

dalam diri siswa maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai yang diharapkan. 

Karena motivasi akan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

(Motivation is an Essential Condition Of Learning). Motivasi belajar akan semakin 

meningkat jika metode yang diberikan sesuai. 

Motivasi merupakan peristiwa mental yang tidak dapat diketahui. Namun 

ada beberapa indikator yang mengindikasikan motivasi belajar pada siswa, antara 

lain (Syamsuddin, 2007:40) : 

1. Durasi kegiatan : lama kemampuan siswa dalam menggunakan waktunya 

untuk belajar 

2. Frekuensi kegiatan : seberapa sering siswa belajar. 

3. Persistensi siswa : ketetapan siswa dan juga kelekatan siswa pada tujuan 

belajar yang ingin dicapai. 

4. Tekun menghadapi tugas. 

5. Tingkatan kualifikasi prestasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berfikir yang menjadi landasan 

sementara pada penelitian ini dapat diuraikan pada skema bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

         

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel (Y) 

Indikator Motivasi Belajar 

 

1. Durasi kegiatan. 

2. Frekuensi kegiatan. 

3. Persistensi siswa. 

4. Tekun menghadapi tugas. 

5. Tingkatan kualifikasi prestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

PENGARUH 

Variabel (X) 

Metode Everyone Is a Teacher 

Here 

 

1. Pembelajaran dimulai  

dengan berdo’a. 

2. Guru membagi sesi diskusi 

menjadi beberapa bagian 

sesuai dengan topik yang 

akan dibahas. 

3. Guru membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok. 

4. Setiap peserta didik dalam 

kelompok masing-masing 

menulis satu soal sesuai 

dengan topik yang sudah 

ditentukan. 

5. Peserta didik dibimbing guru 

melaksanakan diskusi sesi 

pertama dengan 

membahasan topik 1. 

6. Peserta didik beserta guru 

mengklarifikasi setiap 

jawaban yang dikemukakan 

peserta didik pada sesi 1. 

7. Lanjutkan prosedur ini untuk 

sesi berikutnya. 

 

 

 
RESPONDEN 

Siswa Kelas X IPA 1 dan 2 SMA Mekar 

Arum 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Sugiono (2015) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara pada rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Sedangkan menurut Arikunto (2006) hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti 

berdasarkan dat yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yakni,    

1. Diduga implementasi metode everyone is a teacher here dalam  pembelajaran 

PAI mampu meningkatkan motivasi pada siswa kelas X IPA 1 dan 2 di SMA 

Mekar Arum Cileunyi Bandung. 

Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan rumus t hitung dan t tabel, yaitu 

jika t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak, berarti ada hubungan 

antara variabel X dan variabel Y. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis 

nol (Hi) diterima, berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai implementasi metode everyone is a teacher here untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sebelumnya sudah ada yang meneliti metode 

tersebut yaitu : 

1. Daryoto, NIM 12415283 tahun 2014, dengan judul “ Penerapan Metode 

Everyone Is a Teacher Here dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelas VA SDN Sumber Arum 1.” 

Penelitian ini berisi tentang bagaimana peran metode everyone is a teacher 

here dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Keaktifan dapat 

dilihat dari perhatian siswa ketika mendengarkan penjelasan guru, 

melaksanakan tugas dan merespon pertanyaan yang diajukan oleh temannya. 

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Keas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

2. Irma Artikasari, NIM 102335004 tahun 2014, dengan judul “ Penerapan 

Metode Everyone Is a Teacher Here Dalam Pembelajaran IPS Kelas IV 

Semester II di MI Negeri Jambusari Cilacap.” Penelitian ini berisi tentang 



 

 

mendeskripsikan proses penerapan metode everyone is a teacher here  mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya terutama dalam pembelajaran 

IPS kelas IV, sehingga mampu mengetahui langkah-langkah yang kurang 

tepat dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya modifikasi dalam 

penerapan pembelajaran tersebut agar mampu terlaksana dengan baik. Jenis 

penelitian yang digunakan berupa peneltian deskriptif kualitatif. 

3. Sri Rejeki, NIM 3101411113 tahun 2015, dengan judul “ Pengaruh 

Pembelajaran Everyone Is a Teacher Here dengan Metode Mind Mapping 

Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Subah 

Tahun Ajaran 2014/2015.” Penelitian ini berisi tentang pengaruh metode 

Everyone Is a Teacher Here dengan metode Mind Mapping terhadap hasil 

belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 

SMAN 1 Subah, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

purposive sampling dan kelas XI IPS 4 sebagai kelas kontrol dan kelas XI IPS 

3 sebagai kelas eksperimen. Rancangan eksprimen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Nonequivalent Control Group Design.  

Adapun keunikan atau perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah penelitian antara varibel X (Penerapan Metode Everyone Is a Teacher Here) 

dengan Variabel Y (Motivasi belajar) dan bentuk penelitiannya adalah kuantitatif, 

dengan menggunakan metode quasi eksperimen dan terdapat kelas kontrol dan 

kelas eksperimen untuk pengumpulan data. 


