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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar IPS siswa di kelas VI SDN 08 Supayang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas VI SDN 

08 Supayang melalui model pembelajaran everyone is a teacher here. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 08 Supayang yang terdiri atas 17 

orang siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus yang dilakukan melalui 4 

tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, 

dokumentasi, dan hasil tes belajar. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data penelitian menunjukkan 

bahwa pada aspek kognitif siklus I diperoleh rata-rata 65 dan untuk siklus 

II diperoleh rata-rata 94. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa melalui 

model pembelajaran everyone is a teacher here dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SDN 08 Supayang. 

 

kata kunci: model pembelajaran everyone is a teacher here, hasil belajar, IPS 

 

PENDAHULUAN  

IPS juga menjadi bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. Guru memegang peranan yang sangat 

penting dalam mewujudkan tujuan pembelajaran IPS. Hal tersebut 

dikarenakan, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator siswa 

dalam pembelajaran. Menurut Raharjo (2008: 15), pembelajaran IPS harus 
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mampu mengondisikan upaya pembekalan kemampuan dan 

keterampilan dasar bagi siswa. Tujuan IPS adalah untuk mempersiapkan 

siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya di 

masyarakat (Solehatin, 2005:14). 

Pembelajaran yang terpusat pada guru menyebabkan siswa merasa 

jenuh karena tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini berdasarkan 

pengalaman penulis sebagai guru kelas VI dalam aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPS. Guru masih menggunakan model 

pembelajaran yang konvensional. Hal tersebut menyebabkan aktivitas 

belajar siswa rendah, dan berdampak pada hasil belajar siswa kurang 

optimal. Nilai hasil belajar rata-rata siswa kelas VI untuk mata pelajaran 

IPS sebesar 59,41. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata 

pelajaran IPS di SDN 08 Supayang Kecamatan Payung Sekaki adalah 70. 

Hal ini menunjukkan nilai rata-rata kelas masih di bawah KKM. Siswa 

kelas VI sebanyak 17 siswa, dan hanya 7 siswa yang berhasil tuntas KKM, 

ketuntasan belajar klasikal hanya mencapai 41%.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah upaya 

perbaikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Menurut Abdurrahman (1999:82), hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang 

dimiliki seseorang. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut 

perubahan tingkah laku kognitif, afektif dan psikomotorik (Sukmadinata, 

2004:179). Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan 

penerapan suatu model yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Sutikno (2013:1) menyatakan bahwa cara terbaik untuk 
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membuat seseorang belajar yaitu dengan mengubahnya menjadi pengajar. 

Pernyataan tersebut bermakna, siswa akan lebih mudah memahami suatu 

materi pembelajaran jika siswa membelajarkannya pada orang lain.  

Guru harus senantiasa terua meningkatkan kemampuan dan 

keterampilannya dalam memilih dan menggunakan berbagai model, 

metode, dan strategi pembelajaran. Kemampuan dan keterampilan ini 

diperlukan supaya model ataupun metode yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik materi yang akan diajarkan. Penggunaan model yang tepat 

akan menunjang proses dan hasil belajar yang maksimal, namun 

sebaliknya penggunaan model yang kurang tepat berdampak pada proses 

dan hasil belajar yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. guru 

harus senantiasa memodifikasi model ataupun metode yang digunakan 

dalam pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar menjadi inovatif dan 

menyenangkan. Namun demikian dalam praktiknya di kelas, guru 

cenderung mengabaikan kemampuan dan keterampilannya dalam 

memilih model ataupun metode pembelajaran. Proses pembelajaran 

menjadi monoton karena tidak ada variasi dalam pembelajaran. 

Salah satu model yang sesuai untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa yaitu model pembelajaran aktif Everyone Is A Teacher 

Here. Everyone Is A Teacher Here merupakan model yang mudah untuk 

memperoleh partisipasi kelas karena memberikan kesempatan kepada 

setiap siswa untuk menjadi guru bagi siswa lain (Hamruni, 2012:163). 

Model pembelajaran ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan tersebut meliputi: kemampuan mengemukakan pendapat, 

menganalisis masalah, menuliskan pendapat, menyimpulkan, dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam 
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mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan dengan membantu 

siswa secara bertahap dapat membuat pertanyaan sendiri.  

METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 

Action Research). Penelitian ini dilakukan di kelas di kelas VI SDN 08 

Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Subjek penelitian 

pada penelitian ini yaitu siswa kelas VI SDN 08 Supayang Kecamatan 

Payung Sekaki Kabupaten Solok yang berjumlah 17 orang. Penelitian ini 

terdiri atas 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Untuk mendapatkan data tentang tindakan 

yang telah dilakukan, penulis melakukan observasi dan melaksanakan tes. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir 

soal untuk tes hasil belajar dan lembar observasi. Data yang diperoleh 

dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis data 

kuantitatif, yakni: analisis data dimulai dengan menelaah sejak 

pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, materi yang dibelajarkan guru yaitu 

materi gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara 

tetangga. Guru menyiapkan RPP, lembar observasi yang telah disepakati 

dengan observer dan lembar evaluasi. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan awal pembelajaran, guru mengawali pembelajaran 

dengan Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama, presensi, 

apersepsi dan kepercayaan masing-masing, untuk mengawali pelajaran. 
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Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran serta 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Pada kegiatan inti, siswa mengamati gambar gejala alam yang 

terjadi di Indonesia yang dipajangkan guru di papan tulis. Guru 

melakukan tanya jawab tentang gambar yang dipajangkan guru. Siswa 

menerima kertas yang dibagikan oleh guru. Siswa diminta untuk 

menuliskan pertanyaan tentang gejala alam yang terjadi di Indonesia pada 

kertas yang dibagikan oleh guru. Siswa mengumpulkan kertas berisi 

pertanyaan kepada guru. Kemudian Guru mengumpulkan kertas 

pertanyaan siswa dalam sebuah kotak, mengocok dan membagikan 

kembali kertas yang berisi pertanyaan (siswa tidak menerima kertas yang 

ditulisnya). Siswa membaca kertas dan memahami kertas yang berisi 

pertanyaan serta memikirkan jawaban sesuai pertanyaan pada kertas. 

Guru mengundang siswa untuk membacakan pertanyaan pada 

kertas yang didapatnya. Dan memberikan jawaban sesuai pertanyaan. 

Guru meminta siswa yang lain untuk mengemukakan pendapat atau 

melengkapi jawaban pertanyaan yang dibacakan. Guru memberikan 

penguatan berupa pujian atas jawaban dan pendapat siswa untuk 

memotivasi siswa. Siswa secara bergantian membacakan pertanyaan pada 

kertas dan jawaban sesuai pertanyaan di depan kelas. Guru bertanya 

jawab tentang hal yang belum diketahui dan dipahami oleh siswa. Guru 

bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan. 

Kegiatan penutup pembelajaran, guru bersama-sama dengan siswa 

membuat rangkuman/simpulan  pelajaran. Guru melaksanakan evaluasi 

untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. 
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Evaluasi dilaksanakan selama 10 menit melalui tes dengan bentuk soal 

isian yang berjumlah 10 butir soal. Guru memberikan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas individual. Pembelajaran diakhiri dengan doa. 

3. Pengamatan 

a. Pada siklus I, aspek yang memiliki persentase tertinggi, yaitu: 

ketekunan siswa dalam bekerja yaitu 76%. Kemudian, keantusiasan 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran 71%. keberanian siswa 

berpendapat dalam pembelajaran 65%, sedangkan aspek terendah, 

yaitu: kemampuan siswa dalam membuat pertanyaan yaitu 59%. 

b. Perolehan rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I yaitu sebesar 

70,59. Rentang nilai hasil belajar siswa yaitu antara nilai 50 hingga 90. 

Rinciannya 2 siswa memperoleh nilai 90, 4 siswa memperoleh nilai 80, 

5 siswa memperoleh nilai 70, dan 5 siswa memperoleh nilai 60 dan 1 

siswa memperoleh nilai 50. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 

telah mencapai 65%. 

c. Hasil akhir aktivitas belajar siswa siklus II adalah 91%. Pada aspek 

ketekunan siswa dalam bekerja Everyone Is A Teacher Here dengan 

perolehan 100%, kemampuan siswa membuat pertanyaan 94%, dan 

keberanian siswa berpendapat dalam pembelajaran 82%. Aspek yang 

memperoleh persentase terendah, yaitu keantusiasan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan perolehan 83%.  

d. Perolehan rata-rata nilai hasil belajar pada siklus II yaitu sebesar 85,88. 

Rentang nilai hasil belajar siswa yaitu antara nilai 70 hingga 100. 

Rinciannya 4 siswa memperoleh nilai 100, 6 siswa memperoleh nilai 

90, 4 siswa memperoleh nilai 80, dan 2 siswa memperoleh nilai 70 dan 
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nilai 60 yaitu 1 orang siswa. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II 

mencapai 94%. Peningkatan yang terjadi pada siklus II sebesar 29%. 

4. Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil 

belajar siswa telah mengalami peningkatan. Namun, peningkatan yang 

terjadi belum mencapai indikator keberhasilan, sehingga perlu upaya 

perbaikan dengan siklus II. Siklus II sebagai tindak lanjut untuk 

memperbaiki kekurangan yang terjadi di siklus I, serta meningkatkan hal-

hal yang sudah dinilai baik. Upaya yang dapat dilakukan pada siklus II 

antara lain: dengan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar 

siswa. Guru juga dapat memberikan penguatan (reward) berupa pujian 

atau memberikan pin berbentuk bintang.  

Keberhasilan penelitian ini dilihat dari tercapainya semua indikator 

keberhasilan pada aktivitas belajar, dan hasil belajar siswa. Indikator 

keberhasilan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian. 

Aktivitas yang diamati meliputi aktivitas siswa saat pembelajaran 

berlangsung. Penerapan model Everyone Is A Teacher Here selama proses 

pembelajaran IPS materi gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia 

dan negara tetangga telah memperlihatkan kemajuan yang sangat baik. 

Persentase aktivitas belajar siswa selama pembelajaran juga menunjukkan 

perkembangan sangat bagus.  

Persentase ketuntasan aktivitas belajar siswa pada siklus I telah 

mencapai 68%. Hasil tersebut menunjukkan aktivitas belajar siswa belum 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hasil ini masih 

belum maksimal sehingga perlu upaya-upaya perbaikan pada siklus II. 

Hasil yang diperoleh pada siklus II menunjukkan perbaikan yang 
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dilakukan telah berhasil. Persentase aktivitas belajar siswa secara klasikal 

pada siklus II mencapai 91% dengan kategori sangat tinggi. Siswa sudah 

berani bertanya ataupun menanggapi pertanyaan. Hal tersebut 

menunjukkan penerapan model Everyone Is A Teacher Here mampu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Oleh karena itu, untuk meyakini dan mengoptimalkan hasil yang 

diperoleh, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus II. Hasil 

yang diperoleh pada siklus II menunjukkan perolehan nilai rata-rata kelas 

mencapai 85,88 dengan persentase ketuntasan klasikalnya mencapai 94%. 

Hasil yang diperoleh pada siklus II semakin memperkuat keyakinan 

peneliti jika model Everyone Is A Teacher Here membantu siswa dalam 

memahami materi gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan 

negara tetangga. Model Everyone Is A Teacher Here juga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Selain 

meningkatkan aktivitas, model ini juga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai pada siklus I dan II 

yang selalu meningkat. Hasil temuan penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Sutikno (2013:1) yakni siswa akan lebih mudah memahami 

materi jika siswa mengajarkannya pada orang lain. Ingatan yang 

diperoleh oleh siswa akan lebih bermakna dan bertahan lama. Melalui 

model Everyone Is A Teacher Here, siswa melakukan proses belajar dengan 

menjadi pengajar bagi siswa-siswa lainnya. Materi yang dipelajari oleh 

siswa menjadi lebih bermakna sehingga hasil belajar meningkat. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran IPS melalui Model Everyone Is A Teacher 

Here dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SDN 08 Supayang 

Kecamatan Payung Sekaki. Oleh sebab itu, diharapkan guru dapat 

merancang kegiatan pembelajaran menggunakan model Everyone Is A 

Teacher Here pada materi yang bersifat teori. Model Everyone Is A Teacher 

Here merupakan model yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, 

menarik, dan menyenangkan. Pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan meningkatkan rasa kenyamanan siswa sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 
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