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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian  Teori         

1. Model Pembelajaran Every One Is A Teacher Here 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Mills (dalam Suprijon, 2009: 41) menyatakan model pembelajaran adalah 

bentuk reprensentasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan representasi tersebut. 

Sedangkan Amri dan Ahamdi (dalam Ika Rachmaeta, 2012: 23) menyatakan 

model pembelajaran merupakan pembelajaran yang menggambarkan kegiatan 

proses pembelajaran yang dimulai dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. 

Model pembelajaran dapat dikatakan sebagai bingkai dari pendekatan, metode 

beserta teknik pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat diatas model pembelajaran adalah suatu kerangka 

atau pola gambaran pembelajaran yang akan dilaksanakan yang didalamnya 

memuat langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan yang digunakan guru sebagai 

pedoman dalam merangcang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

b. Model Pembelajaran Every One Is A Teacher Here 

Everyone is a teacher here  dalam bahasa indonesia bahwa setiap orang bisa 

menjadi guru. Menurut Suprijono (dalam Aryani, 2014: 240) model everyone is a 

teacher here adalah model pembelajaran yang menjadikan setiap siswa dapat 

menjadi seorang guru dengan tujuan untuk mendapatkan pastisipasi kelas secara 

keseluruhan maupun individual.  
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Pengertian lain dari model every one is a teacher menurut Ahmad Sabri 

(dalam Kusrini, 2013: 03) menyatakan model ini dinilai tepat pada siswa untuk 

mendapatkan partisipasi di dalam kelas secara keseluruhan maupun secara 

individual. Model  ini juga memberikan memberikan kesempatan kepada individu 

untuk berperan menjadi guru untuk teman-teman sebayanya. Model every one is a 

teacher adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik guna 

menciptakan pembelajaran aktif di kelas dengan melibatkan semua peserta didik. 

c. Fungsi Model Every One Is A Teacher Here 

Model everyone is a teacher here memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjadi seorang guru bagi peserta didik lain. Model ini peserta didik yang 

tadinya kurang aktif dalam proses pmbelajaran akan ikut serta secara aktif 

dalam pembelajaran (Said,2015:2). Hisyam (dalam hernintyas, 2013: 13) 

menambahkan bahwa model every one is a teacher here memberi peluang atau 

kesempatan kepada siswa untuk menjadi guru bagi teman-temannya dan membuat 

siswa yang sselama proses pembelajaran tidak aktif akan ikut serta dalam 

pembelajaran sehingga terbentuk aktivitas belajar yang partisipatif dan aktif. Jadi, 

model every one is a teacher here mempunyai fungsi dalem menghidupkan 

susasana kelas karena dalam model ini setiap peserta didik berperan sebagai guru 

bagi teman-teman nya. 

d. Sintaks Model Pembelajaran Every One Is A Teacher Here 

Adapun sintaks pembelajaran menurut (Warsono, 2013: 46) adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada siswa 
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2. Guru meminta siswa untuk menuliskan satu pertanyaan dari materi yang 

diajarkan 

3. Guru meminta siswa mengumpulkan kartu indeks atau kartu pertanyaan, 

kemudian membagikannya kepada siswa secara acak, sehingga tidak ada 

siswa yang mendapatkan soal yang dibuatnya sendiri 

4. Guru meminta siswa untuk membacakan dan memikirkan jawaban dari 

pertanyaan pada kartu indeks yang diterima 

5. Guru meminta siswa untuk membaca dengan suara keras dan menjawab 

pertanyaan dari kartu indeks yang diberikan di depan kelas secara sukarela, 

jika tidak ada yang siswa mengajukan dirinya maka guru menunjuk siswa 

secara acak 

6. Setelah siswa yang didepan menjawab pertanyaan, guru meminta siswa yang 

lainnya untuk menanggapinya 

7. Setelah siswa memahami pertanyaan yang sudah dijawab, guru melanjutkan 

dengan pertanyaan berikutnya sampai waktu yang disediakan selesai 

8. Jika masih ada pertanyaan yang belum dijawab saat waktu sudah selesai, guru 

menerangkan secara singkat jawabn dari pertanyaan tersebut. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Every One Is A Teacher 

Here 

Menurut Trianto (dalam Afandi, 2013:5) mengatakan model adalah suatu 

perencanaan atau desin yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas. Setiap model pembelajaran yang digunakan dalm proses 

belajar mengajar pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan 

dari model every one is a teacher here adalah sebagai berikut: 
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1. Melatih siswa untuk dapat berperan sebagai guru untuk teman-teman nya 

2. Meningkatkan siswa dalam menyampaikan pendapat 

3. Meningkatkan siswa dalam menganalisis permasalahan 

4. Meningkatkan ketrampilan siswa dalam membuat kesimpulan 

5. Meningkatkan keberanian dan ketrampilan siswa dalam menjawab pertanyaan 

dan siswa mampu mengemukakan pendapat 

Sedangkan kelemahan yang ada pada model every one is a teacher here 

adalah sebagai berikut: 

1. Membtuhkan waktu yang cukup lama untuk membahas setiap soalnya 

2. Memerlukan penjelasan awal guru mengenai materi yang disajikan 

3. Memungkin terjadinya pengajuan pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Aktivitas belajar 

a. Pengertian Aktivitas Belajar 

Keaktifan yang dimaksud  dalam proses pembelajaran merupakan hal yang 

sangat penting dan perlu karena oleh setiap guru sehingga proses pembelajaran 

yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. proses pembelajaran yang 

berlangsung dikelas, sebenarnya sudah melibatkan aktivitas siswa di dalam kelas. 

siswa banyak dituntut aktivitasnya untuk mendengar, menulis, dan memperhatikan 

yang dijelaskan oleh guru. Doly (2015: 3) mengatakan bahwa keaktifan berasal dari 

kata aktif yang berarti giat dalam melakukan aktivitas. Aktif mendapat awalan ke- 

dan an sehingga keaktifan mempunyai arti kegiatan atau kesibukan. 

Jadi, keaktifan merupakan kegiatan yang disertai dengan adanya perubahan 

tingkah laku pada setiap. Keaktifan dalam proses pembelajaran dapat diartikan 
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sebagai kegiatan yang berkaitan dengan siswa untuk ikut serta berpartisipasi aktif 

baik secara fisik maupun mental. Keaktifan siswa saat pembelajaran dapat 

dijadikan sebagai upaya yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengalaman 

belajar. Keaktifan dalam belajar dengan upaya kegiatan belajar dapat dilakukan 

secara individu maupun kelompok. Menurut Sudjana (2011:61) mengatakan 

keaktifan siswa dapat dilihat melalui: 

1. Keikut sertaan siswa melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajarnya 

2. Keikut sertaan siswa  bersama-sama memecahkan masalah 

3. Siswa aktif bertanya jika tidak memahami materi. Siswa dapat bertanya 

kepada guru maupun siswa lain.  

4. Siswa aktif menggali informasi yang dibutuhkan untuk proses pemecahan 

masalah 

5. Siswa mampu menilai kemampuan serta hasil-hasil dari belajar 

6. Siswa berusaha keras untuk memecahkan masalah 

Keaktifan dalam belajar diartikan sebagai setiap kegiatan yang 

melibatkan interaksi siswa dan guru serta antar siswa agar tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai. Keaktifan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keaktivan siswa siswa, karna hal yang diharapkan dalam proses belajaran 

adalah melalui keaktifan siswa dapat menciptakan proses belajar yang aktif.  

b. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Menurut paul B. diedrich (dalam Kenan, 2014: 19) mengelompokkan jenis-

jenis aktivitas belajar sebagai berikut : 

1. Visualactivitie. 
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Contoh dari visualactivite adalah siswa membaca materi yang disediakan guru, 

memperhatikan gambar dipresentasikan oleh siswa lain. 

2. Oralactivities.  

Contoh oralactive yaitu siswa mampu memyatakan pendapat, merumuskan 

masalah, bertanya hal yang tidak dipahami, memberikan pendapat, berdiskusi 

serta dapat memberikan instruksi. 

3. Listeninggactivities.  

Contoh listeninggactivities yaitu mendengarkan setiap percakapan, penjelasan 

maupun pendapat orang lain 

4. Writingactivies. 

Contoh Writingactivies yaitu menulis cerita yang sudah baca atau pengalaman 

pribadi, membuat laporan atau menyalin 

5. Drawingactivities.  

Contoh : menggambar, membuat peta maupun diagram 

6. Motoractivities. 

Contoh Motoractivities yaitu siswa melakukan percobaaan, membuat 

kontrusksi atau kerangka, serta bermain. 

7. Mentalactivities.  

Contoh Mentalactivities yaitu mengingat setiap materi atau hal-hal penting 

dalam pembelajaran, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil 

keputusan dalam memecahkan masalah 

8. Emotionalactiviti. 

Contoh Emotionalactiviti yaitu memiliki minat dalam proses pembelajaran, 

merasa gugup saat ditunjuk guru. 
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3. Hasil belajar 

a. Pengertian Hasil belajar  

Hasil belajar adalah salah satu dari tujuan belajar. Hasil belajar diperoleh 

berdasarkan dari evaluasi guru (Suyono dan Hariyanto, 2015: 127). Sementara 

hasil belajar menurut (Nana, 2011: 3) adalah perubahan siswa dalam bidang 

kognitif, afektif dan psikomotor. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Abu 

Ahamdi (dalam Tarsih,2003:2) adalah perubahan tingkah laku  sebagai hasil 

belajar.  

Hasil belajar merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dari 

usaha belajar yang dilakukan oleh perseorangan maupun individu yang 

mengalami perubahan tingkah laku. Aspek perubahan tingkah laku tersebut dapat 

berupa tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Perolehan aspek-

aspek perubahan tingkah laku tergantung hal-hal yang dipelajari oleh siswa 

selama pembelajaran. 

Menurut Thobroni dan Mustofa (dalam Fathurrohman, 2017:13) hasil 

belajar memilik ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Merupakan hasil dari perubahan secara sadar 

2. Sesuai dengan perilakunya serta berkesinambungan 

3. Bermanfaat untuk dijadikan bekal bekal hidup 

4. Mengarah pada hal positif 

5. Merupakan usaha yang direncanakan dan dilakukan 

6. Permanen atau tetap, artinya tidak berubah-ubah pada arah yang negative.  

7. Memiliki tujuan serta terarah pada hal yang baik. 

8. Mencakup seluruh potensi yang dimiliki seseorang. 
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Hasil belajar tidak hanya berbentuk nilai. hasil belajar dapat berupa 

perubahan ke arah positif mengenai sikap, kebiasaan, pengetahuan, keuletan, 

ketabahan serta ketrampilan (Ika Rahmaeta, 2012: 32). Sanjaya (2015: 13) juga 

berpendapat sama yaitu hasil belajar berhubungan dengan pencapaian siswa 

mengenai kemampuan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Tugas guru 

dalam kegiatan untuk memperoleh hasil belajar siswa adalah merancang bentuk 

intrumen atau alat penilaian untuk memperoleh data mengenai keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran  

Hasil belajar yang diharapakan tampak pada siswa setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan meodel pembelajaran every one is a teacher here 

pada pembelajaran tematik yaitu hasil belajar dalam aspek pengetahuan atau 

kognitif dengan dillihat adanya peningkatan pemahaman pada materi pembelajarn 

tematik yang serta hasil belajar siswa dalam aspek psikomotor yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gestalt (dalam fatikhul, 2016: 119) belajar adalah suatu 

proses perkembangan. Itu artinya seorang anak pasti mengalami perkembangan 

saat mereka belajar. Perkembangan juga berkaitan dengan sekitar anak. Oleh 

karena itu hasil belajar berkaitan denga dua hal yakni siswa atau anak serta 

lingkungan sekitanya.  Pertama siswa, siswa yang dimaksud adalah kemampuan 

berfikirpada siswa, minat atau keinginanan dan kesiapan siswa dalam proses 

belajar baik secara jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan yaitu berupa 
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sarana dan prasarana, guru, sumber-sumber belajar serta metode pembelajaran 

yang digunakan dalam proses belajar.  

Sanjaya (2015: 15) menyatakan bahwa variabel yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar yaitu: 

1. Pendidik 

2. Peserta didik 

3. Sarana dan prasarana 

4. Model 

5. Alat dan media belajar  

6. Lingkungan. 

Berdasarkan pendapat diatas hasil belajar dapat dipengaruhi oleh guru yang 

kurang kreatif dalam menciptakan proses pembelajaran. Hasil belajar juga 

dipengaruhi penggunaan model yang kurang tepat, sarana prasarana yang kurang 

memadai, sumber-sumber belajar dan lingkungan sekitar yang kurang 

mendukung. 

c. Pengukuran Hasil Belajar 

Pengukuran hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi yang 

relevan, yang dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pengambilan 

keputusan. Pengukuran atau asesmen hasil belajar siswa merupakan satu kesatuan 

atau bagian dari pembelajaran.  Pengertian lain bahwa pengukuran hasil belajar 

adalah suatu proses untuk membandingkan atau menentukan kuantitas sesuatu 

dengan sesuatu yang lainnya. Misalnya siswa, guru, sekolah, meja belajar, papan 

tulis dll. Pengukuran hasil belajar biasanya dilakukan dengan tes (evaluasi berupa 
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lisan, tulisa, tindakan) sedangakan non tes (berupa observasi, kuesioner atau 

wawancara, skala, sosiometri, checklist).  

Namun pada umumnya pengukuran hasil belajar yang dilakukan dalam 

bentuk tes yang berupa tulisan. Misalnya berupa soal tes evaluasi yang harus 

dijawab siswa dan jawabannyan sudah baku. Oleh karena hal itu, pengukuran 

hasil belajar dapat di artikan senagai kegiatan atau membandingkan objek (hasil 

belajar) dengan skala ukuran yang ditetapkan oleh pengukur. Misalnya skala 0-10 

atau 0-100) untuk menggambarkan kuantitas hasil belajar. 

d. Pelaksanaan Pengkuran Hasil Belajar 

Pelaksanaan pengukuran hasil belajar tergantung pada kemampuan yang 

akan diukur. Apabila yang dikur hasil belajar kognitif maka pengukuran yang 

dilakukan bisa dengan menguji siswa. bisa berupa tes yaitu memberian soal 

terhadap siswa. Sedangkan dalam bidang afektif maupun psikomotor diukur 

dengan non tes. misalnya dengan cara observasi guru atau wawancara terhadap 

peserta didik. 

4. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Sesuai dengan kurukulum pendidikan dasar bahwa pembelajaran untuk 

siswa sekolah dasar yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

yaitu dengan memperhatikan tahap perkembangan anak serta kesesuaian 

pembelajaran dengan lingkungan, ilmu pengetahuan, teknologi serta kesenian. 

Anak dalam pembelajaran sekolah dasar dipandang sebagai salah satu sumber 

penentuan hal-hal dijadikan bahan pelajaran agar dapat mengoptimalkan 

kemampuan dasar anak. Sebab itu dalam menyusun pembelajaran sekolah dasar 
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perlu mengerti mengenai bagaiamana anak tumbuh berkembang dan mengerti 

kebutuhan serta minat anak. 

Salah satu cara untuk menanam kemampuan dasar yang kuat pada anak 

adalah dengan cara merancang kurikulum dan pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran yang memuat beberapa 

mata pelajaran agar perngalaman siswa dapat lebih bermakna. Keterpaduan dalam 

merancang pembelajaran tematik dapat dilihat dari aspek proses, waktu, 

kurikulum dan belajar mengajar (Depdiknas, 2003: 2) 

Menurut Majid (2014: 9) Pembelajaran tematik dapat dianggap sebagai 

pendelatan belajar mengajar yang memuat beberapa bidang studi agar siswa 

memiliki pengalaman yang bermakna. Pembelajaran tematik diartikan sebagai 

pembelajaran terpadu yeng menggunakan tema yang menghubungkan beberapa 

mata pelajaran. Tema merupakan ide pokok yang menjadi topik dalam 

pembelajaran (Majid, 2014: 80). Pembelajaran tematik adalah kegiatan 

pembelajaran yang memuat beberapa mata pelajaran pada suatu tema. 

Pembelajaran tematik bagi siswa dapat memberikan pengalaman yang bermakna. 

b. Prinsip Pembelajaran Tematik  

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran tematik intergratif 

sebagai berikut :  

1. Pembelajaran tematik memuat tema yang topiknya berkaitan erat dengan 

kehidupan siswa sehari-hari. Tema ini dijadikan alat untuk mengaitkan 

berbagai materi. 

2. Pembelajaran tematik memuat beberapa materi yang saling terkait. 
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3. Pembelajaran tematik harus sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku. 

Pembelajaran tematik dilaksanakn untuk mendukug ketercapaian tujuan 

pembelajaran sesuai kurikulum. 

4. Beberapa materi pembelajaran disatukan dalam tema dengan 

mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kebutuhan dan 

kemampuan siswa. 

5. Materi-materi yang ada pada suatu tema tidak bersifat memaksa. misalnya 

materi tidak mungkin dipadukan tidak usah di padukan. 

c. Langkah-Langkah Pembelajaran Tematik : 

Langkah-langkah pembelajaran tematik menurut (Antari, 2015: 24) yaitu : 

1. Merencanakan pembelajaran 

2. Melakukan kegiatan pembelajaran.  

3. Memberikan tugas.  

4. Memfasiltasi individu. 

5. Memanfaatkan lingkungan untuk dijadikan sebagai media pembalajaran. 

6. Memberi masukan mengenai hasil belajar siswa. 

7. Melakukan evaluasi atau penilaian. 

d. Landasan Pembelajaran Tematik 

Landasan pembelajaran tematik menurut (Majid, 2014: 87) mencakup : 

1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis pada pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga 

aliran filsafat yakni :progresivisme, konstruktivisme dan humanisme. Aliran 

progresivisme menekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian 

sejumlah kegiatan kepada siswa.. Manusia mengonstruksi pengetahuannya 
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melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan. 

Sedangkan aliran humanisme melihat kekhususan pada siswa, potensinya dan 

motivasi yang dimilikinya. 

2. Landasan Psikologis 

Landasan psikologis pada pembelajaran tematik trutama berkaitan erat 

dengan psikologi perkembangan siswa dan psikologis belajar. Psikologis 

perkembangan dibutuhkan untuk menentukan mengetahui materi 

pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan 

kedalamanya sesuai dengan tahap perkembangan siswa.. 

3. Landasan Yuridis 

Pembelajaran tematik berhubungan dengan berbagai kebijakan atau peraturan 

mengenai pembelajaran tematik sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut 

adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan 

bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya (pasal 9).  

e. Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Kelebihan pembelajaran tematik adalah 

1. Bersifat menyenangkan karena seusai dengan kebutuhan serta minat siswa 

2. Memberi pengalaman bagi siswa karena kegiatan pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan siswa dan kebutuhan siswa. 

3. Pembelajaran tematik memberikan pengalaman yang bermakna sehingga 

hasil belajar dapat bertahan lama. 
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4. Mengembangkan ketrampilan berfikir siswa sesuai dengan permasalahan 

yang ada pada sekitar siswa. 

5. Menumbuhkan serta mengembangkan ketrampilan sosial melalui kerja sama 

Kekurangan pembelajaran tematik adalah guru dituntut untuk melakukan 

evaluasi mulai deri proses sampai akhir pembelajaran. Sehingga pelaksanaan 

evaluasi padapembelajaran tematik akan lebih banyak. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang  menggunakan topik model pembelajaran every one is a 

tecaher here telah banyak yaitu  sebagai berikut: 

1. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Diani Hernintyas, 2013) dengan judul “ 

Implementasi Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKN Pada Siswa Kelas V SDN 

Tugurejo 01 “ Dalam penelitian mempunyai 2 siklus yakni sikuls I dan siklus 

II. Pada siklus I diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa dari  pertemuan 1 

adalah 41,73 meningkat pada pertemuan 2 menjadi 43dengan  kategori baik. 

Pada siklus II pertemuan 1 49,67 meningkat pada pertemuan 2 menjadi 50,26 

dengan kategori sangat baik. Dari data tersebut membuktikan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas siswa setelah diterapkan metode every is teacher here 

menggunakan kliping sebagai media pembelajaran PKN. Dengan 

diterapkannya metode Everyone Is Teacher Here berbantikan media kliping, 

hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang meningkat. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan belajar siswa pada tiap siklus. 

Siklus I pertemuan 1 sebanyak 50% atau 17 siswa dari 34 siswa tuntas 

belajar, sedangkan pada pertemuan 2 meningkat menjadi 67% atau 23 dari 
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34 siswa tuntas belajar. Siklus II pertemuan 1 meningkat menjadi 76,4% atau 

26 siswa dari 34 siswa tuntas belajar dan di akhir pertemuan, yaitu 

pertemuan 2 meningkat menjadi 88,2% atau 30 siswa tuntas belajar. Dari 

data tersebut diperoleh hasil bahwa metode everyone is teacher here 

Berbantuan Media Kliping mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulakn bahwa penerapan metode 

everyone is teacher here dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran 

tersebut. 

2. Penelitian yang juga  dilakukan oleh  (Elynda Desy.dkk, 2013) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Dalam Upaya 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIIA 

MTs  Ma’arif Al Ishlah Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014” tentang hasil 

belajar dan keaktifan siswa. Presentase siswa yang nilainya =75 pada siklus I 

mencapai 73,33% dan mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 

86,67%. Siklus I juga diperolah data mengenai respon siswa sebesar 82,96% 

dan meningkat pada siklus II menjadi 90,37%. Hasil persentase 

dikategorikan sangat tinggi karena siswa memberikan respon positif 

mengenai penerapan model pembelajaran everyone is a teacher here. 

3. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Yuni Rahayu, 2015) dengan judul 

“Penerapan Model Everyone Is A Teacher Here Untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPS  Siswa Kelas V Sd Negeri Tumiyang Kabupaten 

Banyumas”. Penelitian ini menggunakan siklus I dan siklus II. Persentase 

aktivitas belajar siswa mencapai 71% pada siklus I dan meningkat menjadi 

86,5% pada siklus II. Selain itu pada hasil belajar IPS setelah menerapkan 
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model everyone is a teacher here pada pembelajaran IPS materi Peristiwa 

Sekitar Proklamasi mengalami  peningkatan. Perolehan hasil belajar siswa 

yaitu memperoleh rata-rata 64 atau 45% dari ketuntasan klasikal. Nilai rata-

rata siswa meningkat pada siklus II menjadi 89,5 atau 100% pada ketuntasan 

klasikal. Hasil tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan pada siklus II 

sebesar 25,5%. Peningkatan juga terjadi pada hasil belajar afektif. pada 

siklus I sebesar 3,23 dengan kategori B dan pada siklus II menjadi 3,53 

dengan kategori A-. Ketuntasan  belajar klasikal mencapai 100%. Indikator 

keberhasilan berhasil dicapai dengan baik. 

Adapun kesamaan dari yakni penggunaan model yang sama yakni 

model pembelajaran every one is a teacher here. Untuk penelitian nomer 2 

dan 3 adalah kesamaan dalam penggunaan model  untuk meningkatkan 

keaktivan maupun hasil belajar siswa. Sedangkan peneliti nomer 1 yakni 

kesamaan yakni dalam dalam every one is a teacher here. 

Adapun perbedaan dari judul peneliti terhadap peneliti sebelumnya 

yakni untuk peneliti nomer 2 objek yang diteleti yakni pada jenjang sekolah 

menengah pertama atau MTS, sedangkan peneliti menggunakan objek pada 

jenjang sekolah dasar. Pada nomer 1 materi pelajaran yang digunakan yakni 

penggunaan metode, sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran.  

Pada nomer 3 materi yang digunakan adalah IPS, sedangkan peneliti 

menggunakan materi pembelajaran tematik. 
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C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka berfikir 


