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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Fisika siswa di kelas XG

SMAN 8 Muaro Jambi, dengan menerapkan model pembelajaran aktif tipe Everyone Is A Teacher Here pada
materi suhu dan kalor. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak tiga siklus.
Setiap siklus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas XG SMAN 8 Muaro Jambi tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 24 siswa yang terdiri
dari 10 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan pengamatan
aktivitas siswa dan guru menggunakan lembar observasi pada saat belajar mengajar. Pengambilan data
kuantitatif dilakukan dengan menggunakan tes objektif disetiap akhir siklus. Teknik analisis data kualitatif
yaitu  untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar fisika, maka analisis dilakukan
pada instrumen lembar pengamatan. Teknik Analisis data kuantitatif untuk menentukan nilai akhir hasil
belajar yang diperoleh dari masing-masing siswa. Pada siklus I rata-rata persentase keaktifan siswa hanya
68,65% dan hasil belajar siswa 73,75. Kendala yang ditemukan seperti kurangnya keaktifan bertanya,
mengemukakan pendapat mempresentasikan jawaban, menambahkan hasil jawaban, merangkum materi
pelajaran. Solusinya adalah guru harus selalu memberi semangat dan motivasi kepada siswa agar terbiasa
bertanya, memberikan pendapat, mempresentasikan jawaban, menambahkan hasil jawaban, dan merangkum
materi pelajaran. Pada siklus II rata-rata persentase keaktifan siswa menjadi 76,60% dan hasil belajar siswa
74,73. Kendala yang ditemukan yaitu siswa cukup aktif bertanya,  mengemukakan pendapat,
mempresentasikan jawaban, menambahkan hasil jawaban. Solusinya adalah guru harus selalu memberi
semangat dan motivasi kepada siswa agar terbiasa bertanya, memberikan pendapat, mempresentasikan
jawaban, menambahkan hasil jawaban. Pada siklus III rata-rata persentase keaktifan siswa menjadi 84,16%
dan hasil belajar mencapai KKM yaitu rata-rata 79,58. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan aktivitas belajar dan
hasil belajar siswa di kelas XG SMAN 8 Muaro Jambi.

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Everyone Is A Teacher Here.

Pendahuluan

Pembelajaran merupakan suatu proses
yang tidak mudah karena tidak sekedar
menyerap imformasi dari pendidikan, tetapi
melibatkan berbagai kegiatan atau tindakan
yang harus dilakukan terutama bila menginginkan
hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan hasil
observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa
rendahnya hasil belajar siswa kelas XG SMAN 8
Muaro Jambi dikarenakan rendahnya keaktifan
siswa dalam mengajukan pertanyaan, menjawab
dan memberikan pendapat  ketika ditanyakan oleh
guru dan kurng fokus selama proses
pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa siswa, diperoleh imformasi bahwa
penyebab rendahnya hasil belajar siswa
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
berasal dari diri siswa maupun luar siswa. Faktor
dari dalam diri siswa tentang pelajaran fisika yang
sulit, dan fisika merupakan sekumpulan rumus-
rumus yang sulit dipahami, faktor dari luar diri
siswa yang menghambat proses belajar adalah
kegiatan proses pembelajaran masih berpusat pada
guru (teacher centered). Guru menjelaskan materi
pembelajaran secara langsung, siswa juga terkesan
takut untuk bertanya jika merasa kurang mengerti.
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Upaya yang dilakukan oleh guru,
diantaranya mengambangkan kegiatan belajar
mengajar menjadi lebih baik lagi. Salah satunya
nya mengunakan model pembelajaran yang
menarik yang dapat meningkatkan aktivitas siswa
dan hasil belajar siswa, sehingga proses
pembalajaran semakin hidup. Penggunaan model
pembalajaran yang tepat dapat mendorong rasa
senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan
dan meningkatkan aktivitas siswa dalam proses
belajar, serta memberi kemudahan bagi siswa
untuk memahami pelajaran sehingga
memungkinkan siswa untuk mencapai hasil
belajar  yang lebih baik lagi (Annurrahman,2013).

Everyone Is A Teacher Here adalah salah
satu jenis pembelajaran kooperatif yang dapat
meningkatkan aktivitas dan partisipasi kelas
maupun individu dalam pembelajaran, dimana
setiap siswa diberi kesempatan untuk berperan
sebagi guru bagi siswa lainnya. Dengan
meningkatnya keaktifan siswa dalam bertanya,
menjawab, menjelaskan dan membantu siswa
daam proses belajar, diharapkan juga terjadi
peningkatan hasil belajar siswa baik aspek
kognitif, afektif dan psikomotor. Hal tersebut
didukung oleh penelitian Fitria (2010) yang
berjudul penerapan strategi pembelajaran aktif
tipe Everyone Is A Teacher Here dalam upaya
meningkatkan aktivitas belajar fisika siswa.
Dalam penelitiannya menunjukan adanya
peningkata aktivitas belajar, adanya peningkatan
hasil belajar pada aspek pengetahuan, aspek sikap,
dan aspek keterampilan dalam pelajaran fisika.

Menurut Silberman (2010),” model ini
memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk
berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya.
Dengan model ini siswa yang belum pernah
terlibat dalam pembelajaran aktif akan terdorong
untuk serta didalamnya. Melalui model
pembelajaran kooperatif tipe everyone is a teacher
ini siswa dapat membuat pertanyaan, menjawab
pertanyaan, menjelaskan didepan kelas, serta
memberi tanggapan dari jawaban siswa lain”.

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh
Fajar (2012), yang menyatakan bahwa everyone is
a teacher here adalah salah satu model
pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan
belajar siswa dalam bertanya, menjawab
pertanyaan, dan mengeluarkan pendapat. Dengan
menggunakan model everyone is a teacher here
siswa akan merasa senang dan tertarik untuk
belajar sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam
proses pembelajaran.

Adapun sintak pelaksaan model pembelajaran
kooperatif menurut Suprijono (2014) sebagai
berikut :

Tabel 1 sintak model pembelajaran kooperatif

FASE-FASE Perilaku Guru

Fase1
Menyampaikan
tujuan dan
mempersiapkan
siswa

Guru menyampaikan semua tujuan
pembelajaran yang inggin dicapai pada
pembelajaran tersebut dan
mempersiapkan siswa untuk belajar.

Fase 2
Menyajikan
imformasi

Guru menyampaikan imformasi
kepada siswa secara demontrasi atau
menggunakan bahan bacaan.

Fase3
Mengorganisasikan
siswa kedalam
kelompok-kelompok

Guru menjelaskan kepada siswa
bagaimana cara membentuk kelompok
belajar dan membantu setiap kelompok
agar melakukan transisi yang efisien.

Fase4
Membimbing
kelompok bekerja
dan belajar

Guru membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat siswa
mengerjakan tugasnya.

Fase5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah dipelajari
atau masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase6
Memberi
penghargaan

Guru mencari cara untuk menghargai
baik proses maupun hasil belajar
individu dan kelompok.

Sintak pelaksanaan model pembelajaran tipe
Everyone Is A Teacher Here yaitu :

1. Bagikan kertas kepada seluruh peseta didik.
Dan mintalah mereka untuk menuliskan satu
pertanyaan tentang materi pokok yang telah
atau yang sedang dipelajari, atau topik
khusus yang inggin mereka diskusikan dalam
kelas.

2. Kumpulkan kertas tersebut, dikocok dan
dibagikan kembali secara acak kepada
masing-masing peserta didik dan diusahakan
pertanyaan tidak kembali kepada yang
bersangkutan.

3. Mintalah mereka membaca dan memahami
pertanyaan dikertas masing-masing, sambil
memikirkan jawaban.

4. Undanglah sukarelawan untuk membacakan
pertanyaan yang ada ditangannya (untuk
menciptakan budaya bertanya, upayakan
memotivasi peserta didik untuk angkat
tangan bagi yang siap membaca tanpa
langsung menunjuknya).
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5. Mintalah dia memberi respon (jawaban atau
penjelasan) atas pertanyaan atau
permasalahan tersebut, kemudian mintalah
kepada teman sekelas untuk memberi
pendapat atau melengkapi jawabannya.

6. Berika apresiasi  (pujian) terhadap setiap
jawaban /tanggapan peserta didik agar
termotivasi dan tidak takut salah.

7. Kembangkan diskusi secara lebih lanjut
dengan cara siswa bergantian membacakan
pertanyaan ditangan masing-masing sesuai
waktu yang tersedia.

Fajar (2012),  menyebutkan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe everyone is a teacher
here sebagai salah satu alternatif yang dapat
dipakai dalam penyampaian materi pembelajaran
selama proses belajar mengajar memiliki
kelebihan, yaitu :1) siswa berani mengemukakan
pendapat didepan kelas 2) siswa lebih aktif dalam
mengikuti pembelajaran didalam kelas 3)
kemungkinan untuk mengingat pelajaran jadi
besar 4) berani mengungkapkan ide-ide yang dia
miliki, kemudian disampaikan kepada teman-
temannya.

Dengan demikian everyone is a teacher
here tersebut merupakan suatu model dimana
diharapkan setiap diri masing-masing siwa berani
mengemukakan pendapat (menyatakan dengan
benar) melalui jawaban atas pertanyaan yang telah
dibuatnya berdasarkan sumber, mampu
mengemukakan pendapat melalui tulisan dan
menyatakannya didepan kelas.

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian
ini adalah mengetahui penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe everyone is a teacher
here dapat meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar fisiska siswa kelas XG SMAN 8 Muaro
Jambi. Adapun manfaat penelitian ini adalah a)
bagi siswa, meningkatkan aktivitas belajar fisika
khusunya pada mata pelajaran fisika, dan
mengoptimalkan kemampuan berfikir, kerjasama,
tanggung jawab, dan aktivitas siswa dalam
kegiatan pembelajaran b) bagi guru, untuk
mendapatkan gambaran konkrit tentang
bagaimana meningkatkan aktivitas siswa dalam
belajar fisika c) bagi peneliti, sebagai bahan
penelitian lebih lanjut sebagai syarat untuk
menyelesaikan program sarjana pendidikan Fisika
pada jurusan PMIPA Universitas Jambi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (Classroom Action Research).
Menurut Arikunto (2013) penelitian tindakan
adalah salah satu strategi pemecahan masalah
yang memanfaatkan tindakan nyata dalam
bentuk proses pengembangan inovatif yang
“dicoba sambil jalan” dalam mendeteksi dan
memecahkan masalah. Dalam prosesnya, pihak-
pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat
saling mendukung satu sama lain.

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan
di SMAN 8 Muaro Jambi. Waktu penelitian
dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran
2016/2017 yaitu pada tanggal 17 Febuari – 17
April 2016.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas
XG Semester II SMAN 8 Muaro Jambi. tahun
ajaran 2016/2017 berjumlah 24 siswa dengan 14
siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga siklus
yang terdiri dari siklus I, siklus II dan siklus III.
Dalam penelitian ini peneliti bekerjasama dengan
guru bidang studi fisika yang mengajar di kelas
tersebut. Dalam hal ini peneliti ikut dalam setiap
kegiatan belajar mengajar yang berlangsung untuk
mengamati jalannya proses pembelajaran. Pada
setiap siklus memiliki empat komponen penting
yang selalu ada pada setiap siklus yang
dikemukakan oleh Arikunto (2013), yaitu :
a. Perencanaan (planning)
b. Tindakan (acting)
c. Pengamatan (observing), dan
d. Refleksi (reflecting)

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan ada
dua yakni instrumen non tes dan instrumen tes.
Instrumen non tes yaitu:

1. Lembar aktivitas siswa
Lembar aktivitas siswa dirancang sesuai apa
yang akan diamati. Lembar aktivitas siswa
diukur dari jumlah siswa yang melakukan
aktivitas.

2. Lembar kegiatan guru
Lembar kegiatan guru diukur dengan melihat
rubrik panduan pengisian yang sudah dibuat
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sesuai dengan langkah-langkah kegiatan
pembelajaran.

Instrumen tes hasil belajar

Instrumen tes yang digunakan adalah tes
objektif yang telah diuji cobakan terlebih dahulu
dan dianalisa untuk memperoleh validitas soal,
tingkat kesukaran tiap butir soal, dan reliabilitas
tiap butir soal yang memenuhi kriteria tertentu.

Validitas tes

Tujuan digunakan validitas isi yaitu
menguji ketepatan isi dan keabsahan soal sebagai
instrumen penelitian sehingga data yang diperoleh
dari hasil tes tersebut dapat dipercaya
kebenarannya. Oleh sebab itu penulis membuat
kisi-kisi soal dan soal tes yang disesuaikan dengan
materi yang diberikan berdasarkan kurikulum
SMA.

Tingkat Kesukaran

Untuk menghitung seberapa besar tingkat
kesukaran soal dapat dihitung dengan
menggunakan rumus yang dikemukakan oleh
Arikunto (2013), sebagai berikut:

=
Di mana:
P = Indeks kesukaran
B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu

dengan betul
JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes

Klarifikasi indeks kesukaran butir soal
(Arikunto, 2013) adalah sebagai berikut:
- Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal

sukar
- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal

sedang
- Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal

mudah

Daya Beda

Daya pembeda soal  adalah kemampuan
suatu soal untuk membedakan antara siswa yang
pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang
bodoh (berkemampuan rendah). Rumus untuk
menentukan indeks diskriminasi menurut
Arikunto (2013) adalah sebagai berikut:= −
Di mana:

J = Jumlah peserta tes
= Banyaknya peserta kelompok atas
= Banyaknya peserta kelompok bawah
= Banyaknya peserta kelompok atas yang

menjawab soal itu dengan benar
= Banyaknya peserta keompok bawah yang

menjawab soal itu dengan benar

Klasifikasi daya pembeda menurut
Arikunto (2013) adalah sebagai berikut:

D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor)
D : 0,20 – 0,40 : cukup (satisfactory)
D : 0,40 – 0,70 : baik (good)
D : 0,70 – 1,00 : baik sekali (excellent)
D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir
soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya
dibuang  saja.

Reliabilitas

Untuk menentukan reliabilitas dalam
penelitian ini digunakan rumus Kuder-Richardson
(K-R21) yang dikemukakan oleh Arikunto (2013)
yaitu: = 1 − ( )
Dengan : = ∑ (∑ )

= ∑
Keterangan :
r11 = Reliabilitas instrumen
n = Banyaknya butir soal
N = Jumlah peserta tes
M = Mean
St

2 = Variansi
∑x = Jumlah skor yang dijawab oleh seluruh

siswa
∑x2 = Jumlah skor total yang dikuadratkan

Koefisien reliabilitas tes berkisar antara
0,00 sampai dengan 1,00 dengan perincian
korelasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 Koefisien Reliabilitas

Reliabilitas Keterangan
0,81 – 1,00 Sangat Tinggi
0,61 – 0,79 Tinggi
0,40 – 0,59 Sedang
0,21 – 0,39 Rendah
0,00 – 0,20 Sangat Rendah
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Sumber: Arikunto (2013)

Analisis Data

Data kualitatif diambil dari data hasil
observasi tentang situasi belajar mengajar, yaitu
untuk data hasil observasi aktivitas siswa dihitung
dengan menggunakan persamaan := 100%
Keterangan :
A = Aktivitas siswa
Na = Jumlah siswa yang aktif
N = Jumlah siswa keseluruhan

Dengan perhitungan penilaiannya sebagai
berikut:
0 %– 20%  = Tidak aktif
21% – 40%   = Kurang aktif
41 %– 60 %  = Cukup aktif
61 %– 80 %  = Aktif
81 %– 100% = Sangat aktif

Data kuantitatif hasil belajar siswa
diperoleh dari hasil tes soal yang diberikan. Pada
tahap evaluasi dilakukan perhitungan yang
dikemukakan oleh Arikunto (2013), dengan
menggunakan persamaan berikut := ∑( − )
S    = Skor
R    = Jumlah Jawaban benar
Wt  = Bobot
W   = Jumlah jawaban salah
n     = Jumlah option (banyaknya pilihan jawaban)

Hasil dan Pembahasan

Siklus I

Siklus I merupakan pelaksanaan tindakan
awal yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian
tindakan kelas. Pada siklus I pelaksanaan tindakan
dilakukan dua kali pertemuan dan satu kali ujian
siklus. Pertemuan I membahas tentang sub pokok
bahasan pengertian suhu dan pengukurannya,
sedangkan pertemuan II membahas tentang sub
pokok pengaplikasian konsep suhu pada
kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah
pembelajaran siklus I dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) I dan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) II.

Proses pembelajaran pada siklus ini
dilaksanakan sesuai dengan model pembelajaran
kooperatif tipe everyone is a teacher here.
Dalam penelitian pada siklus I ini pelaksanaan
pembelajaran yang dilakukan oleh penulis diamati

oleh salah satu guru bidang studi fisika SMAN 8
Muaro Jambi.

Hasil dari penelitian peneliti pada siklus I
dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3 Rata-rata aktivitas siswa pada proses
pembelajaran siklus I

Yang diamati Persentase
(%)

Kategori

Rata-rata aktivitas
pembelajaran siswa

68,65 Aktif

Tabel 4 Hasil belajar siswa pada siklus I

Yang diamati Jumlah %
Siswa yang tes 24 100
Nilai rata-rata siswa 73,75 73,75
Siswa yang mencapai KKM 10 41,66
Siswa yang belum mencapai
KKM

14 58,33

Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala pada
aktivitas siswa dan kegiatan guru pada proses
pembelajaran. Adapun kendala pada aktivitas
siswa dan guru yaitu: 1) kurangnya keaktifan
siswa dalam bertanya mengenai materi yang
belum dimengerti 2) kurangnya keaktifan siswa
dalam mengemukakan pendapat mengenai
penyelesaian soal yang belum dipahami kepada
kelompok yang mempresentasikan 3) kurangnya
keaktifan siswa dalam mempresentasikan jawaban
dari pertanyaan yang sudah diperolehnya dan
mendiskusikannya didepan kelas.

Sedangkan kendala pada kegiatan guru
yaitu: 4) guru harus lebih terampil membimbing
siswa untuk mempresentasikan jawaban dari
pertanyaan yang sudah diperolehnya dan lebih
tegas meminta siswa untuk menambahkan hasil
jawaban dari kelompok lain 5) guru harus lebih
tegas untuk meminta siswa marangkum materi
pelajaran.

Solusi dari kendala-kendala yang
ditemukan pada aktivitas guru dan siswa siklus I
yaitu: Solusinya adalah: 1) guru harus selalu
memberi semangat dan motivasi kepada siswa
agar terbiasa bertanya mengenai materi yang
belum dimengerti 2) guru harus lebih tegas
meminta siswa untuk memberikan pendapat
terhadap kelompok yang sedang
mempresentasikan jawabannya 3) guru harus
lebih tegas dalam meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban dari soal yang
diperolehnya 4) guru harus lebih terampil
membimbing siswa untuk mempresentasikan
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jawaban dari pertanyaan yang sudah diperolehnya
dan lebih tegas meminta siswa untuk
menambahkan hasil jawaban dari kelompok lain
5) guru harus lebih tegas untuk meminta siswa
marangkum materi pelajaran.

Siklus II

Dengan adanya perbaikan pada proses
pembelajaran siklus II, aktivitas diskusi kelompok
dan hasil belajar siswa pada siklus II ini
mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada
tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 5 Rata-rata aktivitas siswa pada proses
pembelajaran siklus II

Yang diamati Persentase
(%)

Kategori

Rata-rata aktivitas
pembelajaran siswa

76,60 Aktif

Tabel 6 Hasil belajar siswa pada siklus II

Yang diamati Jumlah %
Siswa yang tes 24 100
Nilai rata-rata siswa 74,73 74,73
Siswa yang mencapai KKM 14 58,33
Siswa yang belum mencapai
KKM

10 41,67

Meskipun aktivtas siswa dan hasil belajar
meningkat dari siklus sebelumnya, namun rata-
rata hasil belajar siswa masih berada di bawah
KKM yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh
beberapa kendala pada aktivitas siswa dan guru
pada proses pembelajaran. Adapun kendala pada
aktivitas siswa dan guru yaitu: 1) siswa cukup
aktif dalam bertanya mengenai materi yang belum
dimengerti 2) siswa cukup aktif dalam
mengemukakan pendapat mengenai penyelesaian
soal yang belum dipahami kepada kelompok yang
mempresentasikan 3) siswa cukup aktif dalam
mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang
sudah diperolehnya dan mendiskusikannya
didepan kelas.

Sedangkan kendala pada kegiatan guru
yaitu: 4) guru cukup aktif dalam meminta siswa
lainnya untuk menambahkan hasil jawaban dari
kelompok lain.

Solusi dari kendala-kendala yang
ditemukan pada aktivitas guru dan siswa siklus II
yaitu: 1) guru harus selalu memberi semangat dan
motivasi kepada siswa agar terbiasa bertanya

mengenai materi yang belum dimengerti 2) guru
harus lebih tegas meminta siswa untuk
memberikan pendapat terhadap kelompok yang
sedang mempresentasikan jawabannya 3) guru
harus lebih tegas dalam meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban dari soal yang
diperolehnya 4) guru harus lebih terampil
membimbing siswa untuk mempresentasikan
jawaban dari pertanyaan yang sudah diperolehnya
dan lebih tegas meminta siswa untuk
menambahkan hasil jawaban dari kelompok lain.

Siklus III

Perbaikan yang dilakukan pada proses
pembelajaran meningkatkan aktivitas diskusi
kelompok dan hasil belajar siswa. Hal ini
ditunjukkan pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 7 Rata-rata aktivitas siswa pada proses
pembelajaran siklus III

Yang diamati Persentase
(%)

Kategori

Rata-rata aktivitas
pembelajaran siswa

84,16 Aktif

Tabel 8 Hasil belajar siswa pada siklus I1I

Yang diamati Jumlah %
Siswa yang tes 24 100
Nilai rata-rata siswa 79,58 79,58
Siswa yang mencapai KKM 19 79,17
Siswa yang belum mencapai
KKM

5 20,83

Pada siklus III aktivitas siswa telah
mencapai kategori aktif. Untuk rata-rata hasil
belajar siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan
minimum, Hal ini terlihat dari 24 orang yang
mengikuti tes evaluasi siklus III, jumlah siswa
yang berhasil 19 orang atau 79,17% dari jumlah
siswa yang mengikuti tes yang nilainya berada di
atas Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Nilai
rata-rata siswa sudah memenuhi apa yang
diharapkan  yaitu 79,58, hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan proses pembelajaran pada
siklus III ini telah berhasil dan telah mencapai
target yang telah diinginkan meskipun ada siswa
yang masih berada dibawah kriteria ketuntasan
minimum.

Simpulan dan Saran

Simpulan
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang
telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan
model pembelajaran Kooperatif tipe Everyone Is
A Teacher Here dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar fisika siswa pada materi Suhu dan
Kalor di SMA Negeri 8 Muaro Jambi. Pada siklus
I hasil belajar diperoleh siswa pada aspek
pengetahuan dalam pelaksanaan tindakan siklus I
ini masih rendah, dari 24 orang siswa yang
mengikuti tes hasil belajar 10 siswa yang berhasil
atau 41,66% dari jumlah siswa keseluruhan  yang
nilainya berada di atas KKM yaitu ≥ 75.
Sedangkan siswa yang belum mencapai KKM
yakni 14 siswa 58,33%. Nilai rata-rata siswa
masih rendah  yaitu 73,75. Dan rata-rata
persentase aktivitas siswa adalah 68,65%. Hal ini
menujukan bahwa pelaksanaan proses
pembelajaran pada siklus I ini masih terdapat
kekurangan dan perlu ditingkatkan pada siklus
selanjutnya. Adapun kendala pada siklus I yaitu:
1) kurangnya keaktifan siswa dalam bertanya
mengenai materi yang belum dimengerti 2)
kurangnya keaktifan siswa dalam mengemukakan
pendapat mengenai penyelesaian soal yang belum
dipahami kepada kelompok yang
mempresentasikan 3) kurangnya keaktifan siswa
dalam mempresentasikan jawaban dari pertanyaan
yang sudah diperolehnya dan mendiskusikannya
didepan kelas 4) kurangnya keaktifan guru dalam
meminta siswa lainnya untuk menambahkan hasil
jawaban dari kelompok lain 5) kurangnya
keaktifan guru dalam meminta siswa merangkum
materi pelajaran. Solusinya adalah: 1) guru harus
selalu memberi semangat dan motivasi kepada
siswa agar terbiasa bertanya mengenai materi
yang belum dimengerti 2) guru harus lebih tegas
meminta siswa untuk memberikan pendapat
terhadap kelompok yang sedang
mempresentasikan jawabannya 3) guru harus
lebih tegas dalam meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban dari soal yang
diperolehnya 4) guru harus lebih terampil
membimbing siswa untuk mempresentasikan
jawaban dari pertanyaan yang sudah diperolehnya
dan lebih tegas meminta siswa untuk
menambahkan hasil jawaban dari kelompok lain
5) guru harus lebih tegas untuk meminta siswa
marangkum materi pelajaran.

Pada siklus II rata-rata persentase aktivitas siswa
adalah 76,60% dan rata-rata hasil belajar siswa
masih rendah yaitu 74,73% dengan 14 siswa atau
58,33% yang berhasil mencapai KKM dan 10
siswa atau 41,67% yang belum mencapai KKM.
Hal ini menunjukan bahwa peningkatan hasil
belajar pada siklus II perlu ditingkatkan pada

siklus selanjutnya. Adapun kendala yang dihadapi
pada pelaksanaan proses belajar mengajar pada
siklus II yaitu: 1) siswa cukup aktif dalam
bertanya mengenai materi yang belum dimengerti
2) siswa cukup aktif dalam mengemukakan
pendapat mengenai penyelesaian soal yang belum
dipahami kepada kelompok yang
mempresentasikan 3) siswa cukup aktif dalam
mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang
sudah diperolehnya dan mendiskusikannya
didepan kelas 4) guru cukup aktif dalam meminta
siswa lainnya untuk menambahkan hasil jawaban
dari kelompok lain
Solusinya adalah: 1) guru harus selalu memberi
semangat dan motivasi kepada siswa agar terbiasa
bertanya mengenai materi yang belum dimengerti
2) guru harus lebih tegas meminta siswa untuk
memberikan pendapat terhadap kelompok yang
sedang mempresentasikan jawabannya 3) guru
harus lebih tegas dalam meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban dari soal yang
diperolehnya 4) guru harus lebih terampil
membimbing siswa untuk mempresentasikan
jawaban dari pertanyaan yang sudah diperolehnya
dan lebih tegas meminta siswa untuk
menambahkan hasil jawaban dari kelompok lain.

Pada siklus III sudah mengalami peningkatan
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran juga
diiringi dengan peningkatan hasil belajar yang
didapat siswa tiap akhir siklus. Nilai rata-rata
persentase aktivitas siswa adalah 84,16% dan
hasil belajar rata-rata siswa pada siklus III adalah
79,58% dengan jumlah siswa yang berhasil
sebanyak 19 siswa atau 79,17% dan siswa yang
tidak berhasil sebanyak 5 siswa atau 20,83%.

Hasil dan aktivitas belajar setiap siklus
bisa meningkat dikarenakan kekurangan yang ada
pada proses pembelajaran dilakukan refleksi guna
untuk tercapainya nilai yang sesuai dengan
indikator yang ditetapkan di sekolah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas
serta untuk lebih meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar siswa, maka penulis menyarankan
beberapa hal:

1) Seorang guru hendaknya mengetahui dan
memahami nilai-nilai yang terdapat pada
kegiatan pembelajaran, sehingga siswa
mampu mengembangkan rasa
bertanggung  jawab dan toleransi terhadap
pendapat dan keputusan siswa lain.

2) Peneliti berharap setelah dilakukan
penelitian ini dapat dijadikan masukan
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bagi guru-guru untuk dapat melaksanakan
perannya sebagai fasilitator  pembelajaran
yang baik dengan cara memotivasi dan
memfasilitasi siswa dalam pembelajaran
dikelas agar pembelajaran menjadi lebih
menarik, dan meningkatkan motivasi
belajar siswa, sehingga hasil belajar
didapatkan sesuai dengan yang
diharapkan. Guru tidak hanya
menekankan pada aspek kognitif,
melainkan mengembangkan aspek yang
lain seperti aspek afektif dan aspek
psikomotor sehigga peserta didik
memiliki keterampilan setelah dilakukan
pembelajaran.

3) Bagi guru dengan menerapkan teknik
bertanya merupakan pembelajaran yang
dapat diterapkan untuk dapat
meningkatkan kemampuan
mengemukakan pendapat siswa. Hal ini
dikarenakan dengan menerapkan teknik
bertanya siswa akan terpancing untuk
mengemukakan pendapat. Dalam
menggali kemapuan siswa
mengemukakan pendapat sebaiknya guru
memberikan waktu tunggu yang cukup
kepada siswa agar dapat berpikir dengan
baik. Memberikan bimbingan dan arahan
yang baik kepada semua siswa dalam
menjawab pertanyaan.
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