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ABSTRAK  

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE 

UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

EKONOMI PADA SISWA XI 

IPS 2 SMA MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

Fajar Tri KusWandari,  A  210080019,  Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa metode Everyone Is A Teacher 

Here dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dan 

meningkatkan pemahaman belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi melalui metode Everyone 

Is A Teacher Here. 

 Penelitian menggunakan jenis penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 

sebanyak 2 siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) 

Perencanaan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Pengamatan, (4) Refleksi. Subyek penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2011/2012 

sebanyak 27 siswa. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

observasi, catatan lapangan, metode dokumentasi. Teknik analisiss data penelitian ini adalah 

dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Hasil penelitian ini yaitu penerapan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 

upaya meningkatkan keaktifan siswa kelas XI IPS Sma Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 

2011/2012. Hal ini didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut: Keaktifan belajar siswa pada 

kondisi awal yang bertanya 17 siswa (62,9%), yang menjawab pertanyaan 8 siswa (29,6%), yang 

mengeluarkan pendapat 9 siswa (33,3%) . setelah dilaksanakan tindakan siklus 1 siswa yang 

bertanya menjadi 20 siswa (74,0%), yang menjawab pertanyaan 17 siswa (62,9%), yang 

mengeluarkan pendapat 18 siswa ( 66,6%). Setelah dilaksanakan tindakan siklus II meningkat 

siswa yang bertanya menjadi 25 siswa (92,5%), yang menjawab pertanyaan 26 siswa (96,2%), 

yang mengeluarkan pendapat 24 siswa (88,8%)  

Kata Kunci : Metode Everyone Is A Teacher Here, Keaktifan belajar siswa 
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PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan suatu upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan.suatu wahana 

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tersebut adalah melalui pendidikan, 

sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.proses pendidikan terarah pada 

peningkatan penguasaan pengetahuan kemampuan, ketrampilan, pengembangan sikap, dan nilai-

nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. 

Pendidikan merupakan kehidupan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan 

pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. pendidikan sangat penting artinya sebab 

tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan berkembang. Agar dapat 

menghadapi tantangan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran logis, 

kreatif, inovatif, dan kemampuan kerja sama yang efektif. 

Ekonomi merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam 

pendidikan, hal ini terlibat dari jam pelajaran ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan diberikan 

kepada jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah pertama. 

Dalam pembelajaran ekonomi keaktifan siswa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

konsep ekonomi. Hal ini tidak akan mudah dipenuhi oleh siswa jika tidak ditunjang kemampuan 

guru dalam mengajar maupun sumber belajar dan media pembelajaran. Keterbatasan sumber 

belajar siswa harus biasa dijadikan motivasi dalam pembelajaran. 

  Pendukung keberhasilan belajar adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi-

kondisi yang mendahului kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Kesiapan belajar terhadap apa 

yang akan diajarkan oleh guru pada pertemuan nantinya dapat berdampak pada prestasi siswa itu 

sendiri. Faktor lain yang dapat menunjang keberhasilan siswa adalah keaktifan siswa dikelas. 

Kegagalan dan keberhasilan sangat bergantung pada siswa karena individu mempunyai sifat dan 

karakter yang berbeda. Semakin aktif siswa dalam proses belajar mengajar, baik mandiri maupun 

disekolah maka semakin baik pula tercapainya hasil belajarnya begitu pula sebaliknya. 

Menurut Arikunto (2003:4) menyebutkan beberapa karakter siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut : 1) Semangat belajar rendah, 2) mencari jalan pintas, 3) 

tidak tahu belajar untuk apa, 4) pasif dan acuh. Untuk mengantisipasi karakter siswa 

yang demikian disarankan pula bagi seseorang guru untuk menerapkan suatu strategi 
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pembelajaran yang : 1) memiliki variasi, 2) memberikan kesibukan yang menarik, 3) 

bersifat terbuka, 5) memberikan layanan yang simpatik. 

 

Pola penganggaran pada mata pelajaran ekonomi tingkat SMA yang dilakukan oleh 

sekolah-sekolah cenderung menggunakan metode ceramah dan pembelajarannya cenderung 

didominasi oleh guru, sehingga proses pembelajaran berjalan satu arah saja. Selain itu banyak 

siswa yang ramai pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga konsentrasi siswa tidak 

fokus. Tingkat keaktifan siswa juga rendah, sehigga siswa jarang mengajukan pertanyaan. Guru 

juga kurang menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar, sehingga siswa sulit 

memahami materi yang dipelajari. Keadaan seperti ini membuat siswa beranggapan bahwa 

ekonomi merupakan pelajaran yang membosankan akibatnya siswa tidak termotivasi untuk 

mempelajari ekonomi dengan baik sehingga hasil belajar siswa dicapai rendah.  

Salah satu masalah yang dihadapi oleh guru Ekonomi kelas XI IPS 2 SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen dalam proses pembelajaran ekonomi. Hal ini terbukti ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung masih banyak siswa yang ramai sendiri, tidak diperhatikan 

guru, bahkan malas mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Selai itu, banyak siswa 

yang tidak paham dengan materi yang telah diajarkan oleh guru karena ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung siswa malas bertanya tentang materi yang belum dimengerti. 

Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, pembelajaran yang terjadi di SMA 

Muhammadiyah 1 Sragen setelah peneliti melakukan observasi pendahuluan ditemukan 

permasalahan antara lain : guru masih dominan dalam pembelajaran, kurangnya media 

pembelajaran yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran, kurangnya keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, siswa masih ada yang tidak berani dalam mengemukakan 

pendapatnya, siswa masih enggan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, dalam 

mengerjakan soal latiahan siswa masih cenderung kurang perhatian yang diberikan guru. hal ini 

menggambarkan bahwa keaktifan belajar siswa dalam pembelajran ekonomi masih rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ 

Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Upaya Meningkatkan Keaktifan  

Siswa Dalam  Proses  Pembelajaran  Ekonomi Pada Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 

1 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012”. 
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Penelitian ini mempunyai perumusan masalah yaitu “ Apakah penerapan strategi 

Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran ekonomi 

kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Sragen ? 

 

LANDASAN TEORI 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat membangun merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya, selain itu siswa juga dapat berlatih untuk berfikir kritis, 

dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Sudjana (1988:82) mengemukakan bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses belajar mengajar dapat dilihat dalam: 

1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. 

2) Terlibat dalam pemecahan masalah. 

3) Bertanya pada siswa lain/kepada guru apabila tidak memahami persoalan 

yang dihadapi. 

4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah. 

5) Melaksanakan diskusi kelompok sesuai  

6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil belajar yang diperolehnya. 

7) Melatih diri dalam memecahkan soal/masalah yang sejenis. 

8) Kesempatan menggunakan/menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam 

menyelesaikan tugas/persoalan yang dihadapi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, makna dalam pembelajaran upaya guru dalam 

mengembangkan keaktifan siswa sangatlah penting. Sebab keaktifan siswa menjadi 

penentu bagi keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Keaktifan dalam belajar 

meliputi memperhatikan guru mengajar, menanggapi secara positif dorongan guru, 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru, bertanya dan mengeluarkan ide, maju kedepan 

kelas untuk mengeluarkan soal, selalu antusias dalam belajar dan mandiri. 

Menurut Paul B. Diedrich dikutip oleh Rohani (2004:9) terdapat macam-macam 

kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa, antara lain 

sebagai berikut: 
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1) Visual activities: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2) Oral aktivities: mengemukakan suatu fakta/prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

berwawancara, diskusi. 

3) Listening aktivities: mendengarkan menyajikan bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok. 

4) Writing activities: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa keuangan dan 

membuat rangkuman. 

5) Drawing activities: menggambar, membuat grafik, peta, diagram pola, dan 

sebagainya. 

6) Motor activities: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

7) Mental activities: menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan sebagainya. 

8) Emotional activities: menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang, 

gugup, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan pendapat diatas yang mengelompokkan belajar aktif diatas nampak 

bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat bervariasi tidak monoton. Dalam 

pelajaran ekonomi sangat penting jika melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan mengajar 

haruslah melaksanakan belajar. Dengan bangkitkan aktivitas yang meningkatkan siswa 

akan mengalami sendiri pengetahuan yang dia pelajari. Dengan mengalaminya sendiri, 

siswa memperoleh pengetahuan permasalahn dan ketrampilan serta perilaku lainnya, 

termasuk sikap dan nilai. 

 

Strategi Everyone is a teacher here (setiap orang adalah guru) sangat tepat untuk 

mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini 

memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik unruk berperan sebagai guru bagi 

teman-teman. Dengan strategi ini, peserta didik yang selama ini tidak mau terlibat akan 

ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. 
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Prinsip pokok metode everyone is a teacher here adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui motivasi, kebutuhan, dan  minat anak didiknya. 

b. Mengetahui tujuan pendidikan yang sudah diterapkan sebelum pelaksanaan 

pendidikan. 

c. Mengetahui tahap pematangan (maturity), perkembangan, serta perubahan anak 

didik. 

d. Mengetahui perbedaan-perbedaan anak didik. 

 

Kelebihan dari strategi pembelajaran everyone is a teacher here,antara lain : 

a. Siswa berani mengemukakan pendapat di depan kelas. 

b. Siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang ada dikelas. 

c. Kemungkinan untuk mengingat pelajaran menjadi besar. 

d. Berani mengungkapkan ide-ide yang dia miliki, kemudian disampaikan kepada 

teman-temannya. 

Kekurangan dari strategi pembelajaran everyone is a teacher here, antara 

lain : 

a. Siswa kurang menghargai pendapat temannya. 

b. Rasa sosial siswa kurang, karena siswa sendiri. bersifat individu. 

c. Waktu yang diberikan lebih lama,sebab siswa bekerja sendiri. 

d. Tidak bisa bertukar fikiran/ide-ide. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada dikelas,berkaitan dengan hal tersebut 

penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa didalam proses 

pembelajaran terutama untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan rendahnya 

keaktifan siswa.pelajaran ekonomi oleh kebanyakan siswa sering kali dianggap pelajaran 

yang kurang menyenangkan dan membosankan. karena siswa menganggap bahwa 

pelajaran ekonomi sulit dimengerti dan menjenuhkan. maka dari itu siswa yang kurang 

motivasi menyebabkan keaktifan siswa selama proses belajar mengajar rendah. selain itu 

guru harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang sesuai untuk dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Dalam pembelajaran engan metode Everyone Is A 
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Teacher Here diasumsikan dapat membantu siswa dalam menumbuhkan sikap positif 

terhadap materi pelajaran ekonomi. Apabila digambarkan akan tampak sebagai berikut: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Hipotesisi adalah kunci jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan penelitian dinyatakan dlam bentuk kalimat pertanyaan. dengan demikian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah :” Dengan menggunakan metode everyone is a teacher 

here dapat meningkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi kelas XI IPS 2 

SMA Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

METODE PENELITIAN 

     Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen . Yang beralamat di Jl. 

Raya Sukowati, Sragen 108, tepatnya dilakukan di kelas XII. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2011/2012. Subyek penelitian ini adalah siswa dan guru 

ekonomi kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Sragen yaitu bertindak sebagai mitra 

kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

PTK merupakan tindakan pemecahan masalah yang dimulai dari:  a) Perencanaan, b) 

Pelaksanaan, c) Observasi, d) Refleksi. Penelitian tindakan yang dimaksudkan untuk 

menerapkan metode Everyone Is A Teacher Here dalam pembelajaran ekonomi. Berdasarkan 

pengalaman secara langsung dikelas dan secara operasional menurut Arikunto (2010-17-23) 

Kondisi Awal 

    Tindakan 

Kondisi Akhir 

Kurangnya Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

Penggunaan Metode 

everyone is a teacher here 

 

Dengan menggunakan metode everyone is a 

teacher here dapat meningkatkan keaktifan siswa. 
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model penelitian tindakan kelas terdiri dari empat langkah, yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi.  

Teknik Pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, catatan lapangan, 

metode dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian inidiawali dengan melakukan observasi terlebih dahulu untuk 

memperoleh fakta lapangan Motivasi siswa dalam pembelajaran ekonomi dapat dilihat dari 4 

indikator, yaitu: 1) Keaktifan bertanya, 2) Keaktifan menjawab pertanyaan, 3) Keaktifan 

mengeluarkan pendapat. 

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa yang aktif dalam bertanya 

hanya ada 17  siswa  ( 62% ),yang berani menjawab pertanyaan hanya ada  8 siswa  ( 29% 

),yang aktif berpendapat 9  siswa  ( 33% ). Data tersebut menunjukkan bahwa motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi masih rendah. 

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan pada siklus I, Mengenai Keaktifan 

belajar siswa mengalami peningkatan yaitu siswa yang aktif bertanya 20 siswa (74,0%), 

siswa yang atif menjawab pertanyaan 17 siswa (  62,9% ), siswa yang aktif berpendapat 18 

siswa (  66,6% ) . Setelah dilaksanakan  tindakan II meningkat menjadi siswa yang aktif 

bertanya 25 siswa ( 92,5% ), siswa yang aktif menjawab pertanyaan 26 siswa (96.2%), siswa 

yang aktif berpendapat 24 siswa (88,8%). Adapun penjelasan dari uraian diatas dengan 

menggunakan grafik peningkatan keaktifan belajar siswa,yang tertera pada penjelasan 

dibawah ini : 

 

Indikator 

 

Kondisi Awal 

Pencapaian 

Siklus I Siklus II 

Keaktifan siswa dalam 

bertanya 

17 siswa ( 62% ) 20 siswa ( 74% ) 25 siswa ( 92% ) 

Keaktifan siswa dalam 

menjawap pertanyaan 

8 siswa ( 29% ) 17 siswa ( 62% ) 26 siswa ( 96% ) 

Keaktifan siswa dalam 

mengeluarkan pendapat 

9 siswa ( 33% ) 18 siswa ( 66% ) 24 siswa ( 88% ) 
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Tabel 2. 

Peningkatan keaktifan Proses Belajar Siswa melalui Metode Everyone Is A 

Teacher Here pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI- IPS2 SMA Muhammadiyah 1 Sragen 

  Hasil yang dicapai juga meningkat. hal ini karena siswa sudah mengetahui 

tahap-tahap metode Everyone Is A Teacher Here. Gambar berikut adalah siklus 

perkembangan penerapan metode Everyone Is A Teacher Here dalam upaya untuk 

meningkatkan Keaktifan belajar dalam proses pembelajaran ekonomi mulai dari kondisi 

awal sampai pada tindakan siklus II. Dapat digambarkan dalam grafik peningkatan keaktifan 

belajar siswa sebagi berikut : 

                                         GRAFIK 3. 

PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari rangkaian putaran penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan terlihat 

adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian dalam rangka usaha meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses belajar ekonomi pada materi perekonomian terbuka. Bertitik 
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tolak dari tindakan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, maka dapat memberikan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode Everyone Is A Teacher Here telah mampu meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses belajar ekonomi pada materi perekonomian terbuka Peningkatan 

keaktifan belajar dilihat dari keaktifan bertanya, keaktifan menjawab pertanyaan, 

keaktifan mengeluarkan pendapat.  diamati melalui proses pembelajaran.  

2. Keaktifan Belajar Siswa kelas XI-IPS2 SMA Muhammadiyah 1 Sragen dalam mengikuti 

pembelajaran ekonomi materi perekonomian terbuka mengalami peningkatan. Dimana 

diperoleh prosentase keaktifan siswa dari Keaktifan siswa dalam bertanya sebelum 

penelitian hanya ada 17 siswa ( 62 % ), yang berani menjawab pertanyaan hanya 8 siswa ( 

29%), yang berani mengemukakan pendapat 9 siswa ( 33% ), kemudian peneliti 

menerapkan proses pembelajaran baru yaitu dengan menggunakan metode Everyone Is A 

Teacher Here. Keaktifan siswa ada siklus I mengalami peningkatan, siswa yang aktif 

bertanya 20 siswa ( 74 % ), yang aktif menjawab pertanyaan 17 siswa ( 62% ), yang 

berani mengeluarkan pendapat 18 siswa ( 66% ), Kemudian peneliti mengadakan revisi 

dan evaluasi lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal dan akhirnya peneliti 

melaksanakan siklus II dan didapatkan hasil berikut siswa yang aktif bertanya 25 siswa ( 

92% ), yang aktif menjawab pertanyaan 26 siswa ( 96%), yang berani mengeluarkan 

pendapat 24 siswa ( 88% ). Untuk mengaktifkan belajar juga di lakukan penambahan 

pembimbing atau pengawas yang berperan untuk membantu guru kelas dalam 

memberikan penjelasan dan motivasi kepada siswa agar siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran.   
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