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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa 

pada mata pelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 

Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Senting yang 

berjumlah 13 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan 

secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, paparan data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran IPS pada materi Perjuangan Bangsa Indonesia 

Melawan Penjajah. Hasil ini dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian 

keaktifan. Indikator pencapaian keaktifan siswa pada siklus akhir yaitu siklus II 

yaitu pada pertemuan I keaktifan bertanya siswa yaitu 9 siswa atau 69,23%, pada 

pertemuan II meningkat menjadi 11 siswa atau 84,61%, keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan pada pertemuan I yaitu 10 siswa atau 76,92%, pada 

pertemuan II meningkat menjadi 12 siswa atau 92,30%, keaktifan dalam memberi 

gagasan pada pertemuan I yaitu 9 siswa atau 69,23%, pada pertemuan II 

meningkat menjadi 10 siswa atau 76,92%, keaktifan berpartisipasi dalam membuat 

simpulan pada pertemuan I yaitu 8 siswa atau 61,53%, pada pertemuan II 

meningkat menjadi 11 siswa atau 84,61%. Rata-rata prosentase keaktifan siswa 

pada siklus II pertemuan I sebesar 69,22% dan pertemuan II sebesar 84,61% 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Everyone Is 

A Teacher Here dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS. 
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PENDAHULUAN 

 

Proses belajar mengajar memiliki peran penting dalam pendidikan 

siswanya agar tercapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

bakat dan kemampuan secara optimal. Pendidikan adalah suatu usaha atau 

kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan 

maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Dalam 

pendidikan harus ada interaksi antara siswa dan pendidik atau guru. Siswa 

sebagai pembelajar yang mana tujuan dari belajar itu adalah agar siswa dapat 

merubah hidupnya menjadi lebih baik dan nantinya dapat dikatakan sukses 

apabila dalam proses pendidikan tercapai perubahan tingkah laku pada diri 

siswa. Agar pembelajaran yang diberikan oleh guru berjalan dengan lancar, 

maka guru harus kreatif dan mengedepankan mutu pendidikan. 

Menurut Henderson, (dalam Uyoh Sadulloh. 2007:4) pendidikan 

merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung 

sepanjang hayat sejak manusia lahir. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta 

didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakt global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. (Nana Supriatna, 2007: 22). 

 

Tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan gejala dan masalah 

kehidupan masyarakat bukan pada teori dan keilmuannya, melainkan pada 

kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Dari gejala dan masalah sosial tadi 

ditelaah, dianalisis faktor-faktornya sehingga dapat dirumuskan jalan 

pemecahannya. Memperhatikan kerangka kerja IPS, seperti yang 

dikemukakan diatas dapat ditarik pengertian IPS sebagai berikut: IPS adalah 
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bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah 

sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau 

satu perpaduan. (Sardjiyo, 2008: 1.26). 

 

Salah satu permasalahan yang menyangkut proses belajar mata pelajaran 

IPS adalah kurangnya keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Keaktifan siswa 

khususnya kelas V SD Negeri 2 Senting  dapat dikatakan kurang, mereka lebih 

banyak diam dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru jika ditanya oleh 

guru hanya sedikit siswa yang berani menjawab, proses pembelajaran IPS di 

SD Negeri 2 Senting   masih cenderung berpusat pada guru (Teacher Centered) 

masih banyak siswa yang kurang berperan aktif dalam pembelajaran, mereka 

lebih banyak diam dan lebih asyik dengan teman sebangkunya. 

Berdasarkan pengamatan faktor yang menyebabkan rendahnya keaktifan 

siswa saat pembelajaran adalah: 1) pembelajaran yang berpusat pada guru 

(Teacher Centered), guru menerangkan materi dengan berceramah dan siswa 

hanya sebagai pendengar saja; 2) materi IPS yang terlalu banyak sehingga 

menimbulkan kebosanan pada siswa dan dampaknya siswa malas untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan; 3) saat proses pembelajaran guru tidak 

menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif sehingga siswa cepat bosan; 

4) kurangnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya perubahan, yaitu dengan 

menerapkan suatu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga saat pembelajaran berlangsung 

siswa lebih aktif, dengan keaktifan tersebut menandakan siswa dapat 

memahami dengan baik materi yang diajarkan oleh guru serta membuat 

suasana belajar menjadi lebih hidup. 

Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here adalah strategi yang 

tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan sekaligus 

secara individual. (Mulyadi Sri Kamulyan dan Risminawati, 2012:65). Strategi 

ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru 

atau pengajar bagi teman-temannya. Melalui strategi ini, siswa yang dalam 

pembelajaran hanya diam atau pasif akan tergerak untuk aktif karena dalam 
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stretegi ini siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dan mau mengemukakan 

jawaban serta pendapatnya. Selain itu dengan strategi ini siswa akan terbiasa 

mencari pengetahuan sendiri dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membuat pertanyaan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat yang dijadikan penelitian ini adalah di SD Negeri 2 Senting 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan pada 

awal semester genap yaitu sekitar tanggal 3 sampai 21 Januari 2013. Jenis 

penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 

menjadi subyek Penelitian adaah guru dan siswa kelas V SD Negeri 2 

Senting dengan jumlah siswa 13 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki 

dan 3 siswa perempuan. 

Obyek penelitian ini adalah pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan 

Sosial) dengan penerapan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher 

Here dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas V SD Negeri 2 Senting 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan adalah: 

1. Observasi 

 Menurut Rubino Rubiyanto (2011:68) observasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap obyek 

yang diteliti. Margono (2007:158) dalam Rubino Rubiyanto (2011:68) 

mendefinisikan observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian. Dapat 

disimpulkan observasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap 

gejala yang nampak pada obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, 

menurut Sugiyono (2012:310) observasi ini, peneliti terlibat dengan 
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kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS dengan 

strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. 

2. Wawancara 

Menurut Prabowo (1996) dalam Andi Prastowo (2010:145) 

menjelaskan bahwa wawancara adalah metode pengambilan data dengan 

cara menayakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya dalah 

dengan bercakap-cakap secara tatap muka. 

Usman dan Akbar (1996:57-58) dalam Andi Prastowo (2010:145) 

menyatakan bahwa wawancara ialah tanya jawab lisan antara 2 orang 

atau lebih secara langsung. Dapat disimpulkan Wawancara adalah 

metode pengambilan data dengan cara bertanya jawab yang dilakukan 

secara langsung. Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi mengenai hal-hal yang terkait dalam penelitian 

tindakan kelas ini. 

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2012:329) menyatakan bahwa dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Andi Prastowo (2010:192) menyatakan dokumen merupakan 

rekaman yang bersifat tertulis atua film dan isinya merupakan peristiwa 

yang telah berlalu. Dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah catatan 

atau rekaman yang terjadi di masa lalu, yang dapat berbentuk tulisan, 

gambar atau film. 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini untuk mengumpulkan 

data tentang daftar nama siswa, silabus 1PS kelas V, kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban yang diperoleh dari Strategi Everyone Is A Teacher 

Here dan data nilai pelajaran IPS yang diperoleh dari sebelum tindakan 

dan sesudah tindakan. Dengan teknik ini peneliti mendapatkan foto atau 

gambar keaktifan siswa saat proses pembelajaran. 
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Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

interaktif. Milis dan Huberman (1984:21-23) dalam Herawati Susilo, 

Husnul Chotimah dan Yuyun Dwita Sari (2009:103) Analisis interaktif 

tersebut terdiri atas tiga komponen kegiatan yang saling terkait satu sama 

lain, yakni reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menetukan fokus, 

menyederhanakan, meringkas dan mengubah bentuk data “lengkap” 

yang ada dalam catatan lapangan. (Herawati Susilo, Husnul Chotimah 

dan Yuyun Dwita Sari, 2009:103). Di dalam proses  ini  peneliti akan 

menyeleksi data-data yang relevan dengan masalah peningkatan 

keaktifan siswa. 

b. Paparan Data 

Pemaparan data perlu dilakukan secara sistematis dan interaktif 

agar memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi 

sekaligus memudahkan penarikan kesimpulan dan penentuan tindakan 

yang akan dilakukan selanjutnya. (Herawati Susilo, Husnul Chotimah 

dan Yuyun Dwita Sari, 2009:103). Pada tahap ini peneliti akan 

berusaha menyusun data yang relevan agar informasi yang di dapat 

nantinya dapat disimpulkan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang 

terjadi dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara 

yang ditarik pada siklus 1, ke kesimpulan yang sudah direvisi pada 

akhir siklus 2. (Herawati Susilo, Husnul Chotimah dan Yuyun Dwita 

Sari, 2009:106). Penarikan kesimpulan dilakukan di setiap tindakan 

yang dilakukan yang pada akhirnya akan disatukan menjadi 

kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pembahasan  

a) Kondisi Awal (Pra Siklus) 

Untuk mengetahui keaktifan siswa kelas V SD Negeri 2 Senting sebelum 

tindakan, terlebih dahulu dilakukan observasi awal. Dari Observasi tersebut 

terlihat bahwa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat 

kurang. Keaktifan bertanya hanya 5 siswa atau 38,46%, keaktifan menjawab 

pertanyaan hanya 4 siswa atau 30,76%, keaktifan memberi gagasan atau 

pendapat hanya 3 siswa atau 23,07% dan keaktifan berpastisipasi dalam 

membuat simpulan hanya 5 siswa atau 38,46%. 

 

b) Siklus I 

1) Pertemuan I 

Keaktifan siswa saat pembelajaran mengalami peningkatan 

dibandingkan keaktifan siswa pada tindakan pra siklus. Keaktifan 

bertanya siswa meningkat menjadi 7 siswa atau 53,84%, keaktifan 

menjawab pertanyaan meningkat menjadi 6 siswa atau 46,15%, 

keaktifan memberikan gagasan meningkat menjadi 5 siswa atau 

38,46%, keaktifan berpartisipasi dalam membuat simpulan meningkat 

menjadi 6 siswa atau 46,15%. 

2) Pertemuan II  

Keaktifan siswa saat pembelajaran mengalami peningkatan 

dibandingkan keaktifan siswa pada pertemuan I. pada pertemuan II ini, 

keaktifan bertanya siswa meningkat menjadi 8 siswa atau 61,53%, 

keaktifan menjawab pertanyaan meningkat menjadi 9 siswa atau 

69,23%, keaktifan memberikan gagasan meningkat menjadi 7 siswa 

atau 53,84%, keaktifan berpartisipasi dalam membuat simpulan 

meningkat menjadi 7 siswa atau 53,84%. 

Rekapitulasi Keaktifan siswa pada pra siklus dan siklus I yaitu: 

Keaktifan bertanya yang pada pra siklus hanya 5 siswa atau 38,46%, 



8 
 

pada siklus I pertemuan I meningkat menjadi 7 siswa atau 53,84%, 

pertemuan II meningkat menjadi 8 siswa atau 61,53%. Keaktifan 

menjawab pertanyaan yang mulanya hanya 4 siswa atau 30,76% pada 

siklus I pertemuan I meningkat menjadi 6 siswa atau 46,15%, 

pertemuan II meningkat menjadi 9 siswa atau 69,23%. Keaktifan 

memberi gagasan yang mulanya hanya 3 siswa atau 23,07%, pada 

siklus I pertemuan I meningkat menjadi 5 siswa atau 38,46%, 

pertemuan II meningkat menjadi 7 siswa atau 53,84%. Keaktifan 

berpartisipasi dalam  membuat simpulan pada pra siklus hanya 5 siswa 

atau 38,46%, pada siklus I pertemuan I meningkat menjadi 6 siswa atau 

46,15%, pertemuan II meningkat menjadi 7 siswa 53,84%. 

 

c) Siklus II 

1) Pertemuan I 

Keaktifan siswa saat pembelajaran mengalami peningkatan 

dibandingkan keaktifan siswa pada Siklus I. Keaktifan bertanya siswa 

pada siklus II pertemuan I ini meningkat menjadi 9 siswa atau 69,23%, 

keaktifan menjawab pertanyaan meningkat menjadi 10 siswa atau 

76,92%, keaktifan memberikan gagasan meningkat menjadi 9 siswa 

atau 69,23%, keaktifan berpartisipasi dalam membuat simpulan 

meningkat menjadi 8 siswa atau 61,53%. 

2) Pertemuan II 

Keaktifan siswa saat pembelajaran mengalami peningkatan 

dibandingkan keaktifan siswa pada pertemuan I. Pada Pertemuan II ini, 

keaktifan bertanya siswa meningkat menjadi 11 siswa atau 84,61%, 

keaktifan menjawab pertanyaan meningkat menjadi 12 siswa atau 

92,30%,  keaktifan memberikan gagasan meningkat menjadi 10 siswa 

atau 76,92%, Keaktifan berpartisipasi dalam membuat simpulan 

meningkat menjadi 11 siswa atau 84,61%. 

Rekapitulasi Keaktifan siswa pada siklus II yaitu: keaktifan bertanya 

pada pertemuan I sebanyak 9 siswa atau 69,23%, pertemuan II 
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meningkat menjadi 11 siswa atau 84,61%, keaktifan menjawab 

pertanyaan pada pertemuan I sebanyak 10 siswa atau 76,92%, 

pertemuan II meningkat menjadi 12 siswa atau 92,30%, keaktifan 

memberi gagasan yang pada pertemuan I sebanyak 9 siswa atau 

69,23%, pertemuan II meningkat menjadi 10 siswa atau 76,92%, 

keaktifan berpartisipasi dalam membuat simpulan pada pertemuan I 

sebanyak 8 siswa atau 61,53%, pertemuan II meningkat menjadi 11 

siswa atau 84,61%. 

 

2. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari siklus I ke siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

IPS. Pada siklus I pertemuan I keaktifan bertanya siswa yaitu 7 siswa atau 

53,84%, pada pertemuan II naik menjadi 8 siswa atau 61,53%, keaktifan siswa 

dalam menjawab pertanyaan pada pertemuan I yaitu 6 siswa atau 46,15%, pada 

pertemuan II naik menjadi 9 siswa 69,23%, keaktifan siswa dalam memberi 

gagasan atau pendapatnya pada pertemuan I yaitu 5 siswa atau 38,46%, pada 

pertemuan II naik menjadi 7 siswa atau 53,84%, keaktifan berpartisipasi dalam 

membuat simpulan pada pertemuan I yaitu 6 siswa atau 46,15%, pada pertemuan 

II naik menjadi 7 siswa atau 53,84%. Rata-rata prosentase keaktifan siswa pada 

siklus I pertemuan I sebesar 46,15% dan pertemuan II sebesar 59,61% 

walaupun ada peningkatan namun dari hasil perindikator maupun rata-rata 

hasil yang dicapai belum mencapai standar minimal yaitu 75%, maka 

dilanjutkan ke siklus II. 

Pada siklus II pertemuan I keaktifan bertanya siswa yaitu 9 siswa atau 

69,23%, pada pertemuan II naik menjadi 11 siswa atau 84,61%, keaktifan 

siswa dalam menjawab pertanyaan pada pertemuan I yaitu 10 siswa atau 

76,92%, pada pertemuan II naik menjadi 12 siswa atau 92,30%, keaktifan 

siswa dalam memberi gagasan atau pendapatnya pada pertemuan I yaitu 9 

siswa atau 69,23%, pada pertemuan II naik menjadi 10 siswa atau 76,92%, 

keaktifan berpartisipasi dalam membuat simpulan pada pertemuan I yaitu 8 siswa 
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atau 61,53%, pada pertemuan II naik menjadi 11 siswa atau 84,61%. Rata-rata 

prosentase keaktifan siswa pada siklus II pertemuan I sebesar 69,22% dan 

pertemuan II sebesar 84,61%. Dari hasil perindikator maupun rata-rata pada 

siklus II pertemuan II, hasil yang dicapai sudah mencapai atau melebihi standar 

minimal yaitu 75%, dengan hasil tersebut maka penelitian tindakan kelas 

berhasil. 

Dari keseluruhan siklus yang telah dilakukan dan dari hasil yang telah 

didapat, maka hipotesis “Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here dapat Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran IPS 

Siswa Kelas V SD Negeri 2 Senting Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 

Tahun Ajaran 2012/2013”, dapat diterima kebenarannya. 

 

SIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam dua siklus dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Adanya peningkatan indikator keaktifan siswa meliputi:  

Keaktifan bertanya siswa pada siklus I pertemuan I yaitu 7 siswa atau 

53,84%, pada pertemuan II naik menjadi 8 siswa atau 61,53%, pada siklus II 

pertemuan I naik kembali menjadi 9 siswa atau 69,23%, pada pertemuan II 

naik menjadi 11 siswa atau 84,61%. Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan pada siklus I pertemuan I yaitu 6 siswa atau 46,15%, pada 

pertemuan II naik menjadi 9 siswa 69,23%, pada siklus II pertemuan I naik 

kembali menjadi 10 siswa atau 76,92%, pada pertemuan II naik menjadi 12 

siswa atau 92,30%. Keaktifan siswa dalam memberi gagasan atau 

pendapatnya pada siklus I pertemuan I yaitu 5 siswa atau 38,46%, pada 

pertemuan II naik menjadi 7 siswa atau 53,84%, pada siklus II pertemuan I 

naik kembali menjadi 9 siswa atau 69,23%, pada pertemuan II naik menjadi 

10 siswa atau 76,92%. Keaktifan berpartisipasi dalam membuat simpulan 

pada siklus I pertemuan I yaitu 6 siswa atau 46,15%, pada pertemuan II naik 

menjadi 7 siswa atau 53,84%, pada siklus II pertemuan I naik kembali 
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menjadi 8 siswa atau 61,53%, pada pertemuan II naik menjadi 11 siswa atau 

84,61%. 

Rata-rata prosentase peningkatan keaktifan siswa pada siklus I 

pertemuan yaitu 46,15%, pada pertemuan II meningkat menjadi 59,61%, 

pada siklus II pertemuan II meningkat menjadi 69,22%, pada pertemuan II 

meningkat menjadi 84,61%. 

2. Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dapat 

meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SD 

Negeri 2 Senting Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tahun ajaran 

2012/2013”. 
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