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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Biologi pokok bahasan 
keanekaragaman hayati siswa kelas XA SMA Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten tahun ajaran 
2012/2013 dengan penerapan strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan 
menggunakan media. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas( PTK) yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan strategi pembelajaran 
Everyone is a teacher here yang dilaksanakan dengan dua siklus yang saling berkesinambungan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara 
mengamati perkembangan kualitas serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang dimulai 
dari siklus I sampai siklus II. Hasil penelitian tindakan kelas: 1). Adanya suatu peningkatan hasil 
belajar siswa pada siklus I dan II. 2). Media pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I adalah 56,56 (50%) dan pada siklus II 75,43 (75%). 
Sedangkan pada nilai afektif pada siklus I mencapai 8,56 dan pada siklus II 10,8. Hal ini 
menunjukkan adanya peningkatan setiap siklusnya. Kesimpulan penelitian ini adalah: penerapan 
strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan menggunakan media gambar 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi pokok bahasan keanekaragaman hayati siswa 
kelas XA SMA Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
 

Kata kunci: keaktifan siswa, hasil belajar, everyone is a teacher here, gambar dan preparat asli 

 

PENDAHULUAN 

Hasibuan (1996), menyatakan bahwa mengajar adalah penciptaan system 

lingkungan yang memungkinkan terjadunya proses belajar mengajar. Sistem 

lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen  yang saling mempengaruhi 

yakni tujuan intruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan 

siswa yang harus memainkan peranan serta ada hubungan sosial tertentu, jenis 

kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang 

tersedia. 
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Menurut Zaini (2008), setiap orang adalah guru (everyone is a teacher here) 

merupakan sebuah strategi yang sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas 

secara keseluruhan dan secara individu. Prosedur dari pelaksaan strategi ini adalah 

a.  Guru membagikan kartu indeks kepada setiap siswa. Guru meminta 

para peserta menulis sebuah pertanyaan. 

b. Guru mengumpulkan kartu, mengocok dan membagikan satu pada 

setiap siswa.  

c.  Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu 

yang mereka dapat dan memberi respon. 

d. Guru melanjutkan proses itu selama masih ada sukarelawan. 

Winataputra (2008), Berdasarkan dengan proses belajar yang terjadi pada 

diri siswa, gagne (1985) mengemukakan delapan jenis belajar. Kedelapan jenis 

belajar tersebut adalah 

a. Belajar isyarat (Signyal Learning) 

b. Belajar stimulus-respon 

c. Belajar rangkaian ( chaining Learning) 

Belajar rangkaian melalui perpaduan berbagai proses stimulus. 

d. Belajar asosiasi verbal ( verbal association Learning) 

e. Belajar membedakan (  Discrimination Learning) 

f. Belajar konsep (concept Learning) 

g. Belajar hokum atau aturan (Rule Learning) 

h. Belajar Pemecahan masalah ( Problem Solving Learning) 

Sadiman (2008), secara umum media pembelajaran memiliki kegunaan-

kegunaan sebagai berikut: 

a. Mempermudah penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu 

bersifat verbalistis( berupa tulisan atau lisan). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

c. Dengan menggunakan media penbelajaran secara tepat dan bervariasi 

dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. 
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Menurut Trianto (2010), Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan bagian 

dari ilmu pengetahuan atau sains yang semula berasal dari bahasa inggris 

“science” kata “science” sendiri berasal dari bahasa latin “scientia” yang berarti 

saya tahu. “science” terdiri dari social sciences (ilmu pengetahuan social) dan 

antural science ( ilmu pengetahuan alam). 

Menurut arikunto (1993), Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa berasal dari dalam diri siswa sendiri dan dari luar dirinya. Guru 

dipandang dari segi siswa, merupakan factor di luar diri siswa. Oleh karena itu 

guru mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan keberhasilan belajar 

siswa, maka guru merupakan factor yang khusus dan perlu mendapat sorotan 

secara khusus pula. 

Menurut Sudjino (2005), menyatakan bahwa tidak ada dua mahluk hidup 

yang sama persis. Mahluk hidup yang ada di bumi ini banyak sekali jumlahnya 

dan beraneka ragam. Berbagai jenis mahluk hidup dapat menempati habitat yang 

sama. 

Dalam penelitian tindakan kelas menggunakan strategi pembelajaran 

everyone is a teacher here ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa kelas XA SMA Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten. hal ini 

dikarenakan keaktifan siswa serta minat siswa dalam proses pembelajaran biologi 

masih kurang. Sehingga diterapkan strategi pembelajaran ini. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran everyone is a teacher here 

dengan bantuan media gambar padasiklus I dan dikolaborasikan dengan media 

preparat asli pada siklus II. Adapun perencanaan pembelajaran biologi menggunakan 

strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan media gambar siklus 1 dapat 

dilihat pada table 1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran dengan menerapkan  strategi 

pembelajaran everyone isa teacher heredenganmedia gambar siklus I. 

Waktu(menit) 
2 x 45menit 

Kegiatan 

10 menit Kegiatan awal: 
Membuka dengan salam, presensi dan guru memberikan sebuah 
motivasi tentang materi yang akan disampaikan dengan 
memberikan sebuah pertanyaan“ apa saja contoh 
keanekaragaman hayati tingkat tumbuhan?” 

70 menit Peneliti menjelaskan pengertian plantae, ciri-ciri umum plantae, 
klasifikasi plantae dan tumbuhan lumut(Bryophyta) dengan 
menggunakan media gambar. Setelah itu  dilanjutkan dengan 
menerapkan strategi pembelajaran everyone isa teacher here. 

10 menit Kegiatan akhir  

Peneliti menyimpulkan bersama siswa materi yang telah 
dipelajari, mengadakan posttest, kemudian guru meminta siswa 
untuk menyiapakan materi pada pertemuan berikutnya. 

 

Tabel 2.Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran dengan menerapkan  strategi 

pembelajaran everyone isa teacher here dengan media gambar dan 

preparat asli siklus II 

Waktu(menit) 
2 x 45menit 

Kegiatan 

10 menit Kegiatan awal: 
Peneliti meminta siswa untuk mengingat kembali materi 
sebelumnya, Guru memotivasi siswa dengan sebuah pertanyaan 
“Apakah perbedaan tumbuhan paku, tumbuhan biji dengan 
tumbuhan lumut?” 

70 menit Peneliti menjelaskan materi tentang tumbuhan paku dan 
tumbuhan biji dengan menggunakan media gambar dan preparat 
asli. Setelah itu  dilanjutkan dengan menerapkan strategi 
pembelajaran everyone isa teacher here. 

10 menit Kegiatan akhir  
Peneliti menyimpulkan bersama siswa materi yang telah 
dipelajari, mengadakan post test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian pembelajaran dengan strategi Everyone is a teacher here 

dengan media gambar dan preparat asli akan dijabarkan sebagai berikut. 

Masing-masing siklus akan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

dengan perincian siklus I pada rabu tanggal 20 Maret 2013 jam pelajaran ke 7-8 
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dengan alokasi waktu 2x45 menit, siklus II pada Rabu tanggal 27 Maret 2013 

dengan alokasi waktu 2x45 menit jam pelajaran ke 7-8. Untuk setiap siklus 

terdapat materi yang saling berkesinambungan atau berkelanjutan. 

Sebelum melaksanakan siklus I, peneliti melakukan survei awal atau 

observasi untuk mengetahui keadaan di sekolah yang akan digunakan sebagai 

tempat penelitian. Berdasarkan hasil observasi didapatkan kesimpulan bahwa 

masih banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru dan sering 

bercanda dengan teman, banyak siswa yang dating terlambat saat proses 

pembelajaran dimulai dan siswa kurang aktif, sering ramai dalam proses 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena proses belajar mengajar di SMA 

Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten sering menggunakan metode ceramah sehingga 

siswa hanya berimajinasi membayangkan materi yang diajarkan. Sehingga 

mengakibatkan siswa kurang berminat dalam proses pembelajaran. 

Tabel 3. Rata-rata nilai pelajaran Biologi kelas XA SMA Muhammadiyah 3 

Pedan, Klaten tahun ajaran 2012/2013 menggunakan strategi 

Everyone is a teacher here dengan media gambar.  

Aspek Nilai Awal Siklus I Siklus II 
Kognitif 
Ketuntasan 
KKM 
Afektif 
Keterangan 

55,50 
 

56,56 
50% 

 
8,56 

((berminat) 

75,43 
75% 

 
10,8 

(sangat berminat) 

 

Berdasarkan hasil tabel 3 di atas dapat diuraikan mengenai hasil belajar 

siswa pada siklus I dan siklus II. Secara berkelanjutan dapat dilihat adanya suatu 

peningkatan prestasi belajar siswa tiap siklusnya. Selain itu dari segi keaktifan 

siswa juga mengalami peningkatan untuk setiap siklusnya. Keaktifan siswa bisa 

dinilai dari segi penilaian afektif. Sedangkan untuk penilaian prestasi siswa dapat 

dilihat pada penilaian kognitif yang telah dilakukan. 

Pada hasil pembelajaran siklus I, dapat dilihat dari segi kognitif atau nilai 

rata- rata siswa sebesar 56,56. Pada siklus I ini dinyatakan belum berhasil karena 

belum mencapai batas ketuntasan yang telah disepakati antara peneliti dan 

kolabolator yaitu 70. Selain itu, pada siklus I hanya ada 8 siswa yang sudah 

mencapai batas ketuntasan atau KKM yang telah disepakati peneliti dengan 
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kolabolator. Sehingga apabila diprosentasikan hanya 50% dari jumlah siswa yang 

telah mencapai ketuntasan. Padahal kesepakatan yang telah dilakukan batas KKM 

yang didapatkan adalah 75% dari jumlah siswa. Sehingga perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus II. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa keaktifan siswa sudah dalam taraf 

berminat yaitu 8,56. Akan tetapi pada siklus I masih banyak kekurangan dalam 

segi keaktifan, antara lan: 

a. Beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan sering bercanda dengan 

teman pada saat proses pembelajaran. 

b. Beberapa siswa telat saat proses pembelajaran dimulai. 

c. Hanya beberapa siswa yang mau bertanya dan menanggapi pendapat 

teman dalam proses pembelajaran. 

d. Beberapa siswa tidak membawa buku pada saat proses pembelajaran. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada siklus I. 

Kekurangan-kekurangan yang terjadi antara lain berasal dari: 

a. Peneliti, pada awal pertemuan siklus I siswa cenderung ramai, tidak 

menyiapkan materi pembelajaran sehingga dalam penyampaian materi,  

peneliti terhambat karena keadaan siswa yang cenderung tidak 

memperhatikan. Selain itu peneliti harus beradaptasi dengan keadaan 

siswa. 

b. Siswa, pada awal pertemuan siklus I siswa cenderung ramai. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor antara lain: siswa perlu beradaptasi dengan 

peneliti karena bertindak sebagai seorang guru di depan kelas, karena 

peneliti dianggap baru dalam proses pembelajaran. Sehingga pada awal 

siklus I ini banyak didominasi dengan perkenalan dari peneliti yang 

mengakibatkan kelas cenderung ramai. Karena dianggap dalam proses 

pembelajaran pada siklus I belum mencapai hasil yang diinginkan maka 

peneliti dan guru bidang studi biologi yang berperan sebagai kolabolator 

menyiapkan langkah untuk pembelajaran pada siklus II dengan tujuan hasil 

yang didapatkan akan lebih baik atau tercapai. 
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Pada pelaksanaan siklus II didapatkan hasil adanya peningkatan prestasi 

belajar siswa dan keaktifan siswa. Pada pembelajaran siklus II, didapatkan hasil 

pembelajaran secara kognitif atau nilai rata-rata siswa sebesar 75,43 dan dari segi 

afektif sebesar 10,8. Hal ini ditunjukkan adanya suatu peningkatan pada siklus I. 

Pada siklus I nilai kognitif sebesar 56,56 sedangkan pada siklus II 75,43. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini hasil pembelajaran telah 

mencapai batas ketuntasan atau KKM yang telah disepakati peneliti dengan guru 

bidang studi biologi selaku kolabolator yaitu 70. Terdapat 12 siswa yang 

mencapai batas KKM sehingga dapat diprosentasekan bahwa ketuntasan yang 

dicapai 75%. 

Gambar 1 peningkatan pembelajara siklus 1 sampai siklus II dapat dilihat 

dibawah ini: 
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Gambar 2 pengamatan sikap keaktifan siswa pada siklus 1 sampai siklus II 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1 dapat diartikan bahwa nilai kelas aspek kognitif pada 

siswa kelas XA SMA Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten mengalami peningkatan 

tiap siklusnya yaitu dari 55,50 pada nilai awal naik menjadi 56,56 pada siklus I 

dan yang terakhir naik menjadi 75,43 pada siklus II. Sedangkan pada penilaian 

afektif nilai rata-rata siklus I 8,56 dan pada siklus II 10,8, sehingga ada kenaikan 

pada setiap siklusnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penerapan Everyone is a teachere here dengan media gambar dan preparat 

asli pada siswa kelas XA SMA Muhammadiyah 3 Pedan, Klaten mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu dari segi kognitif  dengannilai rata-rata. 

Hal ini terbukti bahwa pada siklus II>Siklus I( 75,43>56,56). Ketuntasan nilai 

atau KKM 50% pada siklus I meningkat menjadi 75% pada siklus II. 

Saran 

1. Kepada guru hendaknya memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam 

pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran everyone is a teacher 

here dengan media gambar. 

2. Kepada siswa hendaknya berusaha untuk lebih aktif dalam hal bertanya dan 

menjawab pertanyaan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan media gambar. 
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