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ABSTRAK 

 

DEWI LESTARI, 109111012, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Pelajaran IPA dengan Menggunakan Everyone Is A Teacher Here 

Model di Kelas IV SD Al washliyah 11 Amplas T.A. 2012/2013, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, 2013. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar yang diperoleh 

siswa pada mata pelajaran IPA yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti guru masih 

menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran sehingga siswa kurang 

termotivasi dan tidak aktif di kelas. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menggumpulkan data hasil belajar siswa pada pelajaran IPA 

materi energi dan penggunaannya di kelas IV B SD Al washliyah 11 Amplas T.A. 

2012/2013 dengan menggunakan everyone is a teacher here model. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas IV B SD Al washliyah 11 Amplas T.A. 2012/2013 

sebanyak 1 kelas, dengan 36 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 24 

siswa perempuan. Pelakasanaan tindakan dilakukan selama 2 siklus dan tiap 

siklus dilakukan 2 kali pertemuan. Setiap siklus dengan melakukan 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan data dianalisis dengan 

menggunakan persentase dan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis data, pada 

tes awal diperoleh tingkat keberhasilan hasil belajar siswa secara klasikal yaitu 3 

orang siswa (8,3%) dengan nilai rata-rata 52. Setelah pelaksanaan siklus I, 

diperoleh tingkat peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal yaitu 27 orang 

siswa (75%) dengan nilai rata-rata 69. Selanjutnya pada siklus II, diperoleh 

tingkat peningkatan hasil belajar siswa yaitu 35 orang siswa (97,2%) dengan nilai 

rata-rata 82.  

 Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa everyone 

is a teacher here model dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran 

IPA materi energi dan penggunaannya kelas IV B SD Al washliyah 11 Amplas 

T.A. 2012/2013. Saran dalam penelitian ini adalah pola pembelajaran guru 

hendaknya tidak monoton dengan metode konvensional saja, tetapi bisa 

dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi yakni 

dengan everyone is a teacher here model, sehingga siswa termotivasi untuk 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


