
ABSTRAK 

 

INGGRIANI LUBIS 1103111030. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Everyone is Teacher 

Here di Kelas IV SDN 060827 Jl. SM. Raja Kecamatan Medan Amplas T.A 

2013 / 2014 

   

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah  dengan 

menerapkan metode Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia siswa pada  materi pokok menulis pantun anak yang menarik 

dari berbeagai tema berdasarkan ciri-ciri pantun di kelas IV SDN 060827 Jl. SM. 

Raja Kecamatan Medan Amplas TA 2013/2014?. Penelitian ini bertujuan untuk 

Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode Everyone is Teacher 

Here dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok menulis pantun 

anak yang menarik dari berbeagai tema berdasarkan ciri-ciri pantun di Kelas IV 

SDN 060827 Jl. SM. Raja Kecamatan Medan Amplas TA 2013/2014. 

 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek seluruh siswa kelas IV sebanyak 35 orang 

siswa.  Prosedur tindakan kelas ini ditempuh dalam 2 siklus yang terdiri 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan test hasil belajar. Sebagai tolak ukur 

keberhasilannya adalah apabila hasil belajar siswa meningkat, bila tingkat 

ketuntasan klasikal sebesar ≥ 80. 

 

 Berdasarkan analisis data pada saat pretes dari 35 orang siswa diperoleh 

tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 6 orang siswa 17,14% mendapat nilai tuntas, 

dan sebanyak 29 orang siswa 82,85% mendapat nilai belum tuntas dengan nilai 

rata-rata 54,28.  Pada siklus I terdapat terdapat sebanyak 18 orang siswa 55,42% 

mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 17 orang siswa 48,57% mendapat nilai belum 

tuntas dengan rata-rata nilai rata-rata 65,42. Pada siklus II diperoleh tingkat 

ketuntasan klasikal sebanyak 31 orang siswa 88,57% yang mendapat nilai tuntas, 

dan sebanyak 4 orang siswa  11,42% yang tuntas dengan nilai rata-rata 82.  

 

 Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan hasil  belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahsa Indonesia materi menulis pantun anak yang menarik dari berbagai 

tema berdasarkan ciri-ciri pantun di kelas IV SDN 060827 Jl. SM. Raja 

Kecamatan Medan Amplas TA 2013/2014. Peneliti menyarankan agar guru 

bidang studi Bahasa Indonesia lebih meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui metode Everyone is Teacher Here. 

 

 


