
 

 

 

ABSTRAK 

 

Ai Herayani (2015), “Penerapan Model Everyone is a Teacher here Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia Pokok Bahasan Memahami Cerita Pendek” (penelitian  Tindakan 

Kelas di kelas V di MI MATHLA’UL HUDABaleendah Kab Bandung) 

 

Latar belakang dari penelitian ini berawal dari realita di lapangan bahwa 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MI Mathla’ul Huda 

Kabupaten Bandung masih rendah. Hal ini dikarenakan dari sistem pembelajaran 

yang digunakan masih berpusat pada guru dengan menggunakan metode ceramah 

dan hasil belajar kurang maksimal, pada saat pembelajaran dilaksanakan siswa 

hanya duduk manis di kursi masing-masing sambil mendengarkan guru lalu 

mencatat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: hasil pembelajaran sebelum 

menggunakan model Everyone Is A Teacher Here pada pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam pokok bahasan memahami cerita cerita pendek di MI Mathla’ul 

Huda; proses pembelajaran model Everyone Is A Teacher Here dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pokok bahasan memahami cerita pendek di MI 

mathla’ul Huda;hasil belajar kognitif siswa  kelas V MI Mathla’ul Huda 

Baleendah - Kab Bandung pada pokok bahasan memahami cerita pendek yang 

menggunakan model Everyone Is A Teacher Here  pada setiap siklusnya. 

Model Everyone Is A Teacher Heredalam pembelajaran diyakini dapat 

melatih keterampilan pada siswa, model pembelajaran ini cukup efektif diterapkan 

masing-masing siswa menjelaskan suatu hal seperti layaknya seorang guru, 

menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sehingga hipotesis 

dari penelitian ini adalah penerapan model everyone is a teacher here diduga 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 

siklus dengan tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. 



 

 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, tes, responden 

sebanyak 14 siswa,dan analisis data dengan statistik sederhana.  

 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa pada pra siklus masih dibawah KKM yakni 57,86, hasil observasi aktivitas 

siswa dan guru selalu meningkat pada tiap siklus. Hal ini terlihat dari rata-rata 

aktivitas siswa yakni siklus I 83,33% dan siklus II100%.  Sedangkan aktivitas 

guru dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil dari observasi mengalami 

peningkatan yakni siklus I 79,63%, siklus dan II 100%. Kemudian berdasarkan 

analisis terhadap hasil tes evaluasi siklus I sampai siklus II, hasil belajarkognitif 

siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata siklus I 65,71, dan siklus II 95,71. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model everyone  is a teacher here dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

 

 

 


