
 

 

ABSTRAK 

Iis Suryani, Penerapan Model Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 

(ETH) Untuk Meningkatkan Kemampuaan Komunikasi Matematika Siswa 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas VII MTs. Al-Baroroh Limbangan-

Garut). 

 

Berdasarkan hasil survey, observasi dan wawancara yang dilakukan di MTS Al-

Baroroh Limbangan Garut terlihat guru mendominasi kegiatan pembelajaran 

dikelas. Sehingga kemampuan komunikasi matematika siswa diduga masih kurang 

optimal. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here (ETH). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi mengenai peranan penerapan model pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here (ETH) untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

siswa pada pokok bahasan segitiga. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 

subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs. Al-Baroroh Limbangan-

Garut sebanyak 24 orang siswa, tahun ajaran 2013/2014. Pengambilan data 

dilakukan dengan tes (tes tiap siklus dan post-test) dan non tes (observasi aktivitas 

guru dan siswa, serta instrument skala sikap). Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebanyak empat kali pertemuan, maka diperoleh hasil yang menunjukan 

bahwa hasil analisis lembar observasi menggambarkan aktivitas guru dan siswa 

pada setiap siklus pembelajaran secara keseluruhan termasuk kategori baik dan 

untuk setiap siklusnya terdapat pengaruh positif dari model pembelajaran Everyone 

Is A Teacher Here (ETH). Kemampuan komunikasi matematika siswa pada tiap 

siklus tergolong kedalam kategori baik dan mengalami peningkatan. Terlihat dari 

rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa pada siklus I sebesar 66,67, 

siklus II sebesar 79,17 dan siklus III sebesar 87,50, dan hasil analisis tes akhir 

memiliki kriteria baik dengan ketuntasan klasikal 91,67 dan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematika siswa adalah 79,08. Maka terjadi peningkatan kemampuan 

komunikasi matematika siswa setelah mengikuti seluruh siklus pembelajaran yang 

memperoleh penerapan model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here (ETH) 

pada materi segitiga. Sedangkan hasil analisis data skala sikap, diperoleh bahwa 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran dapat dikatakan baik atau secara umum 

positif. Terlihat dari rata-rata skor sikap siswa terhadap pembelajaran matematika 

materi segitiga menunjukan sikap positif dengan skor sikap siswa yaitu 3,68. Skor 

sikap siswa terhadap model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here (ETH) 

menunjukan sikap positif dengan skor sikap siswa yaitu 3,73. Sedangkan skor 

sikap siswa terhadap soal-soal komunikasi matematika menunjukkan sikap positif 

dengan skor sikap siswa yaitu 3,75. 

 

 


