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ABSTRAK 

 

IIS YUNIARTI: “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Everyone Is A 

Teacher Here Terhadap  Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Sistem Reproduksi” 

(Penelitian Quasi-Experiment Design Di Kelas Xi Sma Negeri Jatinangor) 

 

Hasil belajar siswa di sekolah sering diindikasikan dengan permasalahan belajar dari 

siswa tersebut dalam memahami materi. Indikasi ini dimungkinkan karena faktor 

belajar siswa yang kurang efektif, bahkan siswa sendiri tidak merasa termotivasi 

didalam mengikuti pembelajaran di kelas. Seringkali guru menciptakan suasana 

pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, guru banyak bercerita tanpa 

memperlihatkan siswa apakah sudah paham atau belum, yang penting bagi guru 

adalah materi tersebut sudah diajarkan. Sedangkan sekarang seorang guru dituntut 

untuk menggunakan berbagai model yang bervariasi. Dalam penelitian ini diharapkan 

dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada, dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is a teacher here.Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

Everyone is a teacher here pada materi pokok sistem reproduksi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi-eksperimental design. Desain 

penelitian yang digunakan adalah nonequivalent control group pretest-posttest 

artinya peneliti memberi perlakuan dan membuat observasi. Populasi yang diambil 

adalah siswa kelas XI IPA. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan tes. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa model pembelajaran everyone is a teacher here dapat 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok sistem reproduksi, 

dengan nilai rata-rata posttest pada kelas yang menggunakan model everyone is a 

teacher here 76,29 dengan kategori baik dan nilai gain 33,43. Pada kelas yang tanpa 

model  nilai rata-rata posttest 69,43 dengan kategori cukup dan nilai gain 26,86. 

Untuk uji hipotesis menunjukan bahwa 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,38  > 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,67, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe  everyone is a 

teacher here berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok 

sistem reproduksi. 
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