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ABSTRAK 

Penerapan Metode Everyone Is Teacher Here Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 
IV SDN 1 Bonjeruk Tahun Ajaran 2013/2014 

Oleh 
Harpan 

E1E 010 054 
Masalah yang diangkat dalam penelitiaan ini sesuai hasil observasi adalah rendahnya hasil belajar 
siswa kelas IV SDN 1 Bonjeruk. Penelitiaan ini bertujuaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas IV SDN 1 Bonjeruk  pada mata pelajaran IPA dengan penerapan metode Everyone Is  Teacher 
Here. Jenis penelitiaan yang digunakan adalah Penelitiaan Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 
2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanan, tahap pelaksanaan, tahap observasi 
dan evaluasi dan tahap refleksi. Cara pengumpulan data untuk hasil belajar siswa dikumpulkan 
melalui tes tertulis yang diberikan pada setiap akhir siklus, sedangkan untuk aktivitas guru dan 
siswa diambil melalui lembar observasi. Berdasasarkan hasil penelitiaan diperoleh data peningkatan 
kualitas proses pelaksanaan pembelajaran yakni untuk aktivitas mengajar guru siklus I memperoleh 
skor 44 dengan katagori baik dan pada siklus II aktivitas mengajar guru meningkat dengan 
perolehan skor 56 katagori sangat baik. Demikiaan juga untuk aktivitas belajar siswa pada siklus I 
memperoleh skor 32 dengan katagori cukup aktif dan pada siklus II meningkat dengan memperoleh 
skor 44  katagori  aktif. Untuk hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata pada siklus I sebesar 
62,96 dengan persentase ketuntasan klasikal 67,86% dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-
rata 71,21 dengan persentase ketuntasan klasikal 85,71%, Kesimpulan dari penelitiaan ini adalah 
penerapan metode Everyone Is Teacher Here dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV 
SDN 1 Bonjeruk tahun ajaran 2013/2014. 

Kata-kata kunci: Everyone Is Teacher Here, Hasil Belajar. 
 

ABSTRACT 
THE IMPLEMENTATION OF EVERYONE IS TEACHER HERE METHOD TO IMPROVE THE IPA 
STUDY RESULT OF IV GRADE STUDENTS OF SDN 1 BONJERUK ACADEMIC YEAR 2013/2014 

 

By 
Harpan 

E1E 010 054 
 

Issues raised in this study based on the results of observation is the low learning outcomes fourth 
grade students of SDN 1 Bonjeruk. This study aims to improve the learning outcomes of the fourth 
grade students of SDN 1 Bonjeruk in science subjects with the adoption of Teacher Everyone Is 
Here. Type of research is Classroom Action Research conducted in two cycles, each cycle 
consisting of four stages: planning, implementation, and evaluation stages of observation and 
reflection stages. Method of data collection for student learning outcomes were collected through a 
written test given at the end of each cycle, while the activities of teachers and students were taken 
through the observation sheet. Based on the results of the research data showed an increase in the 
quality of the implementation process of learning for teachers teaching activity cycle I gained a 
score of 44 with a good category and the second cycle teachers teaching activity increased with the 
acquisition of a very good score of 56 categories. Similarly to the learning activities of students in 
the first cycle to obtain a score of 32 in the category is quite active and the second cycle increased 
by obtaining a score of 44 active categories. For student learning outcomes obtained an average 
value in the first cycle of 62.96 to 67.86% percentage classical completeness and increased in the 
second cycle with an average value of 71.21 with a 85.71% percentage classical completeness, 
conclusions from this study is the application of methods Everyone is Here Teacher can improve 
learning outcomes IPA fourth grade students of SDN 1 Bonjeruk 2013/2014 school year.  

Key words: Everyone Is Here Teacher, Study Result. 



BAB I: 
 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 
kepada Ibu Siti Fauziah,S.Pd. selaku guru kelas IV SDN 1 Bonjeruk, bahwa 
siswa dalam pembelajaran terkadang tidak mendengarkan guru. Siswa bahkan 
mengobrol dengan teman duduknya ketika pelajaran berlangsung. Memang 
alat peraga lengkap namun dalam menyusun pembelajaran dengan metode 
yang tepat masih kurang dilakukan oleh guru. Kurangnya kesempatan bagi 
siswa untuk berbicara juga hal yang ditemukan ketika pembelajaran 
berlangsung. Proses pembelajaran yang demikian, akhirnya mengakibatkan 
rendahnya hasil belajar IPA pada kelas IV SDN 1 Bonjeruk. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil ulangan tengah semester yang sudah dilaksanakan pada 
semester 1 tahun ajaran 2013/2014. Hasil ulangan tersebut menunjukan dari 
28 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 15 orang dan siswa perempuan 13 
orang, 11 siswa mendapatkan nilai kurang dari 60 atau 39,29% tidak tuntas 
dan 17 siswa mendapatkan nilai  60 ke-atas atau 60,71% tuntas dengan KKM 
yang ditentukan oleh sekolah untuk mata pelajaran IPA adalah 60. Hal ini 
tidak sejalan dengan Dekdikbud yang mengatakan bahwa ketuntasan klasikal 
dikatakan tercapai jika dalam kelas tersebut terdapat 85% siswa yang telah 
tuntas belajarnya, maka ketuntasan klasikal siswa kelas IV SDN 1 Bonjeruk 
masih kurang dari yang diharapkan. 

Kurangnya hasil belajar siswa tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah pemahaman siswa tentang materi masih kurang, 
model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 
konvensional dimana dalam kegiatan pembelajaran di kelas metode 
pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik, kebanyakan hanya 
berpusat pada guru saja. 

Dari uraian di atas, hendaknya guru berupaya untuk membantu siswa 
dalam memahami pelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Guru hendaknya 
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang tentunya harus 
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah agar 
tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal, sehingga dengan 
menerapkan metode  pembelajaran yang efektif diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.  

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat dikembangkan 
untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah melalui pembelajaran menggunakan 
metode Everyone  Is Teacher Here. Metode Everyone  Is Teacher Here 
merupakan salah satu metode yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses 
pembelajarannya, dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik 
untuk bertindak sebagai seorang “ pengajar “ terhadap peserta didik lainnya 
sehingga para siswa akan saling belajar satu sama lain dalam diskusi dan 
permainan edukatif yang ada, sehingga pembelajaran yang mereka lakukan 
akan lebih bermakna dan menyenangkan.  

Dari uraian di atas, maka masalah-masalah di atas menarik perhatian  
peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Metode 



Everyone Is Teacher Here Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa 
Kelas IV SDN 1 Bonjeruk Tahun Ajaran 2013/2014”.  
 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 
1. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah penerapan metode Everyone Is Teacher Here dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV di SD Negeri 1 
Bonjeruk Tahun Ajaran 2013/2014 ? 

2. Pemecahan Masalah 
Dalam penelitian ini dari masalah-masalah yang telah diuraikan dilatar 
belakang masalah maka peneliti dapat membuat kerangka pemecahan 
masalah tersebut dengan menggunakan alternatif pemecahan masalah 
tersebut yaitu dengan cara mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) secara matang dan hal-hal yang mendukung proses 
pembelajaran dan mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan metode Everyone Is  Teacher Here untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa sesuai dengan RPP yang disusun. 
 

C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan  hasil belajar  
siswa kelas IV SD Negeri 1 Bonjeruk dalam pembelajaran IPA dengan 
penerapan Metode Everyone Is Teacher Here. 
 

D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Guru yaitu, Guru dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dengan 

memperoleh variasi strategi dan metode pembelajaran yang lebih efektif, 
Guru dapat meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik. Serta Guru 
dapat menerapkan metode pembelajaran Everyone Is  Teacher Here dalam 
pembelajaran IPA. 

2. Bagi Siswa yaitu, Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
mengikuti pembelajaran IPA, Dapat merangsang kemampuan berfikir 
siswa dalam memecahkan masalah sehingga dapat memperoleh hasil 
belajar yang lebih baik seperti yang diharapkan. 

3. Bagi Sekolah yaitu, Mendapatkan dampak yang lebih baik bagi proses 
pembelajaran di sekolah, dan Menjadi contoh sebagai salah satu sentral 
dalam penerapan cara belajar yang aktif dan menyenangkan. 

 
  



BAB II: 
 
A. Teori yang Relevan 

1. Belajar dan Hasil Belajar 
a. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungan. (Slameto, 2010: 2) 

b. Hasil Belajar adalah perubahan prilaku yang disebabkan karena 
pencapaian penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam 
proses pembelajaran, pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran 
yang telah ditetapkan, hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek 
kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

2. Metode Everyone Is Teacher Here 
a. Metode Everyone Is Teacher Here adalah sebuah cara yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran untuk mendapatkan partisipasi kelas 
secara keseluruhan maupun individual. 

b. Langkah-langkah penerepan metode Everyone Is Teacher Here adalah 
sebagai berikut: Dimulai guru mempersiapkan bahan pengajaran berupa 
bacaan terkait materi yang dipelajari. Kemudian guru membagikan 
bacaan kepada siswa dan meminta siswa untuk membacanya. Setelah 
itu guru membagikan secarik kertas kepada seluruh peserta didik dan 
memintaa siswa menulis satu pertanyaan terkait materi yang sudah 
dibacanya. Kemudian kumpulkan kertas yang sudah dituliskan sebuah 
pertanyaan oleh siswa dan bagikan kembali secara acak, pastikan tidak 
ada siswa yang mendapat soal yang ditulisnya sendiri. Berikan waktu 
untuk siswa membaca pertanyaan yang didapatkannya dan memikirkan 
jawabannya. Setelah itu secara sukarela meminta siswa membacakan 
pertanyaan yang didapatnya kemudian menjawabnya, minta siswa yang 
lain menambahkan setelah sukarelawan selesai memberikan 
jawabannya. Lanjutkan ke sukarelawan berikutnya dan begitu 
seterusnya sampaai waktu yang memungkinkan. 
 

B. Kerangka Berpikir 
Masalah yang terjadi di SDN 1 Bonjeruk berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan pada Bab I adalah hasil belajar siswa rendah, khususnya pada 
mata pelajaran Sains (IPA). 

Mengajar merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, 
sehingga metode yang digunakan guru dalam mengajar akan berpengaruh 
terhadap kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang 



diberikan, salah satu solusinya penggunaan metode Everyone Is Teacher 
Here. 

Dengan demikian penggunaan metode Everyone Is Teacher Here 
diharapkan akan dapat meningkatkan hasil belajar pada Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam ( IPA ) siswa kelas IV SDN 1 Bonjeruk Tahun Ajaran 
2013/2014. 

 
C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Jika penerapan metode 
Everyone Is Teacher Here dilakukan secara optimal, maka hasil belajar IPA 
pada siswa kelas IV SDN 1 Bonjeruk dapat meningkat. 

  



BAB III: 
 
A. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Bonjeruk Kecamatan Jonggat  

Kabupaten Lombok Tengah. 
2. Waktu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014. 
Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Penyusunan proposal dimulai pada bulan Oktober2013 sampai Januari 

2014. 
b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 3 dan 6 Maret 2014. 
c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 24 dan 27 Maret 2014. 
d. Penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Juni 2014. 

 
B. Subjek dan Observer 

1. Subjek Penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Bonjeruk 
Kecamatan Jonggat  Kabupaten Lombok Tengah, dengan jumlah siswa 28 
siswa, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.. 

2. Observer Penelitian  
Observer dalam penelitian ini Siti Faoziah, S.Pd. SD wali kelas IV di 

SDN 1 Bonjeruk. 
 

C. Faktor yang Diteliti 
1. Faktor Guru 

Faktor guru yang diamati adalah kemampuan dalam melaksanakan 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan  metode 
Everyone Is  Teacher Here. 

2. Faktor Siswa 
Sedangkan dari faktor siswa yang dilihat dalam penelitian ini adalah: 
a. Aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

metode Everyone Is  Teacher Here. 
b. Tingkat hasil belajar siswa selama proses pembelajaran sebagai 

dampak penerapan pembelajaran yang  berorientasi pada metode 
Everyone Is Teacher Here. 
 

D. Variabel Penelitian 
1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan prilaku yang disebabkan karena 
pencapaian penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses 
pembelajaran, pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah 
ditetapkan, hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif 
maupun psikomotorik. Dalam peneitian ini lebih menekankan pada hasil 
belajar kognitif anak yang dapat dilihat melalui tes.  



2. Metode Everyone Is Teacher Here 
 Everyone Is Teacher here adalah suatu metode  yang memberi 

kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai “pengajar” 
terhadap peserta didik lain, karena dalam proses belajar tidak harus berasal 
dari guru, siswa bisa saling mengajar dengan siswa yang lainnya. Metode 
ini merupakan cara yang mudah guna memperoleh partisipasi kelas dan 
tanggung jawab individu. 

 
E. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 
Action Research. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 
dan observasi, tahap evaluasi dan refleksi. Pelaksanaan setiap siklus 2 kali 
pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 2 × 35 menit untuk setiap 
pertemuan. 
 

F. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan 
pengamatan terhadap segenap aktivitas pembelajaran guru dan siswa kelas 
IV SDN 1 Bonjeruk ketika menerapkan Metode Everyone is Techer Here. 

2. Tes Hasil Belajar 
Tes akan diberikan kepada seluruh sampel penelitian. Sedangkan 

tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah soal pilihan ganda 
yang terdiri dari 15 item dengan 4 pilihan jawaban 

 
G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar Pengamatan (Observasi) 
a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan aktivitas guru 
minimal berkategori baik pada proses pembelajaran dengan menggunakan 
metode Everyone is Teacher Here. Adapun aspek-aspek yang diamati 
adalah sebagai berikut: 

1) Pemberian apersepse dan motivasi 
2) Penerapan metode Everyone Is Teacher Here 
3) Pengorganisasian kelompok dalam kelas 
4) Interaksi dengan siswa 
5) Menutup pelejaran 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator keberhasilan 

aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada proses 
pembelajaran. Beberapa aspek penilaian aktivitas belajar adalah sebagai 
berikut : 

1) Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan metode 
Everyone Is Teacher Here 



2) Keaktifan siswa dalam penerapan metode Everyone Is Teacher 
Here 

3) Aktivitas siswa dalam kerja kelompok 
4) Interaksi siswa dengan guru 
5) Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil belajar. 

2. Tes Hasil Belajar 
Mengetahui data hasil belajar siswa dilakukan dengan memberikan 

soal evaluasi berupa pilihan ganda (multiple choice) dengn 15 item soal 
dan 4 pilihan jawaban. 

 
H. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran 
Setelah data diperoleh  dari lembar observasi guru, kemudian data 
tersebut dianalisis dengan cara sebagai berikut: 
a. Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
1) Skor 4 diberikan jika 3 indikator dalam setiap aspek dilaksanakan 
2) Skor 3 diberikan jika 2 indikator dalam setiap aspek dilaksanakan 
3) Skor 2 diberikan jika 1 indikator dalam setiap aspek dilaksanakan 
4) Skor 1 diberikan jika tidak ada indikator yang dilaksanakan 

b. Menetukan skor aktivitas maksimal yang ideal 
1) Banyaknya indikator = 5 
2) Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 
3) Skor maksimal setiap aspek = 4 
4) Skor minimal tiap aspek = 1 
Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 5 x 3 x 4 = 60 
Sedangkan untuk skor terendah adalah 5 x 3 x 1 = 15 

c. Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi (Simpangan deviasi ideal) 
dengan rumus sebagai berikut: 

Mi   = 
2
1  SMi 

  =  
2
1   (60) 

  =  30 

SDi = 
3
1 x Mi 

     = 
3
1 x 30 

   = 10 
2. Teknik Analisis Aktivitas Belajar Siswa 

Setelah data diperoleh dari lembar observasi siswa, kemudian data 
tersebut dianalisis dengan cara sebagai berikut : 
a. Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai 

berikut: 



1) Skor 4 diberikan jika x≥75% siswa melakukan deskriptor yang 
dimaksud. (21-28 orang) 

2) Skor 3 diberikan jika 51%≤x≤74% siswa melakukan deskriptor 
yang dimaksud. (15-20 0rang)  

3) Skor 2 diberikan jika 26%≤x≤50% siswa melakukan deskriptor 
yang dimaksud. (8-14 0rang) 

4) Skor 1 diberikan jika x≤ 25%  siswa melakukan deskriptor yang 
dimaksud. (1-7 orang) 

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal 
1) Banyaknya Indikator = 5 
2) Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 
3) Skor maksimal setiap indikator = 4 
4) Skor minimal setiap indikator = 1 
Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi)adalah 5 x 3 x 4 = 60 
Sedangkan skor minimal ideal adalah 5 x 3 x 1 = 15 

c. Menentukan Mi (mean ideal) dan SDi (simpangan deviasi) dengan 
rumus sebagai berikut : 

Mi = 
2
1

 
( SMi ) 

 =  
2
1  (60) 

 = 30 

SDi = 
3
1  x Mi 

       = 
3
1  x 30 

       = 10 
3. Teknik Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai siswa secara 
individual adalah sebagai berikut: 

 
 

  Nilai = 
Skor Perolehan  

 x 100 Skor Maksimal 
( Purwanto, 2011: 207) 

Adapun ketuntasan klasikal dihitung dengan menggunakan rumus  sebagai 
berikut: 

 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar  

x 100 % ∑ Siswa 
 

Keterangan : 
P : Ketuntasan Klasikal 
 
I. Indikator  Penelitian  
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: 



1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan 
belajar klasikal yaitu minimal 85% dari seluruh siswa mendapat nilai 
lebih dari atau sama dengan 60 sesuai dengan KKM yang telah 
ditentukan. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil bila aktivitas belajar siswa dalam 
belajar mencapai katagori “aktif”. 

  



BAB IV: 
 
A. Deskripsi Data Siklus I 

Siklus I aktivitas guru termasuk kategori baik dengan skor 44, aktivitas 
siswa termasuk kategori cukup aktif dengan skor 32, dan jumlah siswa yang 
tuntas 19 orang dengan persentase ketuntasan sebesar 67,86%. Pada siklus ini, 
skor aktivitas siswa mencapai cukup aktif dan presentase ketuntasan hasil 
belajar siswa belum mencapai indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya 
untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, maka dilanjutkan pada 
siklus II. 

 
B. Deskripsi Data Siklus II 

Tabel 4.7 Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi       
dengan  Penggunaan Metode Everyone Is  Teachere Here Siklus I dan II 

Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Ketuntasan Belajar 
Siswa 

Skor Katagori Skor Katagori Nilai 
rata-
rata 

Ketuntasan 
klasikal 

I 44 Baik 32 Cukup 
Aktif 

62,96 67,86% 

II 56 Sangat 
Baik 

43 Aktif 71,21 
85,71% 

 
Ringkasan hasil penelitian siklus I dan II yang menjelaskan bahwa 

kegiatan proses pembelajaran pada siklus I dan II mengalami peningkatan dan 
terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya perolehan dan 
peningkatan aktivitas guru dan siswa serta peningkatan hasil ketuntasan 
belajar siswa. Skor aktivitas guru meningkat dari 44 dengan kategori baik 
menjadi 56 dengan kategori sangat baik dan skor aktivitas siswa meningkat 
dari 32 dengan kategori cukuf aktif menjadi 43 dengan kategori aktif.  
Peningkatan hasil ketuntasan belajar pada siklus I dan II yaitu dari rata-rata 
nilai siklus I 62,96 meningkat menjadi 71,21 pada siklus II. Begitu juga 
dengan ketuntasan  Klasikal pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 
67,86% meningkat menjadi 85,71%.  

  



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan bahwa 

penerapan metode Everyone Is Teacher Here dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa kelas IV SDN 1 Bonjeruk tahun ajaran 2013/2014. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil pelaksanaan penelitian yang menunjukkan peningkatan 
hasil belajar siswa pada sisklus I dengan nilai tara-rata mencapai  58,46 
dengan persentase ketuntasan klasikal 67,86% dan pada siklus II 71,21 dan 
persentase ketuntasan klasikalnya 85,71%. 

 
B. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan 
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Bagi siswa, diharapkan lebih aktif dan mendengarkan arahan guru dalam 

pembelajaran dengan penerapan Metode Everyone Is Teacher Here 
sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih baik dan materi yang akan 
disampaikan oleh guru dapat diterima. 

2. Bagi guru, diharapkan dapat menerapkan metode Everyone Is Teacher 
Here sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa serta aktivitas siswa dalam pembelajaran 
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