
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN EVERYONE IS A 

TEACHER HEREBERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR BIOLOGI  

SISWA KELAS X-2 SMA NEGERI 5 SURAKARTA  

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Oleh: 

ANDINI DEWI SEKARNINGRUM 

X4307005 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2011 



ABSTRAK 

 
Andini Dewi Sekarningrum.PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

EVERYONE IS A TEACHER HEREBERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X-2 

SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus. 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 
X-2 SMA Negeri 5 Surakarta melalui penerapan strategi pembelajaran Everyone 
is a Teacher Here yang berbasis kontekstual pada pokok bahasan 

Ekosistem.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research)yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas X-2 SMA Negeri 5 Surakarta  tahun pelajaran 2010/2011. Data penelitian 
diperoleh melalui penyebaran angket, observasi, dan wawancara. Teknik analisis 

data adalah dengan teknikdeskriptif.Validasi data dengan menggunakan teknik 
triangulasi. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 
melalui penerapan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here yang 
berbasis kontekstual pada pokok bahasan Ekosistem dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran Biologi. Hasil penelitian menunjukkan 
peningkatan persentase aktivitas belajar siswa untuk siklus I sebesar 77,55% dan 

siklus II 83,94% (meningkat 6,39%). Hasil wawancara menunjukkan 100% siswa 
menyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here 
yang berbasis kontekstualmemberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya.  
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

pembelajaranEveryone is a Teacher Here yang berbasis kontekstual pada pokok 
bahasan Ekosistemdapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X-2 SMA 
Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2010/ 2011 pada pembelajaran Biologi.  

 

 

Kata  kunci : Strategi PembelajaranEveryone Is A Teacher Here, Pendekatan  
Kontekstual, Aktivitas Belajar Siswa. 

 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tercapainya kualitas pendidikan yang baik dapat dipengaruhi oleh 

kualitaspembelajaran di kelas. Perwujudan pembelajaran yang baik dapatdilihat 

dari aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kebanyakan dalam 

proses pembelajaran gurumemegang peran yang dominan, sehingga guru 

berfungsi sebagai sumber belajar dan pemegang otoritas tertinggi keilmuan 

(teacher centered). Pandangan semacam ini perlu diubah, guru hendaknya 

menerapkan variasi strategi pembelajaran dan menekankan agar peserta didik aktif 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Belajar merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa yang akan 

menghasilkan perubahan tingkah laku dan kemampuan. Tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas. Aktivitas belajar merupakan komponen yang harus ada dalam 

prosespembelajaran, sehingga berperan terhadap perubahan perilaku siswa. 

Aktivitasbelajar terdiri dari visual activities, oral activities, listening activities, 

writingactivities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan 

emotionalactivities (Sardiman, 2007:101). Aktivitas belajar dapat berupa interaksi 

yang terjadi dalam prosespembelajaran, baik yang terjadi antara pendidik dengan 

peserta didik maupunantar peserta didik. Aktivitas belajar yang rendah dapat 

menghambat prosesperubahan perilaku siswa, sedangkan aktivitas belajar yang 

tinggi dapat membantu proses pencapaian perubahan perilaku siswa. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran biologi kelas X-2 di SMA 

Negeri 5 Surakarta menunjukkan bahwa siswa yang mengantukselama mengikuti 

pelajaran17,14%, siswa bertanya pada guru tentang materi yang belum dipahami 

11,42%, bertanya kepada teman yang menyampaikan gagasan14,28%, siswa 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru 20%, membaca materi yang dipelajari 

dengan disuruh oleh guru sebesar48,57%, dan 34,28% siswa menyalin penjelasan 

dari guru.Berdasarkan hasil observasi awal, masalah pada kelas X-2 SMA Negeri 

5 Surakarta yang paling penting untuk dicarikan solusinya adalah 



rendahnyaaktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi (Sumber. Observasi; 

10 Januari 2011). 

Tindak lanjut terhadap kesimpulan sementara hasil observasi awal di kelas 

X-2 SMA Negeri 5 Surakarta, maka dilakukan observasi lanjutan dengan 

menggunakan indikator aktivitas belajar siswa. Hasil observasi lanjutan 

menunjukkan bahwa siswa yang memperhatikan pada saat guru menjelaskan 

materi adalah 74,28%, siswa menjawab pertanyaan dari guru sebesar 54,28%, 

siswa menyatakan pendapat ketika diminta oleh guru 42,86%, bertanya kepada 

guru 45,71% dan 57,14% bertanya kepada teman ketika belum memahami materi.  

Siswa mendengarkan penjelasan guru sebesar 65,71%, menanggapi pernyataan 

guru maupun siswa lain sebesar 40%, memecahkan masalah yang diberikan oleh 

guru 57,14%, siswa mengingat materi yang telah disampaikan 60%, siswa yang 

berani sebesar 40% dan 65,71% siswa bersemangat mengikuti pelajaran. Hasil 

observasi lanjutan tersebut menguatkan bahwa aktivitas belajar siswa di kelas X-2 

SMA Negeri 5 Surakarta masih kurang (Sumber. Observasi; 6 April 2011). 

Akar masalah penyebab rendahnya aktivitas siswa adalah strategi 

pembelajaran yang digunakan kurang memberikan kesempatan pada seluruh siswa 

untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di kelas 

masih lebih banyak berpusat pada guru (teacher centered) sehingga siswa 

bertindak sebagai obyek dalam pembelajaran.Hal tersebut belumdapat membuat 

siswa aktif dan komunikatif dalam menyampaikan pendapat selama pembelajaran 

berlangsung. 

Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang telah teridentifikasi di 

kelas X-2 SMANegeri 5Surakarta adalah menggunakan strategi pembelajaran 

yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Salah 

satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untukmeningkatkan aktivitas 

belajar dan komunikasi di antara siswa adalah strategi pembelajaran Everyone is a 

Teacher Here. 

Everyone is a  Teacher Here adalah strategi pembelajaran yang sangat tepat 

untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. 

Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai 



guru bagi kawan-kawannya. Strategi ini juga membuat peserta didik yang selama ini 

tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif.  

Melalui strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here siswa dapat 

berpartisipasi aktif dengan membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan dan 

menjelaskan di depan kelas, serta memberi tanggapan terhadap jawaban dari siswa 

lain. Strategi ini mendorong siswa untuk bertanya, mengikutsertakan semua siswa 

dalam mengungkapkan gagasan dan menilai gagasan yang diungkapkan sesama 

siswa.Aktivitas siswa dalam pembelajaran yang dapat ditingkatkan melalui 

penerapan strategi Everyone is a Teacher Here adalah aktivitas melihat, berbicara, 

mendengarkan, menulis, menggambar, mental, dan aktivitas emosional.  

Penerapan pembelajaran secara kontekstual merupakan penerapan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan mereka sehari-hari (Trianto, 

2007:103). Belajar tidak hanya dilakukan dengan membaca buku materi saja. 

Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan lingkungan diharapkan 

lebih baik agar siswa mampu menemukan sendiri permasalahan yang ditemui di 

dunia nyata. 

Materi pelajaran atau topik yang akan didiskusikan di kelas dapat 

diberikan secara kontekstual yaitu dengan pendekatan lingkungan. Penerapan 

strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here yang berbasis kontekstual pada 

pokok bahasan Ekosistem dengan lingkungan sebagai sumber belajarnya,diawali 

dengan mengamati secara langsung lingkungan sekitar sekolah agar siswa dapat 

menemukan sendiri permasalahan yang ada. Selanjutnya mela lui pertanyaan yang 

telah dibuat, siswa dapat saling bertukar pendapat untuk memecahkan masalah 

yang telah mereka temui di kehidupan nyata. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dibahas mengenai upaya 

untukmeningkatkan aktivitas belajar siswa dengan penelitian yang berjudul:  

“Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone is a Teacher HereBerbasis 

Kontekstual Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Biologi Siswa Kelas X-2 

SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011”. 



 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian yaitu : Apakah penerapan strategi pembelajaran Everyone is a 

Teacher Here berbasis kontekstual pada pokok bahasan Ekosistem dapat 

meningkatkan aktivitas belajar biologi siswa kelas X-2 SMA Negeri 5 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2010/2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

X-2 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011 dalam pembelajaran 

Biologi dengan penerapan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here 

berbasis kontekstual pada pokok bahasan Ekosistem. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  

1. Bagi Siswa 

a. Mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan dan variatif.  

b. Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

c. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi.  

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran Biologi 

khususnya terkait dengan aktivitas belajar siswa. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X-2 

SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2010/ 2011. 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaranEveryone is a Teacher Here berbasis kontekstual 

dapat meningkatkan aktivitas belajar Biologi siswa kelas X-2 SMA Negeri 5 

Surakarta tahun pelajaran 2010/ 2011. 

 
B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologidi SMA 5 

Surakarta. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMA Negeri 5 Surakarta untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa serta memberikan alternatif dalam memilih sistem pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.  

 

C. SARAN 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih berani dalam menyampaikan pendapat atau 

menanggapi pendapat dari siswa lain. 

b. Siswa hendaknya memperhatikan dan mendengarkan teman yang 

menyampaikan pendapatnya. 

c. Siswa hendaknya tidak hanya mengandalkan penjelasan dari guru tetapi 

juga harus berusaha menemukan konsep melalui pengalaman pada 

kehidupan nyata. 

2. Bagi Guru 



a. Guru hendaknya lebih menekankan kepada siswa agar mau menanggapi 

maupun menambahkan penjelasan yang disampaikan siswa lain.  

b. Guru hendaknya lebih memberikan motivasi kepada siswa untuk berani 

bertanya dan menjawab pertanyaan.  

c. Guru hendaknya lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran agar aktivitas belajar siswa meningkat.  

 

 

 

 

 

 


