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ABSTRAK 

Hanandini, Dita Amalia. 2019 Implementasi Strategi 

Every One Is A Teacher Here dalam 

Meningkatkan Keaktifan Siswa Mata 

Pelajaran Fiqih Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 PonorogoSemester 

Genap Tahun 2018/2019. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Muhammad Widda Djuhan, S.Ag.,M.Si 

Kata Kunci : Strategi Every One Is A Teacher Here, 

Keaktifan Siswa 

 Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah 

proses pembelajaran yang kurang menarik dan 

menyenangkan, sehingga siswa merasa bosan, jenuh, dan 

kurangnya aktifitas dan bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena seorang 

guru ketika pembelajaran berlangsung hanya menggunakan 

metode ceramah. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung masih belum maksimal dan berdampak 

pada hasil belajar siswa yang masih dibawah kriteria 

ketuntasan minimal. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses pembelajaran menggunakan strategi Every One Is A 

Teacher Here untuk meningkatkan keaktifan siswa pada 

mata pelajaran Fiqih kelas VIII  di MTsN 3 Ponorogo. 
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 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus, dan setiap 

siklusnya terdiri dari  empat tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 

terdiri dari 23 siswa kelas VIII C MTsN 3 Ponorogo. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa pada setiap 

siklus. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar dari 

masing-masing siklus sebagai berikut:Pada siklus I hasil 

belajar peserta didik mencapai 60,87 %, siklus II meningkat 

menjadi 91,30 %, dan pada siklus III mengalami 

peningkatan yang sangat memuaskan mencapai 100 

%.Sedangkan untuk keaktifan siswa juga mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya yaitu: siklus I mencapai 

17,40 %, siklus II menjadi 39,40 %, dan siklus III mencapai 

86,95 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

strategi Every One Is A Teacher Here dapat meningkatkan 

keaktifan siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas VIII C di 

MTsN 3 Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dalam arti luas adalah segala 

pengalaman belajar yang dilalui peserta didik dengan 

segala lingkungan dan sepanjang hayat. Pada 

hakikatnya kehidupan mengandung unsur 

pendidikan karena adanya interaksi dengan 

lingkungan, namun yang penting bagaimana peserta 

didik menyesuaikan diri dan menempatkan diri 

dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan 

semua itu dan dengan siapapun.
1
 

  Dalam proses pengajaran unsur proses 

belajar memegang peranan yang vital. Mengajar 

adalah proses membimbing kegiatan belajar, bahwa 

kegiatan mengajar hanya bermakna apabila terjadi 

kegiatan belajar murid. Oleh karena itu, adalah 

penting sekali bagi setiap duru memahami sebaik-

baiknya tentang proses belajar murid, agar ia dapat 

memberikan bimbingan dan menyediakan 

lingkungan belajar murid-murid.
2
 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses 

                                                           
1
 Ramayulis,Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta, Kalam Mulia, 

2006),  hal 17. 
2
 Oemar Malik,Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hal 27. 
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pembelajaran. Dalam proses pembelajarandi dalam 

kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal dan menerapkan informasi. Anak dipaksa 

untuk memahami informasi yang diingatnya untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, 

ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka pintar 

secara teoritis akan tetapi mereka miskin aplikatif.  

Penyempurnaan kurikulum yang dilakukan 

pemerintah hampir setiap tahun, bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Negara kita. 

Peningkatan kurikulum ini ditunjukkan dengan 

adanya perubahan pada pola kegiatan belajar 

mengajar, memilih media pendidikan dan 

menentukan pola penilaian hasil pembelajaran. 

Pembaharuan kurikulum akan lebih bermakna jika 

diikuti oleh perubahan praktik pembelajaran di kelas 

yang dengan sendirinya akan mengubah praktik 

penilaian.  

Namun pada kenyataannya itu semua masih 

jauh dari harapan, namun itu semua bukanlah 

menjadi halangan bagi kita yang ingin melihat dunia 

pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan. 

Untuk itulah perlunya terobosan-terobosan yang 

baru dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap 

dunia pendidikan, khususnya guru.
3
 Sebagaimana 

                                                           
3
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(classroom Management), (Bandung, Alfabeta, 2014), 188. 
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diketahui bahwa belajar merupakan sebuah proses 

perubahan didalam kepribadian manusia sebagai 

hasil dari pengalaman atau interaksi antara indivisu 

dengan lingkungan. 

  Pendidikan merupakan sarana yang strategis 

guna mencapai tujuan tersebut. Pendidikan adalah 

segala usaha yang dilakukan untuk mendidik 

manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang 

serta memiliki potensi atau kemampuan sebagaimana 

dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki 

potensi atau kemampuan sebagai mana mestinya. 

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam 

pergaulan denganorang-orang untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohani, kearah 

kedewasaan.
4
 

  Dalam praktiknya pendidikan juga memiliki 

tujuan untuk memberikan arah pada segenap 

kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang 

ingin dicapai dari kegiatan pendidikan yang 

dilakukan. Dengan tujuan, diharapkan proses 

pendidikan dapat mencapai hasil secara efektif dan 

efisien. Apabila tujuan pendidikan tidak digariskan 

secara tegas maka pendidikan akan mengalami 

ketidakpastian dalam prosesnya yang akibatnya 

manusia sebagai output pendidikan tidak memiliki 

                                                           
4
Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, (Bandung:Rosdakarya, 2004), hal 11. 
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patokan atau pedoman hidup luhur yang sesuai 

dengan hakekatnya sebagai manusia. 
5
 

  Dalam melaksanakan pendidikan dan upaya 

mencapai tujuan tersebut pendidikan diterapkan 

secara penuh disekolah. Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan yang diandalkan oleh negara guna 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

yakni yang cerdas, terampil dan berbudi pekerti 

luhur. Proses pembelajaran di sekolah sebenarnya 

merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan, 

pembentukan sikap dan pembiasaan budipekerti 

siswa akan tercapai apabila siswa menemukan dan 

merasakan pengalaman sendiri. Menemukan yang 

dimaksud adalah mengintervestarisir nilai-nilai yang 

ada dan hidup di lingkungannya, merasakan yang di 

maksud adalah kondisi tertentu yang ditimbulkan 

sebagai akibat dari melakukan sesuatu dan 

pengalaman adalah bentuk kegiatan yang dialami 

sendiri oleh siswa. Oleh karena itu, kegiatan 

pembelajaram kelas harus menitik beratkan pada 

aktivitas dan kreatifitas siswa, sehingga diharapkan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.   

  Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran adalah dengan merubah model 

pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

                                                           
5
 Rubino Rubiyanto, dkk, Landasan Pendididkan, (Surakarta, 

Muhammadiyah University Press, 2003), hal 49. 
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model pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Proses pembelajaran tersebut harus mampu  

melibatkan seluruh siswa secara aktif, sehingga 

mereka dapat mengekplorasi potensi yang ada pada 

mereka masing-masing dan menumbuhkan 

kesadaran bahwa tiap-tiap siswa memiliki 

kemampuan serta pengertian akan pentingnya rasa 

kebersamaan. 

Di MTsN 3 Ponorogo, peneliti menemukan 

beberapa masalah dalam mata pelajaran Fiqih. 

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah 

ketika pembelajaran berlangsung guru selalu 

mendominasi pembelajaran didalam kelas. Sehingga 

peserta didik kurang memliki kesempatan untuk 

berperan aktif ketika pembelajaran dikelas, yang 

mengakibatkan hilangnya semangat belajar siswa.  

  Guru ketika pembelajaran masih 

menggunakan metode ceramah/cerita. Sehingga 

peserta didik merasa bosan dan kurang aktifnya 

siswa dalam kelas. Selain itu guru juga 

menggunakan metode yang menoton. Sehingga 

peserta didik merasa jenuh dan merasa pembelajaran 

dikelas kurang menarik dan kurang menyenangkan. 

  Jika seorang guru hanya menerangkan materi 

dengan metode ceramah saja, tanpa memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berperan 

aktif dalam pembelajaran, maka peserta didik akan 

kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang 
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telah disampaikan dan akan menghambat tujuan 

pembelajaran. 

  Penggunaan strategi belajar yang kurang 

menyenangkan terlebih bagi guru yang kurang 

memperhatikan strategi dalam penyampaian materi 

akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

keberhasilan suatu pembelajaran di dalam kelas. 

Ternyata hal itu merupakan suatu permasalahan 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan strategi 

belajar yang tepat serta keahlian seorang guru dalam 

menerapkan strategi tersebut dinilai sangat penting.
6
 

Berdasarkan uraian di atas membuat peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan mengambil 

judul penelitian tindakan kelas “Implementasi 

Strategi Every One Is A Teacher Here dalam 

Meningkatkan Keaktifan Siswa Mata Pelajaran Fiqih 

Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

Ponorogo Semester Genap Tahun 2018/2019“ 

  

                                                           
6
Ani Ristiani, “Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa 

Melalui Strategi Mind Map Dan Crossword Puzzle dalam Mata 

Pelajaram Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Asmaul Husna Kelas X di Ma 

Ypip Panjeng Jenangan Ponorogo”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, 2017. 5. 
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B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN 

MASALAH 

1. Identifikasi Masalah 

Kurangnya keaktifan siswa pada saat 

kegiatan pembelajaran Fiqih berlangsung 

mungkin karena guru belum 

mengimplementasikan strategi pembelajaran 

yang menarik dan dapat meningkatkan 

keaktifan siswa. 

2. Pembatasan Masalah 

a. Penelitian ini hanya fokus kepada 

keaktifan siswa yang meliputi perhatian 

dan penyebab kemalasan belajar siswa 

dan meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Fiqih. 

b. Penelitian ini hanya dikenakan pada 

siswa kelas VIII MTsN 3 Ponorogo 

Tahun 2018/2019. 

c. Materi yang akan disampaikan ialah 

materi yang ada dalam Pelajaran Fiqih 

kelas VIII MTsN 3 Ponorogo Tahun 

2018/2019 
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C. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah penerapan strategi Every One Is A 

Teacher Heredapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mata pelajaran Fiqih kelas VIII 

MTsN 3 Ponorogo? 

2. Apakah penerapan strategi Every One Is A 

Teacher Heredapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran Fiqih kelas VIII 

MTsN 3 Ponorogo? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan 

siswa setelah penerapan strategi Every One 

Is A Teacher Herepada mata pelajaran Fiqih 

siswa kelas VIII MTsN 3  Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran melalui 

strategi Every One Is A Teacher Here pada 

mata pelajaran Fiqih siswa kelas VIII MTsN 

3 Ponorogo. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Toritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khasanah pengetahuan di 

bidang strategi pembelajaran. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

informasi serta acuan bagi peneliti lain yang 

hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat menambah cakrawala pemikir 

dan memperluas pengetahuan. 

2) Mendapat pengalaman dan 

pengetahuan yang baru dalam 

pengadaan penelitian. 

3) Mendapat bekal dalam memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai 

setelah nantinya terjun mengajar. 

b. Bagi Siswa  

1) Membantu dalam menguasai materi 

pelajaran yang baik. 

2) Membanti siswa dalam meningkatkan 

hasil belajar. 

c. Bagi Madrasah 

1) Mendapatkan informasi tentang 

strategi pembelajaran ini yang nantinya 

dapat diterapkan terapkan di kelas lain 

dan guru lain. 
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2) Pengembangan penelitian lebih lanjut, 

yakni dapat dijadikan acuan 

pertimbangan dalam menambah 

cakrawala berpikir. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian tindakan kelas 

ini terdiri dari lima bab yang berisi: 

BAB I, menguraikan tentang pendahuluan 

yang mencakup latar belakang masalah, 

indentifikasi dan pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II, menguraikan tentang landasan teori, 

telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, 

dan pengajuan hipotesis tindakan. 

BAB III, menguraikan tentang metode 

penelitian yang mencakup objek penelitian, setting 

subjek penelitian, variabel yang diamati, dan 

prosedur penelitian. 

BAB IV, menguraikan tentang hasil 

penelitian tindakan kelas yang mencakup 

gambaran singkat setting lokasi penelitian, 

penjelasan data per-siklus, proses analisis data per-

siklus dan pembahasan. 

BAB V, merupakan bab terakhir dalam 

laporan ini, berisi penutup yang meliputi: 

simpulan dan saran. Bab ini dimaksudkanagar 

pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dengan judul penelitian “Penerapan Metode 

Pembeljaran Aktif Every One Is A Teacher Here Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Dan Hasill Belajar 

Kompetensi Dasar Pengisian Kelas X SMK 

Perindustrian Yogyakarta 2011/2012”dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Penerapan metode pembelajaran everyone is 

teacher here dilakukan dengan cara mengaktifkan siswa 

untuk membuat soal berdasarkan materi yang diberikan, 

kemudian dibagikan dengan mengacak soal dan 

meminta siswa bergantian menjawab soal yang 

diterima. Siswa lain diberikan kesempatan untuk 

menanggapi jawaban temannya. Dengan demikian 

keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat. 

Penerapan metode pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here dapat meningkatkan aktitvitas siswa 

dalam proses belajar mengajar pada standarkompetensi 

sistem pengisian. Pada siklus I ke siklus II aktifitas 

positif mengalami peningkatan dari 40.3% naik menjadi 

60.7% serta penurunan aktivitas negatif siswa dari 

16,1% turun menjadi 5%. 
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Penerapan metode pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam proses belajar mengajar pada standarkompetensi 

sistem pengisian. Dengan rata-rata nilai awal 64,5 

meningkat menjadi rata-rata nilai 74,5. Hal ini 

menunjukkan peningkatan hasil belajar sebesar 15,5%. 

Ketuntasan belajar dalam kelas meningkat dari 60,7% 

menjadi 85,7 %, atau terjadi peningkatan dari siklus I 

ke siklus II sebesar 41,2%.
7
 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh Afriza Haqqul Yaqin Tahun 2017 

dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif 

Tipe Every One Is A Teacher Here Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Penelitian Tindakan Kelas di 

SMP Islam Daarul Ilmi Bogor)terkait dengan 

peningkatan hasil belajar peserta didik pelajaran PAI 

melalui penerapanstrategi pembelajaran aktif tipe 

everyone is a teacher here pada materi dinasti Bani 

Abasyiah, siswa dapat merasakan perbedaan dalam 

pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif dan lebih 

percaya diri, peserta didik juga mampu mengemukakan 

pendapatnya tanpa rasa takut, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat peningkatan keaktifan siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa setelah dilakukannya 

                                                           
7
 Skripsi Suparman, Penerapan Metode Pembeljaran Aktif 

Every One Is A Teacher Here Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan 

Hasill Belajar Kompetensi Dasar Pengisian Kelas X SMK Perindustrian 

Yogyakarta 2011/2012, (Yogyakarta, 2015). 
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pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran 

aktif tipe everyone is a teacher here.Strategi 

pembelajaran aktif tipe everyone is a teacher here juga 

memberikan dampak positif hasil belajar PAI siswa 

kelas VIII A SMP Islam Daarul Ilmi Bogor mengalami 

peningkatan. Pada siklus I diperoleh nilai sebesar 

61,53%. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, 

pemahaman dan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan menjadi 81,15%. Hal ini menunjukan 

bahwa pemahaman siswa pada materi dinasti Bani 

Abbasyiah dapat ditingkatkan melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe everyone is a teacher here. 

Prosespembelajaran dengan menggunakan strategi 

everyone is a teacher heremembuat siswa menjadi lebih 

aktif dan dapat lebih mudah dalam membuat maupun 

menjawab pertanyaan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

respon siswa dan hasil wawancara siswa yang 

menunjukan bahwa siswa lebih aktif dan hasil 

belajarnya meningkat.
8
 

B. Landasan Teori 

   PTK merupakan suatu proses di mana 

guru/dosen dan siswa/mahasiswa menginginkan 

terjadinya perbaikan, peningkatan, dan perubahan 

pembelajaran yang lebih baik agar tujuan 

                                                           
8
 Skripsi Afrizal Haqqul Yaqin, Penerapan Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Every One Is A Teacher Here Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Penelitian Tindakan Kelas di SMP Islam Daarul Ilmi Bogor, (Bogor, 

2017). 
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pembelajaran di kelas dapat tercapai secara 

optimal.
9
PTK dapat diartikan sebagai proses 

pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas 

melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan 

masalah tersebut dengan cara melakuan 

berbagaitindakan yang terencana dalam situasi nyata 

serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan 

tersebut.
10

Tujuan PTK adalah untuk perbaikan 

dan/atau peningkatan praktik pembelajaran secara 

berkesinambungan yang pada dasarnya melekat pada 

terlaksananya misi profesional pendidikan yang 

diemban guru, pengembangan kemampuan dan 

keterampilan guru untuk menghadapi masalah aktual 

pembelajaran di kelasnya dan atau di sekolahnya, 

tumbuhnya budaya meneliti di kalangan guru dan 

dosen sebagai pendidik, dan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pembelajaran melalui teknik-

teknik pengajaran yang tepat sesuai dengan masalah 

dan tingkat perkembangan peserta didik.11
 

1. Pengertian Keaktifan 

  Proses pembelajaran pada hakekatnya 

untuk mengembangkan aktivitas dan kreatifitas 

peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar. Keaktifan belajar siswa 

                                                           
9
 Djunaidy Ghony, Penelitian Tindakan Kelas (Malang: UIN-

Malang Press, 2008), 8. 
10

 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2011), 26. 
11

 Basuki As‟adie, Desain Pembelajaran Berbasis Penelitian 

Tindakan Kelas (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 16. 
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merupakan unsur dasar yang penting bagi 

keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan 

adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, 

yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian 

yang tidak dapat dipisahkan. Belajar yang berhasil 

harus melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas visik maupun psikis. Aktifitas fisik adalah 

siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya 

duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya 

pasif. Siswa yang memiliki aktifitas psikis adalah 

jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya 

atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. 

 Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak 

lain adalahj untuk mengkonstruksi pengetahuan 

mereka sendiri. Mereka aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang 

mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia aktif berarti giat 

(bekerja, berusaha). Keaktifan diartikan sebagai hal 

atau keadaan dimana siswa dapat aktif.  Rousseau 

dalam menyatakan bahwa setiap orang orang yang 

belajar harus aktif sendiri, tanpa ada aktifitas proses 

pembelajaran tidak akan terjadi.
12

 

  Klasifikasi Keaktifan menurut Paul 

keaktifan  belajar dapat di klasifikasikan menjadi 8 

kelompok: 

                                                           
12

 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar(Jakarta: Raja 

Grafindoo Persada, 1986) hal 95. 
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a. Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati  eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang 

lain bekerja  atau bermain. 

b.  Kegiatan-kegiatan lisan, seperti: 

mengemukakan suatu fakta yang ada atau 

prinsip, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, 

dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti: 

mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, 

mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis, seperti: menulis 

cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan materi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar, seperti: 

menggambar, membuat suatu grafik, chart, 

diagram, peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik, seperti: melakukan 

percobaan-percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, menari, dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental, seperti: 

merenungkan, mengingat, memecahkan 
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masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional, seperti: menaruh 

minat, membedakan, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, berani, tenang, dan gugup.
13

 

Menurut Sardiman jenis-jenis aktivitas 

siswa dalam belajar adalah: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya 

misalnya membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti : menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi. 

c. Listening activities, sebagai contoh 

mendengarkan: percakapan, diskusi, musik, 

pidato.Writting activities, seperti menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

d. Drawing activities, misalnya menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

e. Motor activities, yang termasuk di dalamnya 

antara lain: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, bermain. 

                                                           
13

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011( hal 172-173) 
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f. Mental activities, sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, mengambil keputusan.  

g. Emotional activities, seperti: menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, tenang.
14

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar atau achievement merupakan 

realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang. Senada dengan hal tersebut 

Syah, mengungkapkan bahwa hasil belajar 

ideal meliputi segenap ranah psikologis yang 

berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 

belajar peserta didik.
15

 

b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Ada beberapa faktor yang memperngaruhi 

hasil belajar siswa adalah: 

1) Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri peserta didik. 

Faktor internal dapat dibagi menjadi dua 

yakni faktor fisiologis dan faktor 

psikologis. Adapun yang termasuk dalam 

faktor fisiologis adalah kesehatan jasmani, 

                                                           
14

 Ibid. 

 15
Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajamen Kelas 

(Classroom Management), (Bandung: Alfabeta, 2015), 214. 
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gizi cukup tinggi, kondisi panca indra, dan 

faktor psikologis adalah bakat, minat, 

kecerdasan, motivasi, dan kemampuan 

kognitif.
16

 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal 

dari luar peserta didik. Faktor eksternal 

dapat dibagi menjadi dua yakni faktor 

yang berasal dari lingkungan dan faktor 

yang berasal dari instrumental. Faktor 

yang berasal dari lingkungan meliputi 

lingkungan Alami (yaitu tempat tinggal 

anak didik hidup dan berusaha 

didalamnya, tidak boleh ada pencemaran 

lingkungan), dan lingkungan sosial budaya 

(hubungan dengan manusia sebagai 

makhluk sosial). Sedangkan faktor 

instrumental yaitu seperangkat 

kelengkapan dalam beragai bentuk untuk 

mencapai tujuan, yang meliputi: 

kurikulum, program, sarana dan fasilitas, 

dan guru.
17

 

3. Strategi Pembelajaran 

  Kemp menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang 

                                                           
 16

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017), 107. 

 17
Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 

2012), 195-198. 
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dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

  Kozna dalam Sanjaya menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran adalah sebagai 

kegiatan yang dilakukan guru untuk memfasilitasi 

(guru sebagai fasilitator) peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

  Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih 

guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

kepada peserta didik dalam lingkungan 

pembelajaran tertentu. 

  Sedangkan Dick dan Carey menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran terdiri dari seluruh 

komponen materi pembelajaran dan prosedur atau 

tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru 

dalam rangka membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran. 

  Dari berbagai definisi atau pengertian 

diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran adalah langkah-langkah yang 

ditempuh guru untuk memanfaatkan sumber belajar 

yang ada, guna mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efisien.
18

 

  

                                                           
 18

Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13-14. 
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4. Strategi Every One Is A Teacher Here 

a. Pengertian Every One Is A Teacher Here 

 Menurut Melvin strategi Everyone Is A 

Teacher Here memiliki arti bahwa “setiap siswa 

bisa menjadi guru disini”.
19

 Strategi ini 

merupakan cara mudah untuk mendapatkan 

partisipasi seluruh kelas dan 

pertanggungjawaban individu. Melalui strategi 

ini dapat memberikan kesempatan bagi setiap 

siswa untuk bertindak sebagai guru bagi siswa 

lain. Selain itu strategi ini sangat tepat untuk 

mendapatkan partisipasi kelas secara 

keseluruhan dan secara individual. Dengan 

strategi ini siswa yang selama ini tidak mau 

terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran 

secara aktif. Strategi ini pula mendorong siswa 

untuk bertanya dan menjawab terkait materi 

yang diajarkan. Pertanyaan tersebut dapat 

diberikan secara lisan maupun tulisan (melalui 

kertas post it yang dibagikan kepada setiap 

siswa untuk membuat pertanyaan). Dengan 

begitu setiap siswa dapat secara aktif untuk 

membuat sebuah pertanyaan dan berusah untuk 

menjawab pertanyaan yang lain dari temannya. 

Dengan demikian, siswa dilatih untuk percaya 

diri menjawab pertanyaan yang dituliskan 
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Melvin L. Silberman, Active Learning, (Bandung: Penerbit 

Nuansa, 2012)cet.7, hal 183. 
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temannya dikertas yang ia terima, lalu 

mempresentasikannya didepan teman sekelas. 

b. Langkah-langkah Every One Is A Teacher Here 

 Adapun langkah-langkah strategi everyone is 

a teacher here antara lain sebagai berikut :  

1) Bagikan kartu indeks kepada tiap siswa. 

Perintahkan siswa untuk menuliskan sebuah 

pertanyaan yang mereka miliki tentang materi 

pelajaran yang tengah dipelajari di dalam 

kelas atau topik khusus yang ingin mereka 

diskusikan di kelas.  

2) Kumpulkan kartu, kemudian kocoklah, dan 

bagikan satu-satu kepada siswa. Perintahkan 

siswa untuk membaca dalam hati pertanyaan 

atau topik pada kartu yang mereka terima dan 

pikirkan jawabannya.  

3) Tunjuklah beberapa siswa sebagai 

sukarelawan untuk membacakan kartu yang 

mereka dapatkan dan memberikan 

jawabannya.  

4) Setelah memberikan jawaban, perintahkan 

siswa lain untuk memberi tambahan atau 

tanggapan atas apa yang dikemukakan oleh 

siswa yang membacakan kartunya itu.  
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5) Lanjutkan Prosedur ini bila waktunya 

memungkinkan.
20

 

c. Kelemahan dan Kelebihan Strartegi Everyone Is A 

Teacher Here 

Adapun kelemahan dan kelebihan strategi 

Everyone Is A Teacher Here: 

1. Memerlukan penjelasan materi di awal oleh 

guru agar soal yang di buat siswa tidak 

menyimpang dari tujuan pembelajaran.  

2. Membutuhkan waktu yang lama untuk 

menghabiskan semua pertanyaan.  

3. Siswa merasa takut ketika tidak bisa 

menjawab pertanyaan.  

Kelebihan strategi everyone is a teacher here 

1. Strategi ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran siswa.  

2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengemukakan pendapat.  

3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengatasi masalah.  

4. Meningkatkan kemampuan siswa 

menuliskan pendapat-pendapatnya.  

                                                           
20

Ibid., hal 184. 
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5. Meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membuat kesimpulan.
21

 

5. Mata Pelajaran Fiqih 

a. Pengertian Fiqih  

 Secara etimologi, “fiqih berarti paham 

yang mendalam.” Dengan definisi  lain dalam 

buku Zakiah Daradjat, “fiqih artinya faham 

atau tahu.” Sedangkan menurut istilah yang 

digunakan para ahli fiqih (fuqaha), fiqih itu 

ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum 

syariat Islam yang diambil dari dalil-dalilnya 

yang terperinci. Dilihat dari segi ilmu 

pengetahuan yang berkembang dalam kalangan 

ulama Islam, fiqih itu ialah ilmu pengetahuan 

yang membicarakan, membahas, memuat 

hukum-hukum Islam yang bersumber pada al-

Qur’an, sunah dan dalil-dalil syar’i yang lain, 

setelah diformulasikan oleh para ulama dengan 

mempergunakan kaidah-kaidah ushul fiqih.
22

 

Adapun pengertian mata pelajaran fiqih 

dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah 

adalah: 

1) Mata pelajaran fiqih adalah bimbingan 

untuk mengetahui ketentuan-ketentuan  

                                                           
21

Ibid. 
22

 Zakiyah drajat, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 

1995. 
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syari’at Islam. Materi yang sifatnya 

memahami, menghayati dan 

mengamalkan  pelaksanaan syariat 

tersebut yang kemudian menjadi dasar 

pandangan dalam kehidupannya, keluarga 

dan masyarakat lingkungannya. 

2) Bentuk bimbingan tersebut tidak terbatas 

pada pemberian pengetahuan, tetapi lebih 

jauh seorang guru dapat menjadi contoh 

dan tauladan bagi siswa dan masyarakat 

lingkungannya. Dengan keteladanan guru 

diharapkan para orang tua dan 

masyarakat membantu secara aktif 

pelaksanaan fiqih di dalam rumah tangga 

dan masyarakat lingkungannya.
23

 

b. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Fiqih 

Fiqih sebagai bagian dari syari’at 

Islam, maka sudah barang tentu tujuannya 

identik dengan tujuan syari’at Islam itu 

sendiri. Hanya saja tujuan ilmu fiqih lebih 

terinci dan tegas daripada tujuan syari’at, 

karena objeknya adalah segala perbuatan 

orang-orang mukallaf dalam melakukan 

segala aktifitasnya untuk mendidik rohani 

dan jiwanya. Diantara tujuannya yaitu: 
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 Depag RI, GBPP MTs Mata Pelajaran Fikih, (Dirjen 

pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1993), Cet. I, hal 1. 



26 
 

 

1. Melaksanakan ibadah shalat dengan baik 

lengkap dengan rukun dan sifat-sifatnya, 

dapat mendidik rohani dan membersihkan 

jiwa sehingga mampu menjadi sumber 

kebaikan bagi dirinya sendiri. 

2. Melaksanakan ibadah zakat dengan ikhlas, 

dapat melatih diri bersifat sosial dan 

membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir 

serta untuk memperbaiki hubungan antara 

si kaya dan si miskin. 

3.  Melaksanakan ibadah puasa dengan 

ikhlas, dapat meningkatkan kesadaran 

untuk mencapai takwa yang merupakan 

kunci segala kebahagiaan. 

4. Melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, 

dapat memberikan pengalaman dan 

wawasan yang lebih luas, tentang 

kebesaran dan kekuasaan Allah, pencipta 

berbagai bangsa manusia dan alam. 

5. Melaksanakan muamalah; jual beli, sewa 

menyewa, gadai, titipan dan sebagainya 

penuh dengan amanah (kejujuran) dan 

menjauhi segala perbuatan yang dapat 

merugikan sesama manusia. 

6. Melaksanakan munakahat dengan baik, 

sebagai suatu lembaga pembentukan dan 

pembinaan masyarakat yang baik dan dari 
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masyarakat yang baik inilah yang dapat 

menjadi masyarakat yang adil dan 

makmur.
24

 

Adapaun tujuan pembelajaran fiqih di 

Madrasah Tsanawiyah untuk membekali 

peserta didik agar dapat:  

1. Mengetahui dan memahami pokok-pokok 

hukum Islam dalam mengatur ketentuan 

dan tata cara menjalankan hubungan 

manusia dengan Allah yang diatur dalam 

fikih ibadah dan hubungan manusia 

dengan sesama yang diatur dalam fikih 

muamalah. 

2. Melaksanakan dan mengamalkan 

ketentuan hukum Islam dengan benar 

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah 

dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut 

diharapkan menumbuhkan ketaatan 

menjalankan hukum Islam, disiplin dan 

tanggung jawab sosial yang tinggi dalam 

kehidupan pribadi maupun sosial.
25
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 Muhammadiyah Djafar, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: 

Kalam Mulia, 1993), Cet. I, hal 17. 
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2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi pendidikan 

Agama Islam dan Baasa Arab di Madrasah, (Jakarta: Bp. Mediatama 
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Pembelajaran fiqih diarahkan untuk 

mengantarkan peserta didik dapat memahami 

pokok-pokok hukum Islam dan tata cara 

pelaksanaannya untuk  diaplikasikan dalam 

kehidupan sehingga menjadi muslim yang 

selalu taat menjalankan syariat Islam secara 

kaaffah (sempurna). 

c.  Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih 

Para penulis kitab-kitab fiqih 

Syafi’iyah membagi pembahasan fiqih 

kepada empat bagian, yaitu: 

1. Aspek ibadah meliputi masalah-masalah 

yang dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok thaharah, sholat, puasa, zakat, 

haji, qurban, jenazah serta aqiqah. 

2. Aspek mua’amalat meliputi masalah-

masalah yang dikelompokkan ke dalam 

kelompok persoalan harta kekayaan, harta 

milik, harta kebutuhan, cara 

mendapatkannya dan menggunakannya 

seperti jual beli, khiyar, gadai, jaminan 

dan lain-lainnya. 

3. Aspek munakahat yang meliputi masalah-

masalah yang dikelompokkan dalam 

kelompok persoalan pernikahan. 

4. Aspek jinayat yang meliputi masalah-

masalah yang dikelompokkan dalam 
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kelompok persoalan pelanggaran, 

kejahatan, pembalasan, hukuman dan 

sebagainnya. 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran 

fiqih di Madrasah Tsanawiyah  meliputi 

ketentuan pengaturan hukum Islam dalam 

menjaga keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan antara hubungan manusia dengan 

sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata 

pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

meliputi: 

1. Aspek fiqih ibadah meliputi: ketentuan dan 

tata cara taharah, shalat fardu, shalat sunnah 

dan shalat dalam keadaan darurat, sujud, azan 

dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, 

puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan 

akikah, makanan, perawatan jenazah, dan 

ziarah kubur. 

C. Kerangka Berfikir 

  Belajar adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu dalam merubah tingkah 

lakunya baik melalui latihan dan pengalaman 

untuk memperoleh tujuan tertentu. Proses belajar 

bukan hanya menguasai materi pengetahuan saja, 

akan tetapi perlu terjadi adanya perubahan pada 

dirinya sendiri. Adapun perubahan yang 

dimaksud adalah setelah proses belajar dapat 
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dilihat dari berbagai macam aspek yaitu, aspek 

afektif, kognitif, dan psikomotorik. 

 Dalam kegiatan belajar mengajar metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru masih 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, 

sehingga proses belajar mengajar menjadi 

menoton dan kurang menarik. Proses 

pembelajaran yang seperti ini menyebabkan 

siswa kurangnya aktifitas siswa dalam 

pembelajaran karena siswa cendenrung 

mendengarkan saja, hal tersebut juga berdampak 

pada hasil belajar siswa yang menurun. Oleh 

karena itu, agar pelajaran Fiqih tidak 

membosankan dan mudah dipahami oleh siswa 

dapat diterapkan strategi pembelajaran Every 

One Is A Teacher Here. 

 PembelajaranEvery One Is A Teacher 

Hereini merupakan salah satu pembelajaran yang 

efektif dalam meingkatkan keaktifan siswa. Jadi, 

peneliti berharap dengan strategi pembelajaran 

Every One Is A Teacher Here dapat 

meningkatkan keaktifan siswa kelas VIII di 

MTsN 3  Ponorogo.  

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan teori-teori dan kerangka berfikir 

sebagaimana yang telah  diuraiakn diatas, maka 

dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1. Melalui penggunaan strategi Every One Is A 

Teacher Herediharapkan mampu 

meningkatkan keaktifan siswa dikelas  dalam 

mata pelajaran Fiqih kelas VIII MTsN 3 

Ponorogo. 

2. Melalui penggunaan strategiEvery One Is A 

Teacher Here diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran Fiqih  kelas VIII MTsN 3 

Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

  Ada beberapa objek yang menjadi sasaran dalam 

penelitian tindakan kelas ini, diantaranya adalah: 

1. Keaktifan siswa pada proses pembelajaran  pada 

mata pelajaran Fiqih. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih. 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

  Penelitian ini akan dilakukan di MTsN 3 

Ponorogo, yang beralamat di Jln. S Sukowati No. 90 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

  Subjek pelaku dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah mahasiswa semester VII, Sedangkan subjek 

penerimanya adalah siswa kelas VIII MTsN 3 Ponorogo 

yang berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-

laki dan 12 siswi perempuan.  

C. Variabel yang diamati 

  Pada penelitian tindakan kelas ini, ada beberapa 

variabel yang dijadikan sebuah pengamatan yang 

mendalam, variabel-variabel ini adalah: 

1. Variabel Proses 

   Variabel proses dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran Fiqih pada mata pelajaran Fiqih. 
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2. Variabel Hasil 

   Variabel hasil dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah hasil/prestasi belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih. 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Per-Siklus 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), maka penelitiannya sesuai dengan 

prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan suatu 

proses berdaur/bersiklus. Setiap siklus terdiri dari 4 

kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. 

 Langkah-langkah praktis pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) diatas dapat dijabarkan secara 

jelas dan mudah dipahami. Kegiatan tersebut disebut 

dengan siklus kegiatan pemecahan masalah.26 Secara 

keseluruhan, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ada 

empat tahapan dalam bentuk spiral. Untuk mengatasi 

suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu 

siklus. Siklus-siklus tersebut saling terkait dan 

berkelanjutan. Siklus kedua, dilaksanakan bila masih 

ada hal-hal yang kurang berhasil dalam siklus pertama. 

Siklus ketiga, dilaksanakan karena siklus kedua belum 

mengatasi masalah begitu juga siklus-siklus 

berikutnya.
27
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Tahap-tahap siklus PTK dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 model siklus Kemmis & Taggart
28

 

 Sebelum melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), seorang guru/peneliti harus melalui 

tujuh langkah berikut, yaitu: 

1. Menemukan Masalah 

  Pada tahap awal ini peneliti/guru 

menemukan banyak fenomena yang terjadi pada 

obyek yang akan diteliti, tetapi fenomena-

fenomena itu nampaknya ada penyimpangan dari 

teori yang ada. Fenomena-fenomena tersebut 

perlu ditunjukkan dengan bukti yang valid. 
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2. Melakukan Identifikasi Masalah 

  Apabila peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada obyek yang akan diteliti (kelas yang 

diajar) jumlahnya banyak, peneliti harus 

melakukan identifikasi masalah. Dalam bagian 

ini, semua masalah/peristiwa yang diteliti 

maupun yang tidak diteliti.
29

 

3. Memusatkan Batasan Masalah 

  Dalam bagian ini, peneliti/guru harus 

menjelaskan bahwa karena keterbatasan waktu, 

tenaga, dan lainnya, maka penelitian sebaiknya 

dibatasi. Dengan demikian, batasan penelitian 

adalah variabel-variabel dependen yang akan 

diteliti. Keterbatasan seringkali diperlukan agar 

pembaca dapat menyikapi temuan penelitian 

sesuai dengan kondisi yang ada. Keterbatasan 

penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang 

tidak bisa dihindari dalam penelitian. 

Keterbatasan yang sering dihadapi menyangkut 

dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup 

kajian dilakukan karena alasan-alasan 

prosedural, teknik penelitian, ataupun karena 

faktor logistik. Kedua, keterbatasan penelitian 

berupa kendala yang bersumber dari adat tradisi, 

etika dan kepercayaan yang tidak memungkinkan 

bagi peneliti untuk mencari yang diinginkan.
30

 

                                                           
 

29
Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2000), 26. 

 30
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4. Menganalisis Masalah dengan Menentukan 

Faktor-Faktor Yang Diduga Sebagai Penyebab 

Utama Terjadinya Masalah 

  Dalam bagian ini, setelah peneliti 

melakukan identifikasi masalah, peneliti 

menentukan/mencari tahu mengapa masalah 

telah dibatasi itu terjadi. Data-data terkait dengan 

faktor-faktor yang ditemukan dan diduga sebagai 

penyebab utama terjadinya masalah yang telah 

dibatasi, harus didukung dengan bukti yang 

valid, misalnya wawancara, observasi atau 

dokumentasi. 

5. Menentukan Gagasan-Gagasan Pemecahan 

Masalah Dengan Merumuskan Hipotesis-

Hipotesis-Hipotesis Tindakan Sebagai 

Pemecahan 

  Dalam bagian ini guru/peneliti harus 

mengajukan beberapa hipotesis tindakan sebagai 

solusi masalah. Hipotesis-hipotesis tindakan 

harus didukung dengan referensi yang valid.
31

 

6. Menentukan Pilihan Hipotesis Tindakan 

Pemecahan Masalah 

  Dalam bagian ini, setelah mengajukan 

beberapa hipotesis tindakan, peneliti/guru harus 

menentukan satu pilihan tindakan sebagai solusi 

masalah yang didukung oleh referensi yang 

valid. 

 

                                                           
 

31
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7. Merumuskan Judul PTK 

Judul PTK harus secara tegas tertulis, masalah 

apa yang akan dicari solusinya. Setelah itu 

tindakan apa yang akan dilakukan sebagai 

solusi.
32

 

  Setelah judul perencanaan kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK dirumuskan, langkah 

berikutnya adalah: 

1. Menyusun Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

adalah: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan (RPP) 

b. Mempersiapkan fasilitas dari sarana yang 

diperlukan di kelas. 

c. Mempersiapkan instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses dan 

hasil tindakan. 

2. Melaksanakan tindakan (acting) 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan tindakan 

yang telah dirumuskan pada RPP dalam situasi 

yang aktual, yang meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3. Melaksanakan pengamatan (observing) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mengamati perilaku siswa/siswi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

                                                           
 32
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b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antar 

siswa/siswi. 

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak 

terhadap penguasaan materi pembelajaran. 

4. Melakukan refleksi (reflecting) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mencatat hasil observasi 

b. Mengevaluasi hasil observasi 

c. Menganalisis hasil pembelajaran 

d. Mencatat kelemahan-kelemahan untuk 

dijadikan bahan memperbaiki siklus 

berikutnya.
33

 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akan 

dilaksanakan di MTsN 3 Ponorogo terdiri dari tiga 

siklus. Namun, keputusan untuk melanjutkan atau 

menghentikan penelitian pada akhir siklus tertentu 

sepenuhnya bergantung pada hasil yang dicapai pada 

siklus terakhir. Bila hasil yang dicapai telah 

memenuhi kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan, maka penelitian dihentikan dan apabila 

belum mencapai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan, maka penelitian dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

 Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

memperbaiki tindakan dalam setiap siklus untuk 

menemukan cara yang paling efektif dan efisien dari 

pelaksanaan strategi dan media yang diterapkan. 

Adapun penjelasan dari langkah-langkah 
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pembelejaran berbasis PTK yang akan dilakukan di 

MTsN 3 Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

b. Pengembangan materi Fiqih. 

c. Menyiapkan media, sumber, bahan, alat 

pembelajaran serta menyusun startegi 

pembelajaran yang akan digunakan. 

d. Menyusun instrumen untuk merekam dan 

menganalisis mengenai proses dan hasil 

tindakan. 

e. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

tolak ukur keberhasilan. 

f. Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan digunakan 

kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

  Dalam PTK ini, digunakan satu strategi yakni 

Every One Is A Teacher Here dimana strategi 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keaktifan 

siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik. Dalam tahap pelaksaan tindakan, 

terdapat tiga kegiatan pembelajaran yakni 

kegiatan awal, inti, penutup dimana ketiga 

kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Kegiatan awal, yakni memulai dengan salam 

pembuka, berdo’a, absensi, apersepsi, dan 

menjelaskan indikator yang ingin dicapai. 

b. Kegiatan inti, yakni melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan strategi every one is a 

teacher here dengan terlebih dahulu 

menjelaskan materi secara singkat, kemudian 

guru membagikan kertas indeks kepada  

membuat satu pertanyaan tentang materi 

yang sedang dipelajari, dituliskan kedalam 

kartu indeks yang telah di berikan oleh guru 

kepada masing-masing siswa.Kartu indeks 

dikumpulkan kedepan kelas, dikocok dan 

dibagikan lagi kepada siswa, siswa diberi 

waktu untuk memikirkan jawaban dan 

berdiskusi dengan teman sebangkunya dari 

pertanyaan yang terdapat dalam kartu indeks 

yang dibagikan.Siswasecara acak diminta 

membaca dengan keras pertanyaan yang ada 

dalam kartu dan memberikan respons berupa 

jawaban dari soal tersebut. Setelah soal 

direspons siswa pembaca, siswa lain diminta 

ikut menambahkan jawaban atau respons dari 

pertanyaan tersebut.Guru memberikan 

penguatan kepada siswa yang berkaitan 

dengan materi yang disampaikan dan guru 

memberikan reward kepada peserta didik 

yang berani menjelaskan jawabannya di 

depan kelas. 
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c. Kegiatan penutup, yakni pada tahap ini 

melakukan klarifikasi atas pembelajaran yang 

telah dilakukan serta memberikan 

kesimpulan. 

3. Pengamatan 

  Observasi dilakukan selama tindakan 

berlangsung dari awal sampai akhir. Observasi 

bertujuan mengetahui kekurangan dan kelebihan 

yang terjadi selama tindakan. Kekurangan dan 

kelebihan yang ditemukan bisa dijadikan sebagai 

pedoman dalam tindakan berikutnya agar tidak 

terjadi kesalahan yang sama. Evaluasi dilkaukan 

setelah tindakan berlangsung. Evaluasi bertujuan 

mengetahui nilai siswa berdasarkan pedoman 

kriteria penilaian. Hasil yang diperoleh ini dpaat 

dijadikan umpan balik dalam menentukan 

rencana selanjutnya. Observasi dalam penelitian 

ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengamati keaktifan siswa saat proses 

pembelajaran dalam mata pelajaran Fiqih 

b. Mengamati hasil belajar peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran Fiqih. 

4. Refleksi 

  Refleksi ini dilakukan untuk merenungkan 

dan mengkaji hasil tindakan pada siklus I 

mengenai keaktifan dan hasil belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran Fiqih. Hasil renungan 

dan kajian tindakan siklus I ini, selanjutnya 

dipikirkan untuk dicari dan ditetapkan beberapa 
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alternatif tindakan baru yang diduga lebih efektif 

untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran Fiqih. 

Alternatif ini akan dijadikan penelitian tindakan 

kelas pada siklus berikutnya. 

  Deskripsi langkah-langkah Penelitian 

Tindakan Kelas di atas dapat dijelaskan pada 

tabel siklus berikut ini: 

Tabel 3.1 

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 Menyusun 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) berbasis 

PTK mencakup 

tindakan awal, 

inti, dan akhir. 

 Pengembangan 

materi Fiqih 

 Menyiapkan 

media, sumber, 

bahan, alat 

pembelajaran 

serta menyusun 

startegi 

pembelajaran 

yang akan 

 Menjelaskan 

indikator yang 

ingin dicapai. 

 Membagikan 

kertas indeks 

dan meminta 

siswa menulis 

1 pertanyaan. 

 Meminta 

sisiwa 

mengumpulka

n kertas 

indeks  

 Mengacaknya 

dan 

membagiakn 

kembali 

kertas indeks 

 Mengamati minat 

belajar siswa 

dengan 

memberikan 

tanda centang 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

 Mengamati 

keaktifan peserta 

didik. 

 Mencatat hasil 

perolehan nilai 

dari masing-

masing siswa. 

 Merefleksik

an hasil 

pengamatan 

terhadap 

keaktifan 

serta 

menganalisi

s nilai 

perolehan 

hasil belajar 

siswa 

dengan 

menggunaka

n tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 
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digunakan. 

 Menyusun 

instrumen untuk 

merekam dan 

menganalisis 

mengenai 

proses dan hasil 

tindakan 

 Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapkan 

tolak ukur 

keberhasilan 

 Menyiapkan 

lembar perekam 

proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

kegiatan 

pembelajaran. 

kepada siswa  

 Meminta 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

yang terdapat 

dalam kertas 

indeks 

 Menguatkan 

jawaban siswa 

sesuai materi   

 

 

keputusan 

apakah 

perlu 

dilanjutkan 

pada siklus 

II atau tidak. 

 Memper

baiki 

kelemah

an pada 

siklus I 

di siklus 

berikutn

ya. 
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A. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada PTK ini 

adalah meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, dengan orang lain untuk 

mengetahui suatu kejadian, kegiatan, perasaan, 

dan lain-lain. Teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam yakni penelitian 

mengajukan beberap pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan. 

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan peserta didik kelas VIIIC MTsN 3 

Ponorogo, untuk mengetahui kegiatan 

pembelajaran, pemahaman terhadap materi 

pelajaran, serta kesan dari diterapkannya strategi 

Every One Is A Teacher Here  dalam proses 

pembelajaran. 

2. Teknik Observasi 

 Observasi adalah usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis dengan prosedur berstandar atau 

pengamatan secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap objek yang diteliti.
34

 

 Dalam penelitian ini, observasi yang 

digunakan adalah observasi langsung atau 

partisipasi aktif yaitu mengamati atau menatap 
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kejadian, gerak atau proses dari data lapangan 

dan ikut serta kejadian-kejadian didalamnya. Jadi 

peneliti bertindak aktif sebagai seorang peneliti. 

Observasi aktif ini digunakan untuk mengetahui 

keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, pemahaman peserta didik terhadap 

materi pelajaran, dan hasil belajar pada mata 

pelajaran Fiqih serta kendala yang dihadapi saat 

diterapkannya strategiEvery One Is A Teacher 

Here dalam proses pembelajaran.
35

 

3. Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokuemntasi adalah pengumpulan 

data dari sumber non insani yang terdiri dari 

dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang 

digunakan berupa daftar hadir peserta didik, nilai 

ulangan harian, foto dalam proses pembelajaran, 

serta dokumen lain yang relevan, yang dapat 

dijadikan sebaga data teknik ini digunkan untuk 

mengetahui keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, tingkat pemahaman terhadap 

materi pelajaran, dan hasil belajar pada mata 

pelejaran Fiqih dengan diterapkannya 

strategiEvery One Is A Teacher Here.
36
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B. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Tabel 3.2 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

MTsN 3 Ponorogo 

No. Kegiatan Waktu 

A. PERSIAPAN  

 1. Pembuatan judul PTK 2 Januari 2019 

2. Pembuatan proposal 

PTK 

20 Januari 2019 

B. PELAKSANAAN  

  

 

Siklus 

I 

 Perencanaan 15 Februari 

2019 

 Pelaksanaan  20 Februari 

2019 

 Pengamatan 20 Februari 

2019 

 Refleksi 21 Februari 

2019 

  

 

Siklus 

II 

 Perencanaan 22 Februari 

2019 

 Pelaksanaan  27 Februari 

2019 

 Pengamatan 27 Februari 

2019 

 Refleksi 28 Februari 

2019 

  

 

 Perencanaan 1 Maret 2019 

 Pelaksanaan 6 Maret 2019 
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Siklus 

III 

 Pengamatan 6 Maret 2019 

 Refleksi 7 Maret 2019 

C. PENYUSUNAN 

LAPORAN 

 

 1. Pengolahan data 1April 2019 

2. Penyusunan laporan 11April 2019 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian

  MTsN Ngunut Ponorogo terletak di sebuah 

desa yang terletak disebelah utara Kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan raya jurusan Magetan, yaitu RT.01 

/ RW.01 Desa 3 Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Adapun secara titik koordinat MTsN 3 

berada pada Lattitude : 7.82944 dan Longitude : 

11146891. 

 Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Ponorogo berdiri pada tanggal 25 Oktober 1993 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 244 tahun 1993. Adapun sejarah 

berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebelum tahun 1973 merupakan Sekolah 

Rakyat ( SR ) 

2. Pada tahun 1973 menjadi PGA Pembangunan 

yang didirikan oleh Pemerintah Desa Ngunut 

3. Kemudian  berubah menjadi  Madrasah 

Tsanawiyah Pembangunan yang didirikan oleh 

3 orang yaitu : Sumardi, Achmad Abid dan 

Irchamni pada tanggal 1 Desember  1978 

dengan nomor piagam Madrasah : 

L.m/3/30/B/1978 dan resmi dicatat oleh notaris 
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Kustini Sosrokusumo, S.H.  dengan nomor : 3 

tanggal 23 April 1984 

4. Pada tanggal 26 Pebruari 1986 menjadi kelas 

jauh (fillial ) dari MTsNegeri Ponorogo dengan 

nomor SK. : 21/E/1986 sampai tahun 1992 

5. Baru pada tanggal 25 Oktober 1993  menjadi 

MTs Negeri secara penuh melalui Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 

244 tahun 1993. 

6. Selanjutnya sejak tahun 2017 MTsN Ngunut 

Ponorogo berubah nama menjadi MtsNegeri 3 

Ponorogo  

  Dalam perkembanganya madrasah kami 

mengalami kemajuan – kemajuan yang cukup pesat 

baik dibidang Akademik  maupun Non Akademik. 

Sejak menjadi Tsanawiyah Pembangunan jumlah 

siswa sudah mencapai 2 kelas, kemudian sampai 

mencapai puncaknya setelah statusnya menjadi 

Negeri sudah mencapai 6 kelas parallel. Untuk 

mencukupi ruangan terpaksa siswa belajar di rumah 

penduduk dan di gedung pertemuan 

Muhammadiyah Ngunut sejak tahun 1986 s/d 1996. 

           Alhamdulillah pada tahun 1995 kami 

mendapat bantuan tanah dan gedung dengan lokasi 

yang tidak jauh dari gedung lama. Akhirnya untuk 

efektifitas pembelajaran sejak tahun 1998 kami 

sepakat semua aktifitas difokuskan di lokasi baru 

yang berjarak +  200 meter ke utara dari gedung 

lama. 
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           Seiring berjalannya waktu Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut terus berbenah diri 

dengan mencukupi sarana prasarana pendukung 

pendidikan untuk memenuhi target ketuntasan 

belajar. Maka melalui sumber dana swadaya 

maupun bantuan pemerintah melalui APBN sampai 

saat ini kami sudah memiliki beberapa sarana / 

prasarana pendidikan diantaranya : 

1. Laboratorium Bahasa      

2. Laboratorium Komputer   

3. Laboratorium IPA  

4. Masjid 

5. Perpustakaan 

6. Ruang Multimedia 

7. Ruang kelas unggulan  

8. Lapangan Basket 

9. Lapangan futsal  

 Selain itu untuk menampung kreatifitas siswa 

kami juga memberikan penyaluran bakat dan minat 

siswa dalam kegiatan ektrakurikuler sesuai dengan 

keinginan siswa diantaranya adalah : 
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a. Bola Voli e. Bulu Tangkis i. Marching 

Band 

b. Tenis Meja f. MTQ j. PMR 

c. Teater g. Musik k. Otomotif 

d. Tari h. Pramuka   l. Tata Boga 

   Kemajuan demi kemajuan tersebut tidak 

luput dari peran Kepala Madrasah dan seluruh Guru 

dan karyawan yang berjuang sejak berdirinya sampai 

saat ini. Adapun nama – nama Kepala Madrasah yang 

pernah memimpin Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Ngunut Ponorogo adalah sebagai berikut : 

1. Nama Kepala yang pernah menjabat di MTsN 3 

Ponorogo 

Tabel : 4.1 

Data Kepala Sekolah  

 

No 

 

N a m a 

 

Periode  

 

Keterangan  

01. H.SUMARD

I, S.Ag 

1993 – 1999 Pensiun 

02. H.CHOZIN 

ANWAR , 

S.H. 

1999 – 2002 Pindah MAN 1 / 

pensiun 

03. Drs.H.IMA

M ASJ’ARI, 

S.H. M.Pd 

2002 – 2007 Pindah MTsN 

Ponorogo 
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04. Drs.H.MUDI

ER SUNANI 

2007 – 2013 Pensiun per-

September 2013 

05. Drs.SUTAR

TO KARIM 

2013 – 2014 Plt. 3 September 

– Jan. 2014 

06. Drs.MOCH.

HARIS, 

M.Pd.I 

2014 – 2015 Pindah ke MTsN 

Ponorogo 

07. AGUS 

DARMANT

O,S.Pd 

2015 - ........ Per- 2 Juni 2015 

 

2. Kepala Tata Usaha yang pernah menjabat di 

MTsN 3 Ponorogo : 

 

Tabel : 4.2 

Data Tata Usaha  

No N a m a Masa 

Jabatan 

Keterangan  

01. H.ASMURI 1993 – 1998  Pindah 

MTsN 

Ponorogo 

02.  S U R A J I 1998 – 1999 Pindah MAN 

1 Po. 

03. ALFALAC

HU 

INDIANTO

RO,S.H. 

1999  - 2002  Pindah MAN 

1 Po. 
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04. Drs.MASK

UR, M.Pd 

2003 – 2005 Pindah 

Pengawas 

05. M U C H Y 

A R , S.Ag 

2005 – 2006  Pensiun 

06. MUH. 

BUSRI, 

S.Ag 

2007 - 2012 Pindah 

MTsN 

Ponorogo 

07. Dra.Hj.LAE

LASTUTIK 

2012 – 2013 Pindah 

MTsN 

Kauman 

08. MUJIONO, 

S.H. 

2013 - 2018 Pensiun per 1 

Juni 2018 

09. Dra.SRI 

HIDAYAH,

M.A 

2018 Plt. 

 

3. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

Tabel : 4.3 

Data Pendidik dan tenaga kependidikan  

 

No Uraian Pendidikan  

Jumlah 01. Tenaga 

Pendidik 

SMA D.2/

D.3 

S.1 S.2 

 Guru PNS - 2 31 4 39 

 Guru Tidak - - 7 3 10 
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Tetap 

 Guru DPK - - 1 - 1 

02. Tenaga 

Kependidik

an 

     

 Pegawai 

Tetap PNS 

- 1 5 - 6 

 Pegawai 

Tidak Tetap 

2 - 3 - 5 

 J U M L A H     61 

 

            Berikut data Guru dan Karyawan MTsN 3 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 : 

Tabel : 4.4 

Data Guru dan Karyawan 

     

NO NAMA NIP  

PANGKAT/

GOL.RUA

NG 

JABATA

N 

1 2 3 4 5 

1 

 

AGUSDARM

ANTO,S.Pd.  

1965 0526 

1997 03 

1004 

Pembina 

Tk.I , IV/b 

Kepala 

Madrasa

h 

2 

 MUJIONO, 

SH 

1960 0623 

1985 03 

Penata Tk.I 

, III/d 

Ka.Tata 

Usaha 
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1001 

3 

 SUN'AN 

FATHONI, 

S.PD     

1975 0328 

2005 01 

1003 

 Penata  , 

III/c  

PKM.Ku

rikulum 

4 

 

MIFTAHUDI

N,S.Pd.  

1971 0430 

2005 01 

1002 

Penata Tk.I 

, III/d 

PKM.Ke

siswaan 

5 

 

MOHAMMA

D ASROFI. 

S,Pd  

1970 0803 

2007 01 

1036 

 Penata  , 

III/c  

PKM.Sar

pras 

6 

 Dra. 

INURWAHNI     

1968 0430 

2007 01 

2021 

 Penata  , 

III/c  

PKM. 

Humas 

7  SETYONO 

ADJI,S.Pd  

1966 0116 

1992 03 

1003 

Pembina  , 

IV/a Guru 

8 

 ASNA 

MAHYATI, 

S.Pd 

1967 0207 

1994 03 

2001 

Pembina  , 

IV/a Guru 

9 

 

MESIRAH,S.

Pd  

1973 0311 

1999 03 

2003 

Pembina  , 

VI/a Guru 

10 

 NUR 

ASTANTI,S.

E. 

1964 0503 

1991 03 

2001 

Penata Tk.I 

, III/d 

Bendahar

a 

11 

 AMIRUL 

MU'MININ, 

MA 

1964 0105 

1992 03 

1002 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

12  NURYANTO  

1967 0915 

2005 01 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 
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1003 

13 

 DWI 

ANDRIANI,S

.Pd  

1977 0305 

2005 01 

2003 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

14 

 HANDI 

SUHARDON

O,S.Pd  

1972 1227 

2005 01 

1001 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

15 

 ATIK 

BENING 

WIYATI,S.Pd 

1980 1230 

2005 01 

2003 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

16 

 ETY 

KHUSNIAW

ATI,S.S  

1977 0602 

2005 01 

2001 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

17 
 ULIS 

SA'ADAH         

1978 0426 

2005 01 

2006 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

18 

 UMI 

ROMLAH,S.

Sos  

1964 0807 

1990 01 

2001 

 Penata  , 

III/c  

Staf Tata 

Usaha 

19 

 SRI 

HARMANTI,

S.Pd.  

1968 1226 

2007 01 

2015 

 Penata  , 

III/c  Guru 

20 

 ALFI 

MUFIDAH,S.

Ag  

1974 1207 

2007 01 

2016 

 Penata  , 

III/c  Guru 

21 

 ABD. 

HARIS, M Pd 

I   

1973 0101 

2007 10 

1009 

 Penata  , 

III/c  Guru 

22 

 NUR 

HAMIDAH 

WAHID, 

1976 0312 

2007 10 

2003 

 Penata  , 

III/c  Guru 
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S.Ag  

23 

 ANIK 

KUSHARYA

TMI,SH  

1976 0529 

2007 10 

2001 

 Penata  , 

III/c  Guru 

24 

 ELMI 

HIDAYANA, 

S.Ag  

1975 0902 

2007 10 

2001 

 Penata  , 

III/c  Guru 

25 

 UMI 

QOMARIYA

H,M.Pd.I  

1972 0406 

2007 10 

2004 

 Penata  , 

III/c  Guru 

26 

ZAHRA 

ZAKIYATUL 

MUNA, 

S.Pd.I  

1978 0829 

2007 10 

2005 

 Penata  , 

III/c  Guru 

27 

 DEWI 

SULISTYAW

ATI,S.Pd  

1978 0724 

2007 10 

2004 

 Penata  , 

III/c  Guru 

28 

 RIFTANTO 

YUWONO, 

SE  

1977 0414 

2009 01 

1008 

 Penata  , 

III/c  Guru 

29 

 

MOH.AWW

AB  

1963 0415 

1990 02 

1001 

Penata 

Muda , III/a 

Staf Tata 

Usaha 

30 

 PUJI 

RAHAYU, 

S.Pd 

1964 0812 

199602 2001 

Pembina  , 

IV/a Guru 

31 

  SRI 

WAHYUNI, 

SPd 

1971 0830 

2014 12 

2001 

Penata 

Muda , III/a Guru 

32 
 

MAHMUD,S.

1963 0821 

2014 12 

Pengatur, 

II/a Guru 
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Pd.I 1001 

33 

  RUDI 

HARTONO, 

S.Pd 

1973 0814 

2014 12 

1002 

Pengatur, 

II/a Guru 

34 

  IRWAN 

BUDIANTO, 

S.Pd 

1973 0206 

2014 12 

1001 

Pengatur, 

II/a Guru 

35 

  YULIS 

WAHYUNI,S

.Pd.I 

1975 0926 

2014 12 

2002 

Pengatur, 

II/a Guru 

36 

 SALIS 

IRFAN 

SA'YANI 

1967 0224 

201411 1001 

Pengatur, 

II/a Guru 

37 

S. JOHN  

ZAIFUDDIN, 

M Pd I                                                                           

1958 1008 

1983 03 

1009 

Pembina  , 

IV/a Guru 

38 

A R W A C H 

I,  BA 

1960 0102 

1992 03 

1002 

Pembina  , 

IV/a Guru 

39 

TITIK 

MUSLICHA

H, S Pd    

1971 0929 

1999 03 

2002 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

40 

 NURUL 

HASANATI, 

S.Pd       

1973 0624 

2007 10 

2001 

Penata Tk.I 

, III/d Guru 

41 

M U J I O N 

O, S Pd    

1960 0214 

2006 04 

1008 

Penata 

Muda Tk.I  , 

III/b  Guru 

42 

 KHALIS 

ZAMRANI, 

SPD - - Guru 



58 
 

 
 

43 

 RIATIN 

LISTIYANI, 

S.Psi - - Guru 

44 

 ANNISA 

ARDIANSYA

H,M.Pd.I - - Guru 

45 
 ARI AINU 

RIFA'I, SPd - - Guru 

46 

 FUAD 

FITRIAWAN, 

M.Pd. - - Guru 

47 

 RIBUT 

MULYADI, 

S.Pd - - Guru 

48 

 YUNIA 

PUSPITA 

DEWI, S.Pd - - Guru 

49 

 REDNO 

KARTIKASA

RI - - Guru 

50 

 

YUSRON,S.P

d - - Guru 

51 

 ANY 

SYOEKRIA,S

.Pd - - Guru 

52 

 YANA 

ZAHROWAT

I 

ROFIAH,S.I.

Pust. - - Guru 
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53 
 ASMAUL 

CHUSNA - - Guru 

54 

 

HARIYANT

O - - Guru 

55 

 UGENG 

SUPRIYANT

O - - Guru 

56 
 RUDI 

SETIAWAN - - Guru 

57 

FITRINA 

RAHMATIK

A TSANI   - - Guru 

58 

VINA 

NIDAULMU

FIDAH - - Guru 

59 

GALANG 

RAMADHAN 

PAMUNGKA

S - - Guru 

60 

LINDA DIAN 

RAHMAWA

TI,S.Pd. - - Guru 

61 

KARTIKA 

DWI 

RAHAYU, 

S.Pd. - - Guru 

62 

CRISNA 

DESY 

AGNASTAN

SIA R. - - Guru 
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4.  Keadaan Siswa 

Tabel : 4.5 

Data Jumlah Siswa  

 

Tahun 

Pelaja

ran 

 

Jumlah Siswa 

 

Kelas 

VII 

 

Kelas 

VIII 

 

Kel

as 

IX 

 

Jum

lah  

Rasio siswa 

baru thd. 

pendaftar 

2015 - 

2016 

195 161 184 540 90 % 

2016 - 

2017 

196 196 159 551 95 % 

2017 - 

2018 

176 190 189 556 96 % 
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5. Fasilitas Ruang  

Table : 4.6 

Data Sarana Prasarana  

 

R u a n g 

 

Jum

lah 

 

Luas 

(m
2
) 

 

Kon

disi 

B u k u 

Jml

. 

Jud

ul 

Jml. 

Buku 

Teori / 

kelas 

15 1.204 RR 86 17..353 

Lab.Bahasa 1 84 RR   

Lab.IPA 1 80 RR   

Lab.Kompu

ter 

- - -   

Tata Usaha 1 24 RB   

Perpustaka

an 

- - -   

Ketrampila

n 

- - -   

Masjid 1 64 B   

Kepala 1 12 RB   
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TU 1 20 RB   

BP 1 12 B   

UKS / 

PMR 

1 12 B   

Pramuka 1 18 B   

Kopsis 1 12 B   

Dharma 

Wanita 

- - -   

Wakasek 1 12 B   

G u r u 1 35 RR   

Satpam - - -   

Gudang 1 12 RB   

Dapur 1 12 RB   

 

6. Visi, misi dan tujuan  

1. Visi 

 Terbentuknya Insan Yang Beriman, 

Bertaqwa, Berakhlak Mulia, Berilmu 

Berwawasan Luas Dan Berbudaya lingkungan 

sehat dengan berpijak pada budaya bangsa 
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2. Misi 

1. Meningkatkan kedisiplinan siswa 

dilingkungan madrasah 

2. Meingkatkan keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajarr 

3. Membina dan menggiatkan aktifitas 

keagamaan. 

4. Meningkatkan peran aktif siswa dalam 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

5. Melengkapi dan mengoptimalkan sarana dan 

prasarana madrasah untuk memantau prestasi 

siswa. 

3. Tujuan 

  Berdasar visi dan misi tersebut di 

atas, maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

adalah  : 

1. Meningkatkan kualitas / profesionalisme 

guru sesuai dengan tuntutan program 

pembelajaran. 

2. Melengkapi sarana dan prasarana 

pendidikan sesuai dengan program. 

3. Meningkatkan prestasi belajar siswa 
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4. Meningkatnya bahan bacaan di 

perpustakaan 

5. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler  

6. Mengikutsertakan kegiatan di luar sekolah 

 Dalam rangka membimbing siswa untuk selalu 

disiplin dan menghormati Bapak/Ibu guru serta 

karyawan, maka setiap pagi dan siang dibiasakan 

dengan selalu berjabat tangan dan sholat berjamaah 

di Masjid Al-Muqorobbin MTsN 3 Ponorogo. Selain 

itu juga diadakan kegiatan rutin setiap hari Jum’at 

dengan program Jum’at Taqwa , Jum’at Bersih , 

serta Jum’at Sehat. 

 

B. Penjelasan Data Per Siklus  

1.  Pra Siklus  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

dilaksanakan di kelas VIII C MTsN3 Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 23 

siswa putra dan putri. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih 

sebelum dan sesudah diterapkannya strategi Every 

One Is A Teacher Here, Mata pelajaran Fiqih 

diberikan 1 kali dalam seminggu yaitu, hari Rabu 

pukul 11.30-12.00 WIB. Guru mata pelajaran 

Fiqih adalah Ibu Zahra. 
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Sebelum melaksankan penelitian tindakan 

dengan menerapkan strategi every one is a teacher 

here, peneliti mengamati kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru seperti biasanya. Pada 

saat pembelajaran, guru hanya menjelaskan 

materi dan siswa hanya mendengarkan. Pada saat 

suasana seperti ini, siswa merasa bosan dan 

terlalu monoton, kurang aktifitas siswa dalam 

belajar, sehingga ada beberapa siswa yang 

mengalihkan perhatiannya pada teman 

sebangkunya, bermain sendiri, ramai yang 

membuat suasana tidak kondusif, dan ada juga 

yang mengantuk.  

Setelah guru selesai menjelaskan materi, guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. Akan tetapi hanya ada satu dua anak 

yang mau bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. Kemudian guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa, dan hanya satu, dua 

siswa saja yang mampu menjawab pertanyaan 

dari guru. Dengan kondisi kelas seperti ini, bahwa 

guru kurang mampu menghidupkan suasana 

pembelajaran di kelas sehingga pemahaman siswa 

terhadap materipun sangat rendah.  

Untuk selanjutnya, peneliti melakukan 

kegiatan  pra siklus dengan memberikan lembar 

soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Hal ini 
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bertujuan sebagai tindakan memeriksa lapangan 

dengan menggunakan metode ceramah, yang 

digunakan sebagai tolak ukur perbandingan 

sebelum ada tindakan kelas dengan sesudah ada 

tindakan kelas, yaitu dengan menerapkan strategi 

Every One Is A Theacher Here. 

Pada kegiatan pra siklus ini, peneliti belum 

memperoleh ketercapaian tujuan pembelajaran 

secara individual melalui tes individu. Adapun 

hasil tes yang telah dilakukan dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel   : 4.7 

Hasil perolehan nilai siswa pada pra siklus 

 

No Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Ahmad Ghoza 

Hidayatullah 

75 70 Tidak Tuntas 

2. Ahmad 

Romdoni 

Baihaqi 

75 70 Tidak Tuntas 

3. Amanda Setia 

Ningrum 

75 90 Tuntas 

4. Andika Hafid 

Fadillah 

75 80 Tuntas  
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5. Anisa 

Riznurmawati 

75 80 Tuntas  

6. Auliya Isma 

Ayu Mafiroh 

75 70 Tidak Tuntas 

7. Fika Liviana 

Mellynda 

75 80 Tuntas  

8. Gabriela 

Pungkas Shelah 

75 60 Tidak tuntas  

9. Hardyan Dwi 

Yudhayana 

75 90 Tuntas  

10. Ika Ulfah 

Fardiyanti 

75 90 Tuntas  

11. Ilham Rifai 75 80 Tuntas  

12. Inggit Muryani 75 90 Tuntas  

13. Mamluatur 

Rohmah 

75 80 Tuntas  

14. Meru Widia 

Kusuma 

75 60 Tidak tuntas 

15. Muhammad 

Sa’id Asyrofi 

75 60 Tidak Tuntas 

16. Nanda Abdi 

Pratama 

75 60 Tidak tuntas 
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17. Novia 

Wulandari 

75 80 Tuntas  

18. Ratih Azzeqniza 

Khurota A. 

75 70 Tidak Tuntas 

19. Rohmatul Nur 

Aini 

75 60 Tidak Tuntas 

20. Sherly Feronika 75 80 Tuntas  

21. Yoga Pramudiya 

Wahdani 

75 70 Tidak Tuntas 

22. Yonas Dwi 

Rahmadani 

75 80 Tuntas  

23. Zahara 

Nurhaliza Fadila 

75 80 Tuntas  

Jumlah 1.730  

Rata-rata 75,21

7 

 

 

Presentase hasil belajar peserta didik: 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

13 Tuntas 56,52 % 

10 Tidak tuntas 43,48 % 
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Berdasarkan tes yang dilakukan pada pra 

siklus penelitian, dapat dilihat bahwa hasil belajar 

siswa yang diperoleh sangat rendah. Siswa yang 

mampu mencapai ketuntasan berjumlah 13 (56,52 

%) dari 23 peserta didik yang ada di kelas VIII C. 

Itu artinya masih 10 anak yang memperoleh hasil 

belajar di bawah KKM atau dapat dikatakan tidak 

tuntas. Selain itu peserta didik yang mencapai 

tuntas memperoleh nilai yang mendekati KKM 

sehingga hasil belajar mereka peroleh belum 

maksimal. 

 Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perlunya untuk melakukan 

tindakan penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dan lebih 

melibatkan peserta didik berperan aktif dalam 

proses pembelajaran yang diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar masing-masing 

peserta didik dengan strategi Every One Is A 

Teacher Here. 

2. Siklus 1 

Dalam kegiatan pembelajaran di setiap 

siklus, alur atau tahapannya adalah empat 

kegiatan pembelajarann berbasis PTK yakni 

perencanaan (plan), tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection). Adapun gambaran singkat kegiatan 
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pembelajaran di siklus I dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan (Plan) 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

2) Pengembangan materi Fiqih 

3) Menyiapkan media, sumber, bahan, alat 

pembelajaran serta menyusun strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. 

4) Menyusun instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses 

dan hasil tindakan. 

5) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

tolak ukur keberhasilan. 

b. Tindakan (Action) 

1) Kegiatan awal 

a) Mengondisikan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

b) Mengatur tempat duduk. 

c) Melihat kebersihan kelas. 

d) Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka. 
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e) Beroda untuk memulai pembelajaran. 

f) Melakukan absensi. 

g) Memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin. 

h) Mengaitkan materi pembelajaran 

yang dibahas minggu lalu dengan 

yang akan dibahas pada pertemuan 

hari ini. 

i) Memberikan semangat peserta didik 

dengan kegiatan ringan seperti 

bershalawat, dll. 

j) Menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru membagikan kertas indeks 

kepada masing-masing siswa. 

b) membuat satu pertanyaan tentang 

materi yang sedang dipelajari, 

dituliskan kedalam kartu indeks yang 

telah di berikan oleh guru kepada 

masing-masing siswa. 

c) Kartu indeks dikumpulkan kedepan 

kelas, dikocok dan dibagikan lagi 

kepada siswa. 



72 
 

 
 

d) Siswa diberi waktu untuk memikirkan 

jawaban dan berdiskusi dengan teman 

sebangkunya dari pertanyaan yang 

terdapat dalam kartu indeks yang 

dibagikan. 

e) Siswasecara acak diminta membaca 

dengan keras pertanyaan yang ada 

dalam kartu dan memberikan 

responsberupa jawaban dari soal 

tersebut 

f) Setelah soal diresponssiswa pembaca, 

siswa lain diminta ikut menambahkan 

jawaban atau respons dari pertanyaan 

tersebut. 

g) Guru memberikan penguatan kepada 

siswa yang berkaitan dengan materi 

yang disampaikan. 

h) Guru memberikan reward kepada 

peserta didik yang berani menjelaskan 

jawabannya di depan kelas. 

3) Kegiatan penutup 

a) Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. 

b) Memberikan lembar evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik 
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berdasarkan materi yang telah 

dibahas. 

c) Berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

d) Guru melakukan salam penutup. 

c. Pengamatan (Observation) 

  Dalam kegiatan pengamatan 

(Observation), peneliti mengamati tingkat 

keaktifan siswa dengan menggunakan lembar 

observasi terstruktur dan memberikan tanda 

centang bagisiswa yang menunjukkan sikap 

sesuai dengan aspek yang diteliti. 

 Adapun hasil dari pengamatan pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Keaktifan siswa  

Tabel : 4.8 

Hasil pengamatan keaktifan siswa siklus I 

 

No 

 

Nama Siswa 

Variabel  

yang 

diamati 

 

Skor 

 

Keterang

an 

A B C 

1. Ahmad Ghoza 

Hidayatullah 

√ √ √ 3 Baik  

2. Ahmad 

Romdoni 

Baihaqi 

- -- - 0 Sangat 

kurang  
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3. Amanda Setia 

Ningrum 

√ -- √ 2 Cukup  

4. Andika Hafid 

Fadillah 

√ -- - 1 Kurang  

5. Anisa 

Riznurmawati 

√ - √ 2 Cukup  

6. Auliya Isma 

Ayu Mafiroh 

√ - √ 2 Cukup 

7. Fika Liviana 

Mellynda 

√ - √ 2 Cukup 

8. Gabriela 

Pungkas Shelah 

- - - 0 Sangat 

kurang  

9. Hardyan Dwi 

Yudhayana 

- - √ 1 Kurang  

10. Ika Ulfah 

Fardiyanti 

√ - √ 2 Cukup 

11. Ilham Rifai - - √ 1 Kurang 

12. Inggit Muryani √ - √ 2 Cukup 

13. Mamluatur 

Rohmah 

√ √ √ 3 Baik 

14. Meru Widia 

Kusuma 

- √ √ 2 Cukup 

15. Muhammad 

Sa’id Asyrofi 

- √ √ 2 Cukup 

16. Nanda Abdi 

Pratama 

- - - 0 Sangat 

kurang  
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17. Novia 

Wulandari 

- √ √ 2 Cukup 

18. Ratih Azzeqniza 

Khurota A. 

√ √ √ 3 Baik 

19. Rohmatul Nur 

Aini 

√ √ - 2 Cukup 

20. Sherly Feronika - - V 1 Kurang 

21. Yoga Pramudiya 

Wahdani 

- - √ 1 Kurang 

22. Yonas Dwi 

Rahmadani 

√ √ √ 3 Baik  

23. Zahara 

Nurhaliza Fadila 

√ - √ 2 Cukup 

 

 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = keaktifan berdiskusi 

B = keaktifan bertanya  

C = keaktifan mencari jawaban  
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Presentase tingkat antusias siswa/siswi pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 

Keaktifan  Jumlah  Presentase 

Sangat Kurang 3 13,04 % 

Kurang 5 21,74 % 

Cukup 11 47,82 % 

Baik  4 17,13 % 

 

2) Hasil belajar siswa 

Tabel : 4.9 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Ahmad Ghoza 

Hidayatullah 

75 68 Tidak 

tuntas  

2. Ahmad 

Romdoni 

Baihaqi 

75 60 Tidak 

tuntas 

3. Amanda Setia 

Ningrum 

75 76 Tuntas  

4. Andika Hafid 

Fadillah 

75 88 Tuntas 

5. Anisa 

Riznurmawati 

75 96 Tuntas 

6. Auliya Isma 

Ayu Mafiroh 

75 68 Tidak 

tuntas 

7. Fika Liviana 75 84 Tuntas 
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Mellynda 

8. Gabriela 

Pungkas Shelah 

75 56 Tidak 

tuntas 

9. Hardyan Dwi 

Yudhayana 

75 72 Tidak 

tuntas 

10. Ika Ulfah 

Fardiyanti 

75 60 Tidak 

tuntas 

11. Ilham Rifai 75 56 Tidak 

tuntas 

12. Inggit Muryani 75 84 Tuntas 

13. Mamluatur 

Rohmah 

75 80 Tuntas 

14. Meru Widia 

Kusuma 

75 76 Tuntas 

15. Muhammad 

Sa’id Asyrofi 

75 76 Tuntas 

16. Nanda Abdi 

Pratama 

75 56 Tidak 

tuntas 

17. Novia 

Wulandari 

75 88 Tuntas 

18. Ratih 

Azzeqniza 

Khurota A. 

75 76 Tuntas 

19. Rohmatul Nur 

Aini 

75 60 Tidak 

tuntas 
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20. Sherly Feronika 75 80 Tuntas 

21. Yoga 

Pramudiya 

Wahdani 

75 76 Tuntas 

22. Yonas Dwi 

Rahmadani 

75 80 Tuntas 

23. Zahara 

Nurhaliza 

Fadila 

75 84 Tuntas 

Jumlah 1700  

Rata-rata 73,91  

 

Presentase hasil belajar siswa pada siklus I sebagai 

berikut: 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

14 Tuntas 60,87 % 

9 Tidak tuntas 39,13 % 

d. Refleksi  

Pada proses pelaksanaan 

pembelajaran siklus I, hasil pembelajaran 

dengan menerapkan strategi Every One Is A 

Teacher Here sudah cukup baik 

dibandingkan dengan sebelumnya yang 
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masih menggunakan metode belajar 

konvensional. Peserta didik sudah mampu 

menunjukkan keaktifan di dalam kelas, 

dimana masing-masing dari peserta didik 

mampu terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Namun, kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan strategi Every One Is A 

Teacher Here pada siklus I belum 

mendapatkan hasil maksimal karena strategi 

belajar ini baru diterapkan pertama kalinya 

sehingga membutuhkan penyesuaian 

terhadap peserta didik. Selain itu, belum 

semua siswa menunjukkan keaktifannya 

khusunya dalam belajar sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Hasil penelitian menunjukkan, dari 

jumlah 23 siswa di kelas VIII C, siswa yang 

memiliki keaktifan dengan baik mencapai 

17,40 % atau 4 siswa, dan siswa yang 

memiliki antusias cukup baik mencapai 11 % 

atau 11 siswa. Sedangkan hasil belajar siswa 

yang mencapai tuntas pada siklus I diperoleh  

60,87% atau 14 siswa. 

Hambatan lain yang menjadi 

penyebab kurang maksimalnya pembelajaran 

yang dilaksanakan adalah kondisi kelas yang 

kurang kondusif, seperti kurangnya sirkulasi 
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udara, tidak ada alat pendingin seperti kipas 

angin, sehingga di dalam kelas terasa panas, 

pengap, tidak jarang juga ada yang 

mengantuk. Hal ini menyebabkan masalah 

dalam kelancaran penerapan strategi karena 

di dalam kelas terasa panas yang 

mengakibatkan sulitnya peserta didik untuk 

fokus menerima materi yang 

disampaikannya. Jadi perlunya siklus 

berikutnya untuk memperbaiki kekurangan 

dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan pada siklus sebelumnya demi 

mencapai kesempurnaan proses 

pembelajaran. 

3. Siklus 2  

Tahap dalam pelaksanakaan 

pembelajaran berbasis PTK masih tetap sama 

dengan siklus sebelumnya (siklus I), dimana 

proses pembelajarannya melalui empat 

kegiatan yakni perencamaam (olan), 

pelaksanaan (action), pengamatan 

(observation), dan refleksi (reflection). 

Adapun gambaran singkat kegiatan 

pembelajaran di siklus II dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  
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a. Perencanaan (plan) 

1) Menyusun perbaikan proses 

pembelajaran untuk memperbaiki 

kegiatan pembelajaran pada siklus I. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

3) Mengembangkan  materi Fiqih. 

4) Menyiapkan media, sumber, bahan, alat 

pembelajaran serta menyusun strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. 

5) Menyusun instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses 

dan hasil tindakan. 

6) Menyiapkan kriteria ketuntasan 

minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan. 

7) Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Kegiatan awal 

a) Mengondisikan suasana belajar 

yang menyenangkan. 
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b) Mengatur tempat duduk. 

c) Melihat kebersihan kelas. 

d) Melakukan pembukaan dengan 

salam pembuka. 

e) Beroda untuk memulai 

pembelajaran. 

f) Melakukan absensi. 

g) Memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin. 

h) Mengaitkan materi pembelajaran 

yang dibahas minggu lalu dengan 

yang akan dibahas pada pertemuan 

hari ini. 

i) Memberikan semangat peserta 

didik. 

j) Menyampaikan materi pelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan 

saat itu. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru memberikan kartu indeks 

berwarna warni kepada masing-

masing siswa. 

b) Siswa membuat satu pertanyaan 

tentang materi yang sedang 

dipelajari, dituliskan ke dalam 
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indeks yang telah diberikan oleh 

guru kepada masing-masing siswa. 

c) Guru menyiapkan papan yang 

bertuliskan nomor absen masing-

masing siswa secara urut. 

d) Siswa yang telah menuliskan 

pertanyaannya dalam kertas indeks, 

kemudian maju kedepan 

menempelkan kartunya sesuai 

dengan nomor absennya.  

e) guru membuat bulatan besar dari 

kertas, siswa menyanyikan lagu 

balonku ada lima dan memutarkan 

bulatan bola sampai guru 

mengatakan “stop”. 

f) Siswa yang mendapatkan bola bebas 

memilih pertanyaan nomor berapa 

yang akan dia jawab. 

g) Siswa menjawab pertanyaan, 

melanjutkan lagu begitu seterusnya. 

h) Guru member penguatan jawaban 

siswa. 

i) Guru membentuk kelompok menjadi 

4 bagian. 

j) Guru memberikan beberapa 

pertanyaan yang telah disiapkan di 

selembar kertas. 
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k) Siswa mendiskusikan dengan teman 

satu kelompoknya kemudian 

dikumpulkan. 

3) Kegiatan penutup 

a) Melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

b) Memberikan lembar evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan peserta 

didik berdasarkan materi yang telah 

dibahas. 

c) Berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

d) Guru melakukan salam penutup. 

c. Pengamatan  

Dalam kegiatan pengamatan 

(Observation), peneliti mengamati tingkat 

keaktifan siswa dengan menggunkan 

lembar observasi terstruktur dan 

memberikan tanda centang bagisiswa yang 

menunjukkan sikap sesuai dengan aspek 

yang diteliti. 

 

Adapun hasil dari pengamatan pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 
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1) Keaktifan siswa 

Tabel : 4.10 

Hasil pengamatan keaktifan siswa Siklus II 

 

No 

 

Nama Siswa 

Variabel  

yang 

diamati 

 

Skor 

 

Keterangan 

A B C 

1. Ahmad Ghoza 

Hidayatullah 

√ √ √ 3 Baik  

2. Ahmad 

Romdoni 

Baihaqi 

√ - √ 2 Cukup 

3. Amanda Setia 

Ningrum 

√ √ √ 3 Baik 

4. Andika Hafid 

Fadillah 

- - √ 1 Kurang  

5. Anisa 

Riznurmawati 

√ - √ 2 Cukup 

6. Auliya Isma 

Ayu Mafiroh 

√ - √ 2 Cukup 

7. Fika Liviana 

Mellynda 

√ - √ 2 Cukup 

8. Gabriela 

Pungkas 

Shelah 

- √ - 1 Kurang  

9. Hardyan Dwi 

Yudhayana 

- √ √ 2 Cukup 
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10. Ika Ulfah 

Fardiyanti 

√ √ √ 3 Baik 

11. Ilham Rifai - √ √ 2 Cukup 

12. Inggit Muryani √ √ √ 3 Baik 

13. Mamluatur 

Rohmah 

√ √ √ 3 Baik 

14. Meru Widia 

Kusuma 

- √ - 1 Kurang 

15. Muhammad 

Sa’id Asyrofi 

√ √ √ 3 Baik 

16. Nanda Abdi 

Pratama 

-  - √ 1 Kurang 

17. Novia 

Wulandari 

√ - √ 2 Cukup 

18. Ratih 

Azzeqniza 

Khurota A. 

√ √ √ 3 Baik 

19. Rohmatul Nur 

Aini 

√ - √ 2 Cukup 

20. Sherly 

Feronika 

√ √ √ 3 Baik 

21. Yoga 

Pramudiya 

Wahdani 

√ - √ 2 Cukup 

22. Yonas Dwi 

Rahmadani 

- √ √ 2 Cukup 

23. Zahara √ √ √ 3 Baik  
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Nurhaliza 

Fadila 

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = keaktifan berdiskusi 

B = keaktifan bertanya  

C = keaktifan mencari jawaban  

 

Presentase tingkat antusias siswa/siswi pada 

siklus II adalah sebagai berikut: 

Keaktifan  Jumlah  Presentase 

Sangat Kurang 0 0 % 

Kurang 4 17,40 % 

Cukup 10 43,47 % 

Baik  9 39,40 % 
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2) Hasil belajar siswa 

Tabel : 4.11 

Hasil belajar siswa siklus II 

No

. 

Nama Siswa KKM Skor Keterang

an 

1. Ahmad Ghoza 

Hidayatullah 

75 96 Tuntas 

2. Ahmad Romdoni 

Baihaqi 

75 60 Tidak 

tuntas 

3. Amanda Setia 

Ningrum 

75 96 Tuntas 

4. Andika Hafid 

Fadillah 

75 96 Tuntas 

5. Anisa Riznurmawati 75 96 Tuntas 

6. Auliya Isma Ayu 

Mafiroh 

75 96 Tuntas 

7. Fika Liviana 

Mellynda 

75 88 Tuntas 

8. Gabriela Pungkas 

Shelah 

75 64 Tidak 

tuntas 

9. Hardyan Dwi 

Yudhayana 

75 92 Tuntas 

10. Ika Ulfah Fardiyanti 75 92 Tuntas 

11. Ilham Rifai 75 88 Tuntas 

12. Inggit Muryani 75 96 Tuntas 

13. Mamluatur Rohmah 75 100 Tuntas 

14. Meru Widia Kusuma 75 88 Tuntas 
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15. Muhammad Sa’id 

Asyrofi 

75 100 Tuntas 

16. Nanda Abdi Pratama 75 96 Tuntas 

17. Novia Wulandari 75 100 Tuntas 

18. Ratih Azzeqniza 

Khurota A. 

75 92 Tuntas 

19. Rohmatul Nur Aini 75 96 Tuntas 

20. Sherly Feronika 75 96 Tuntas 

21. Yoga Pramudiya 

Wahdani 

75 96 Tuntas 

22. Yonas Dwi 

Rahmadani 

75 88 Tuntas 

23. Zahara Nurhaliza 

Fadila 

75 100 Tuntas 

Jumlah 2.112  
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Rata-rata 91.826  

 

Presentase hasil belajar siswa pada siklus II 

sebagai berikut: 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

21 Tuntas  91,30 % 

2 Tidak tuntas 8,70 % 

d. Refleksi (Reflection) 

Pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus II ini memperoleh hasil yang baik 

dibandingkan siklus sebelumnya (siklus I). 

Peserta didik mulai menyesuaikan 

kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan strategi Every One Is A 

Teacher Here, sehingga pelaksanaan 

pembelajaranpun mampu berjalan dengan 

lancar. 

Namun, pencapaian yang diperoleh 

pada siklus II cukup maksimal 

sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil 

pengamatan pada siklus II, dari 21 siswa 

di kelas VIII C, siswa yang memiliki 

keaktifan dengan baik mencapai 39,40 % 
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atau 9 siswa, dan siswa yang memiliki 

keaktifan cukup baik mencapai 43,47 % 

atau 10 siswa. Sedangkan hasil belajar 

siswa yang mencapai tuntas pada sikus II 

diperoleh 91,30 % atau 21 siswa. 

Dengan demikian, hasil pencapaian 

pada siklus II masih belum sesuai dengan 

harapan sehingga perlunya pelaksanaan 

siklus III agar kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan secara maksimal serta 

mencapai kesempurnaan. 

4. Siklus III 

Dalam pembelajaran siklus III, 

pelaksanaannya masih tetap sama dengan 

siklus-siklus sebelumnya yakni ada 4 

kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

melaksanakan pembelajaran berbasis PTK. 

Adapun kegiatan pembelajaran pada siklus 

III dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

1) Memperbaiki proses pembelajaran 

yang menjadi kelemahan dalam siklus 

sebelumnya (siklus II). 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

3) Pengembangan materi Fiqih. 
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4) Menyiapkan media, sumber, bahan, 

alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan 

digunakan. 

5) Menyusun instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. 

6) Menyiapkan kriteria ketuntasan 

minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan. 

7) Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Kegiatan awal 

a) Mengondisikan suasana belajar 

yang menyenangkan. 

b) Mengatur tempat duduk. 

c) Melihat kebersihan kelas. 

d) Melakukan pembukaan dengan 

salam pembuka. 

e) Berdoa untuk memulai 

pembelajaran. 
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f) Melakukan absensi. 

g) Memeriksa kehadiran peserta 

didik sebagai sikap disiplin. 

h) Mengaitkan materi 

pembelajaran yang dibahas 

minggu lalu dengan yang akan 

dibahas pada pertemuan hari ini. 

i) Memberikan semangat peserta 

didik dengan kegiatan ringan. 

j) Menyampaikan materi pelajaran 

yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru memberikan kartu indeks 

berwarna warni kepada masing-

masing siswa. 

b) Siswa membuat satu pertanyaan 

tentang materi yang sedang dipelajari, 

dituliskan ke dalam indeks yang telah 

diberikan oleh guru kepada masing-

masing siswa. 

c) Guru menyiapkan papan yang 

bertuliskan nomor absen masing-

masing siswa secara urut. 

d) Siswa yang telah menuliskan 

pertanyaannya dalam kertas indeks, 
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kemudian maju kedepan 

menempelkan kartunya. 

e) Guru meminta siswa suka rela untuk 

berani maju kedepan untuk menjawab 

salah satu pertanyaan. 

f) Beberapa siswa secara suka rela mau 

maju kedepan untuk menjawab. 

g) Siswa kembali duduk, guru 

memberikan penguatan jawaban dari 

pertanyaan yang telah dijawab siswa. 

h) Guru membagikan kertas yang berisi 

makanan dan minuman halal haram 

sejumlah kelas VIII C. 

i) Guru meyiapkan papan untuk 

menempelkan kertas indeks. 

j) Siswa diminta memikirkan termasuk 

kategori makanan minuman halal atau 

haram yang mereka dapat. 

k) Siswa berlomba-lomba menempelkan 

kertas indeksnya. 

l) Guru mengoreksi, siswa sudah 

menempelkan kertas indeksnya sesuai 

kategori.   

3) Kegiatan penutup 

a) Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. 

b) Memberikan lembar evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik 
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berdasarkan materi yang telah 

dibahas. 

c) Berdoa untuk mengakhiri pelajaran. 

d) Guru melakukan salam penutup. 

c. Pengamatan (Observation) 

Dalam kegiatan pengamatan 

(Observation), peneliti mengamati 

tingkat keaktifan siswa dengan 

menggunakan lembar observasi 

terstruktur dan memberikan tanda 

centang bagisiswa yang menunjukkan 

sikap sesuai dengan aspek yang diteliti. 

Adapun hasil dari pengamatan pada 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Keaktifan siswa 

Tabel : 4.12 

Hasil pengamatan keaktifan siswa siklus III 

 

No 

 

Nama Siswa 

Variabel  

yang 

diamati 

 

Skor 

 

Keterangan 

A B C 

1. Ahmad 

Ghoza 

Hidayatullah 

√ √ √ 3 Baik  

2. Ahmad 

Romdoni 

Baihaqi 

√ √ √ 3 Baik  
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3. Amanda 

Setia 

Ningrum 

√ √ √ 3 Baik  

4. Andika 

Hafid 

Fadillah 

√ √ √ 3 Baik  

5. Anisa 

Riznurmawati 

√ √ √ 3 Baik  

6. Auliya Isma 

Ayu Mafiroh 

√ √ √ 3 Baik  

7. Fika Liviana 

Mellynda 

√ √ √ 3 Baik  

8. Gabriela 

Pungkas 

Shelah 

√ √ - 2 Cukup  

9. Hardyan Dwi 

Yudhayana 

√ √ √ 3 Baik  

10. Ika Ulfah 

Fardiyanti 

√ √ √ 3 Baik  

11. Ilham Rifai √ √ √ 3 Baik  

12. Inggit 

Muryani 

√ √ √ 3 Baik  

13. Mamluatur 

Rohmah 

√ √ √ 3 Baik  

14. Meru Widia 

Kusuma 

√ √ √ 3 Baik  

15. Muhammad 

Sa’id Asyrofi 

√ √ √ 3 Baik  

16. Nanda Abdi - - √ 1 Kurang  
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Pratama 

17. Novia 

Wulandari 

√ √ √ 3 Baik  

18. Ratih 

Azzeqniza 

Khurota A. 

√ √ √ 3 Baik  

19. Rohmatul 

Nur Aini 

√ √ √ 3 Baik  

20. Sherly 

Feronika 

√ √ √ 3 Baik  

21. Yoga 

Pramudiya 

Wahdani 

√ - √ 2 Cukup  

22. Yonas Dwi 

Rahmadani 

√ √ √ 3 Baik  

23. Zahara 

Nurhaliza 

Fadila 

√ √ √ 3 Baik  

Keterangan Penilaian: 

Skor 0 = Sangat kurang 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = keaktifan berdiskusi 

B = keaktifan bertanya  
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C = keaktifan mencari jawaban  

Presentase tingkat antusias siswa/siswi 

pada siklus III adalah sebagai berikut: 

Keaktifan  Jumlah  Presentase 

Sangat 

Kurang 

0 0 % 

Kurang 1 4,35 % 

Cukup 2 8,70 % 

Baik  20 86,95 % 

 

2) Hasil belajar siswa  

Tabel : 4.13 

Hasil belajar siswa siklus III 

No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Ahmad 

Ghoza 

Hidayatullah 

75 100 Tuntas  

2. Ahmad 

Romdoni 

Baihaqi 

75 84 Tuntas  

3. Amanda 

Setia 

Ningrum 

75 100 Tuntas  

4. Andika Hafid 

Fadillah 

75 96 Tuntas  

5. Anisa 75 100 Tuntas  
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Riznurmawati 

6. Auliya Isma 

Ayu Mafiroh 

75 92 Tuntas  

7. Fika Liviana 

Mellynda 

75 92 Tuntas  

8. Gabriela 

Pungkas 

Shelah 

75 88 Tuntas  

9. Hardyan Dwi 

Yudhayana 

75 96 Tuntas  

10. Ika Ulfah 

Fardiyanti 

75 100 Tuntas  

11. Ilham Rifai 75 76 Tuntas  

12. Inggit 

Muryani 

75 100 Tuntas  

13. Mamluatur 

Rohmah 

75 92 Tuntas  

14. Meru Widia 

Kusuma 

75 100 Tuntas  

15. Muhammad 

Sa’id Asyrofi 

75 100 Tuntas  

16. Nanda Abdi 

Pratama 

75 76 Tuntas  

17. Novia 

Wulandari 

75 92 Tuntas  

18. Ratih 

Azzeqniza 

Khurota A. 

75 100 Tuntas  
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19. Rohmatul 

Nur Aini 

75 100 Tuntas  

20. Sherly 

Feronika 

75 96 Tuntas  

21. Yoga 

Pramudiya 

Wahdani 

75 92 Tuntas  

22. Yonas Dwi 

Rahmadani 

75 96 Tuntas  

23. Zahara 

Nurhaliza 

Fadila 

75 100 Tuntas  

Jumlah 2.168  

Rata-rata 94.260  

 

Presentase hasil belajar siswa pada siklus III 

sebagai berikut: 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

23 Tuntas  100 % 

0 Tidak tuntas 
0 % 
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d. Refleksi (reflection) 

Kegiatan pembelajaran pada siklus III 

mencapai hasil yang sangat memuaskan, 

terlebih lagi bagi peserta didik sudah mampu 

menguasai materi dan juga keaktifan mereka 

sangat baik. Peserta didikpun mampu 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga pencapaian hasil belajar siswa juga 

meningkat. Dari hasil pengamatan pada 

siklus III, sebanyak 20 siswa atau 86,95 % 

menunjukkan keaktifan dengan baik. Hal ini 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

peserta didik yang mencapai ketuntasan 

yakni 100 % atau 23 siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

siklus III, peneliti telah mencapai hasil 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga tidak diperlukan lagi siklus 

selanjutnya atau siklus IV. 

 

C. Proses Analisis data per-siklus 

1. Siklus I 

Dalam setiap siklus kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK, terdapat empat 

tahap yang harus dilakukan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah 
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diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan 

selama pembelajaran berlangsung dan data nilai 

tes akhir mata pelajaran Fiqih. Strategi yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

Every One Is A Teacher Here. Hasil penelitian 

siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

diamati pada tiga aspek yakni keatifan siswa 

dalam berdiskusi, keaktifan siswa dalam 

bertanya atau merespon aktivitas 

pembelajaran, keaktifan siswa dalam mencari 

jawaban atau memecahkan masalah. 

Tabel : 4.14 

Hasil analisa pengamatan keaktifan 

siswa/siswi siklus I 

Uraian Ketera

ngan  

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Sangat 

Kurang 

0 3 13,04 % 

Kurang 1 5 21,74 % 

Cukup 2 11 47,82 % 

Baik  3 4 17,40 % 
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Berdasarkan hasil penelitian pada 

siklus I, sudah terjadi perubahan pada peserta 

didik yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan kegiatan pembelajaran pada pra 

siklus. Keaktifan peserta didik cukup baik 

dalam mengikuti pembelajaran, namun 

kurang begitu maksimal. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa 17,40 % atau 4 siswa 

yang menunjukkan keaktifan dengan baik 

dan 47,82 atau 11 siswa yang menunjukkan 

keaktifan cukup baik. Dengan begitu masih 

ada 34,78  % atau 8 siswa yang belum 

menunjukkan keaktifan mereka dalam 

belajar. 

b. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus I, sudah menunjukkan peningkatan 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

Tabel : 4.15 

Hasil analisa pencapaian belajar siswa/siswi 

siklus I 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

14 Tuntas  60,87 % 

9 Tidak tuntas 39,13 % 
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Hasil belajar yang diperloeh pada 

siklus I mencapai 60,87 %. Dengan begitu, 

perolehan hasil belajar masih belum 

maksimal sehingga perlunya pelaksanaan 

siklus II untuk mencapai pembelajaran yang 

optimal. 

2. Siklus II 

Dalam setiap siklus kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK, terdapat empat 

tahap yang harus dilakukan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah 

diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan 

selama pembelajaran berlangsung dan data nilai 

tes akhir mata pelajaran Fiqih. Strategi yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

Every One Is A Teacher Here. Hasil penelitian 

siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

diamati pada tiga aspek yakni keatifan siswa 

dalam berdiskusi, keaktifan siswa dalam 

bertanya atau merespon aktivitas 

pembelajaran, keaktifan siswa dalam mencari 

jawaban atau memecahkan masalah. 
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Tabel 4.16 

Hasil analisa pengamatan keaktifan 

siswa/siswi siklus II 

Uraian Keterangan  Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Sangat 

Kurang 

0 0 0 % 

Kurang 1 4 17,40 % 

Cukup 2 10 43,47 % 

Baik  3 9 39,40 % 

Pembelajaran pada siklus II ini 

memperoleh hasil yang baik dibandingkan 

siklus sebelumnya (siklus I). Peserta didik 

mulai menyesuaikan kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan strategi every One Is A 

Teacher Here, sehingga pelaksanaan 

pembelajaranpun berjalan dengan lancar. 

Siswa sudah mampu menunjukkan 

keaktifannya di kelas. Peserta didik sudah 

baik dalam mengikuti pembelajaran, namun 

kurang maksimal. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa 39,40 % atau 9 siswa 

yang menunjukkan keaktifan dengan baik 

dan43,47 % atau 10 siswa yang menunjukkan 

keaktifan cukup baik. Dengan begitu masih 

ada 17,40 % atau 4 siswa yang belum 

menunjukkan keaktifan mereka. 
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b. Hasil belajar siswa 

  Hasil belajar siswa diperoleh pada 

siklus II sudah menunjukkan peningkatan 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

Tabel : 4.17 

Hasil analisa pencapaian belajar siswa/siswi siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

21 Tuntas  91,30 % 

2 Tidak tuntas 8,70% 

   

Hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus II mencapai 91,30 % atau 21 siswa. 

Masih ada 8,70 % atau 2 anak yang belum 

mencapai ketuntasan dalam belajar. Dengan 

begitu, perolehan hasil belajar masih cukup 

maksimal sehingga perlunya pelaksanaan 

siklus III untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang telah dilakukan 

sebelumnya yakni siklus II. 

3. Siklus III 

Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran 

berbasis PTK, terdapat empat tahap yang harus 

dilakukan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh 

dua jenis data, yaitu hasil pengamatan selama 

pembelajaran berlangsung dan data nilai tes 

akhir mata pelajaranFiqih. Strategi yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

Every One Is A Teacher Here. 

a. Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

diamati pada tiga aspek yakni keatifan siswa 

dalam berdiskusi, keaktifan siswa dalam 

bertanya atau merespon aktivitas 

pembelajaran, keaktifan siswa dalam mencari 

jawaban atau memecahkan masalah. 

Tabel : 4.18 

Hasil analisa pengamatan keaktifan 

siswa/siswi siklus III 

Uraian Ketera

ngan  

Jumlah 

Siswa 

Presentas

e (%) 

Sangat 

Kurang 

0 0 0 % 

Kurang 1 1 4,35 % 

Cukup 2 2 8,70 % 

Baik  3 20 86,95 % 
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Berdasarkan hasil penelitian pada 

siklus III, terjadi peningkatan terhadap 

keaktifan siswa  yakni 86,95 % atau 20 

siswa. Sehingga adalah 8,70 % atau 2 siswa 

yang memiliki keaktifan cukup baik, dan 

4,35 % atau 1 siswa yang memiliki keaktifan 

kurang. 

a. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh pada 

siklus III sudah menunjukkan 

peningkatan dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

Tabel : 4.19 

Hasil analisa pencapaian belajar 

siswa/siswi siklus III 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

23 Tuntas  100 % 

0 Tidak tuntas 0 % 

 Kegiatan pembelajaran pada siklus III 

mencapai hasil yang sangat memuaskan. Jika 

dilihat dari hasil penelitian yang terus 

mengalami peningkatan. Terlebih lagi bagi 

peserta didik sudah mampu menguasai materi 

dan juga keaktifan mereka sangat baik. Dari 
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hasil pengamatan pada siklus III, sebanyak 

86,95 % atau 20 siswa telah menunjukkan 

keaktifan dengan baik. Hal ini berpengaruh 

terhadap pencapaian hasil peserta didik yang 

mencapai ketuntasan yakni 100 % atau 23 siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 

III, peneliti telah mencapai hasil pembelajaran 

sesuai dengan harapan sehingga tidak diperlukan 

lagi siklus selanjutnya atau siklus IV. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

sebelum menerapkan strategi pembelajaran Every 

One Is A Teacher Here (pra siklus), ditemukan 

berbagai masalah dalam pelaksanaan pembelajaran 

Fiqih diantaranya adalah kurangnya antusias belajar 

peserta didik karena metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru adalah ceramah dan kurang 

kreatif sehingga siswa merasa bosan dan jenuh saat 

pembelajaran berlangsung. Dalam kegiatan 

pembelajaran dirasa bagi peserta didik kurang 

menarik dan menyenangkan karena guru hanya 

menggunakan metode yang menonton yang 

membuat peserta didik ngobrol dengan teman 

sebangku dan bermain sendiri. 

Setelah dilakukan evaluasi berupa tes tulis 

yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 
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peserta didik pada pra siklus diperoleh hasil belajar 

siswa yang dapat dikatakan kurang maksimal. 

Kurangnya keaktifan siswa yang berdampak pada 

hasil belajar mereka dimana terdapat banyak anak 

yang memperoleh nilai di bawah KKM. 

Tabel : 4.20 

Hasil belajar siswa/siswi pra siklus 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

13 Tuntas 56,52 % 

10 Tidak tuntas 43,48 % 

Dari hasil penelitian pada pra siklus, hanya 

56,52 % atau 13 siswa yang tuntas dalam hasil 

belajarnya. Dengan demikian diperlukan penelitian 

tindakan dengan menerapkan strategi every one is a 

teacher here untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

Dalam penelitian ini, dilakukan sebanyak 3 siklus 

dengan tujuan untuk terus memperbaiki dan 

mencapai hasil yang diharapkan. Adapun 

perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

setiap siklus adalah sebagai berikut: 
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1. Keaktifan 

Tabel : 4.21 

Hasil Perbandingan keaktifan belajar siswa/siswi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

keaktif

an 

F % Keak

tifan 

F % Kekat

ifan 

F % 

Sangat 

kurang 

3 13,0

4 % 

Sang

at 

kura

ng 

0 0 % Sanga

t 

kuran

g 

0 0 % 

Kuran

g 

5 21,7

4 % 

Kura

ng 

4 17,4

0 % 

Kuran

g 

1 4,35 

% 

Cukup 11 47,8

2 % 

Cuku

p 

1

0 

43,4

7 % 

Cuku

p 

2 8,70 

% 

Baik 4 17,4

0 % 

Baik 9 39,1

3 % 

Baik 2

0 

86,95 

% 

Jumla

h 

23 100

% 

Juml

ah 

2

3 

100 

% 

Jumla

h 

2

3 

100 

% 

  

Hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa 

keaktifan siswa terhadap pembelajaran mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. Pada siklus I, hasil 

penelitian diperoleh bahwa siswa yang memiliki 

keaktifan dengan baik baru mencapai 4 siswa atau 

17,40 % dari siswa yang berjumlah 23 di kelas VIII 

C. Hasil penelitian ini sangat jauh dari harapan 
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karena beberapa faktor penghambat seperti kondisi 

ruang kelas yang kurang sirkulasi udara udara 

sehingga di dalam kelas terasa panas dan pengap, 

tidak jarang ada yang mengantuk. Siswa juga belum 

mampu melakukan penyesuaian terhadap strategi 

yang dilakukan serta masih banyak siswa yang 

masih terbiasa dengan kebiasaan belajar pasif. 

Hal ini menjadi evaluasi yang dapat 

diperoleh pada siklus berikutnya. Kemudian di siklus 

II, hasil penelitian mengalami peningkatan dimana 

siswa yang memiliki keaktifan dengan baik telah 

mencapai 9 siswa atau 39,13 %. Kemudian di siklus 

III hasil penelitian diperoleh bahwa antusias siswa 

mencapai 20 siswa atau 86,95 %. Dengan demikian, 

dapat dilakukan bahwa keaktifan siswa di setiap 

siklus mengalami peningkatan dengan baik. 

2. Hasil belajar 

Table : 4.22 

Hasil Perbandingan hasil belajar siswa/siswi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Hasil 

belaja

r 

F % Hasil 

belaja

r 

F % Hasi

l 

belaj

ar 

F % 

Tidak 

Tunta

9 39,1

2 % 

Tidak 

Tunta

2 8,70 

% 

Tida

k 

0 0 % 
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s s Tunt

as 

Tunta

s 

1

4 

60,8

7 % 

Tunta

s 

21 91,30 

% 

Tunt

as 

2

3 

100 

% 

 

Dari tabel di atas bisa diketahui 

bahwa dengan menggunkan strategi every 

one is a teacher here secara maksimal dalam 

pembelajaran mampu meningkatkan 

keaktifan belajar masing-masing peserta 

didik. Dengan demikian, hasil belajar peserta 

didikpun terus mengalami peningkatan di 

setiap siklusnya. Hasil penelitian diperoleh 

bahwa pada siklus I sebanyak 14 siswa atau 

60,87 % yang mencapai tuntas, kemudian di 

siklus II siswa yang tuntas dalam belajar 

berjumlah 21 siswa atau 91,30 %, dan siklus 

III hasil belajar siswa mencapai 100 % atau 

23 siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar di 3 siklus sangat 

baik. Data perbandingan ketiga siklus dapat 

dicermati pada tabel berikut: 

Tabel : 4.23 

Perbandingan hasil penelitian siswa/siswi 

 

Keaktifan  

Siklus I 4 17,40 % 

Siklus II 9 39,40 % 
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Siklus III 20 86,95 % 

 

Hasil 

Belajar 

Siklus I 14 60,87 % 

Siklus II 21 91,30 % 

Siklus III 23 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa masing-masing aspek yang 

diteliti baik keakifan dan hasil belajar terus 

mengalami peningkatan di setiap siklus. Hal 

ini karena ketika peserta didik aktif dalam 

belajar maka hasil belajarpun juga baik dan 

meningkat. 

Jika disajikan dalam diagram akan 

tampak seperti dalam gambar 4.1 berikut: 
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Dapat diamati pada diagram hasil 

penelitian di atas, bahwa hasil penelitian di 

siklus I rata-rata belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan dan masih jauh dari 

harapan. Kemudian di siklus II, sudah terlihat  

peningkatan yang baik dibandingkan 

sebelumnya. Peneliti terus melakukan 

perbaikan atas kelemahan-kelemahan pada 

proses pembelajaran di siklus sebelumnya 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 

penelitian di setiap siklus, dan di siklus III 

hasil penelitian keaktifan dan hasil belajar 

diperoleh sangat baik dan memuaskan. 

Dengan demikian, tidak perlu untuk 

melanjutkan siklus berikutnya.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas 

mengenai Implementasi Strategi Every One Is 

ATeacher Here Dalam Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIIIC Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Ponorogo Semester 

Genap Tahun 2018/2019.  Maka hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Implementasi strategi Every One Is 

ATeacher Here dapat meningkatkan keaktifan siswa 

pada mata pelajaran Fiqih kelas VIIIC di MTsN 

Negeri Ngunut Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 

yang signifikan pada penelitian siklus I, siswa yang 

menunjukkan keaktifan siswa dengan baik sebanyak 

4 siswa dari 23 siswa dengan presentase 17,40 %. 

Pada siklus II, keaktifan siswa meningkat yakni 

sebanyak 9 siswa dengan presentase 39,13 %, 

sedangkan pada siklus III, keaktifan siswa 

mengalami peningkatan yakni sebanyak 20 siswa 

dengan presentase 86,95 %.  

Implementasi strategi Every One Is 

ATeacher Here dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas VIIIC di 

MTsN Negeri Ngunut Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 

yang signifikan pada penelitian siklus I ketuntasan 
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hasil belajar 60,87 % meningkat pada siklus II 

menjadi 91,13 %, dan meningkat lagi pada siklus III 

ketuntasan hasil belajar 100 %.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

peneliti laksanakan, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Madrasah 

Dengan melihat penelitian yang 

menggunakan strategi Every One Is ATeacher 

Here, tentunya harus dikembangkan dengan 

inovasi dan variasi strategi yang lain dalam 

proses pembelajaran Fiqih maupun pada mata 

pelajaran yang lain, agar dapat dijadikan sebagai 

pedoman dan peluang untuk meningkatkan 

kompetensi dan keprofesionalan guru serta 

mempertahankan eksistensi MTsN Negeri 

Ngunut Ponorogo. 

2. Bagi Guru  

Agar proses pembelajaran yang 

dilaksanakan tidak terasa monoton dan biasa-

biasa saja, hendaknya menggunakan strategi 

pembelajaran yang dapat mendorong atau 

membangkitkan siswa untuk aktif, kreatif, dan 

inovatif, yaitu dengan menggunakan strategi 

One Is ATeacher Here pembelajaran ataupun 

menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai 
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dengan materi pembelajaran untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar yang 

maksimal. 

3. Bagi Siswa  

Setelah mengikuti serangkaian pelajaran 

Fiqih dengan menggunakan strategi One Is 

ATeacher Here, diharapkan siswa mampu 

membiasakan belajar secara aktif, kreatif dan 

inovatif serta mampu mengekspresikan potensi 

yang dimilikinya. 

4. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti yang berminat dibidang 

yang sama, dengan segala kendala dan 

keterbatasnnya, hasil penelitian ini merupakan 

informasi awal yang dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, 

diharapkan sekiranya peneliti menguji aspek 

yang lain sehingga dapat melengkapi khazanah 

keilmuan, khususnya dibidang penelitian 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 
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