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Prestasi belajar siswa MA NU 05 Gemuh kelas XI IPS I belum optimal. Prestasi belajar 
ini dilihat dari hasil belajar siswa. Rata-rata kelas hanya mencapai 60,05 dengan (KKM) Kriteria 
Ketuntasan Minimal 65 dengan indikator keberhasilan adalh 75. Pada saat pembelajaran sejarah, 
masih berrsifat guru sentris. Kebanyakan siswa hanya mencatat apa yang dianggap penting dari 
penjelasan guru. Minat siswa untuk menanyakan tentang materi yang dipelajari sangat rendah. 
Mereka hanya diam meskipun belum paham apa yang dijelaskan. Proses pembelajaran yang 
kurang bervariasi menjadikan minat siswa rendah. Oleh karena itu, perlu adanya penelitan 
tindakan kelas untuk memperbaiki kondisi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Pada tiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Model pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Everyone 
Is Teacher Here dengan media gambar. Model pembelajaran Everyone Is Teacher Here 
merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk mendapatkan partisipasi kelas besar dan 
tanggung jawab individu. Media gambar adalah media yang paling umum, yang dapat dimengerti 
dan dinikmati dimana-mana. 

Dari penelitian diperoleh hasil belajar pra siklus untuk rata-rata 60,05 dengan 
presentase ketuntasan klasikal 55,55%. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 67,78 dengan 
presentase ketuntasan klasikal 69,44%. Pada siklus II diperoleh nila rata-rata 75,83 dengan 
presentase ketuntasan klasikal 88,89% dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu KKM 
(kriteria ketuntasan minimal) 65 dan ketuntasan klasikal 75%. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Everyone Is 
Teacher Here dengan media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah kelas XI IPS I 
MA NU 05 Gemuh. Oleh karena itu, model pembelajaran Everyone Is Teacher Here dengan 
media gambar dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran alternatif pada mata 
pelajaran sejarah pada Sekolah Menengah Atas. Diharapkan pula kepada guru-guru agar mampu 
membuat media pengajaran sesederhana mungkin dengan segala keterbatasan yang ada agar 
proses belajar mengajar lebih bervariasi dan meningkatkan minat siswa. 
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