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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Model Evevryone is A Teacher Here

1. Pengertian Model Everyone Is A Teacher Here

Dalam pembelajaran seorang guru tidak cukup hanya menyampaikan

pengetahuan saja. Akan tetapi juga harus mampu menciptakan suasana kelas yang

penuh perhatian, sehingga proses belajar mengajar akan lebih efektif dan tercapai

tujuan yang optimal. Oleh karena itu guru harus mampu menentukan model yang

terbaik yang akan digunakan. Model, dalam Bahasa arab dikenal dengan Thariqah

yang berarti langkah-langkah yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan.1

Model juga berarti concept learning is complicated is depends upon memory

assosiative, association structure and knowledge of and ability to apply particular

metodees. Metode merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengingat,

mengumpulkan pengetahuan dan kemampuan menggunakan model. Dalam kaitannya

dengan cooperative learning, maka model mengajar yang disajikan akan lebih

bervariatif. Adapun beberapa metode cooperative learning yang dapat diterapkan

dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah bentuk everyone is a teacher here.

Secara umum model mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.Dihubungkan

dengan belajar mengajar, model bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru

1 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,2005), hlm. 2
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dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan

yang telah digariskan.2

Sedangkan everyone is a teacher here merupakan sebuah model yang mudah

guna memperoleh partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab individu. Model

ini memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai

“pengajar” terhadap peserta didik lain.3

Model everyone is a teacher here juga sangat tepat untuk mendapatkan

partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Model ini memberi

kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai guru bagi kawan-

kawannya. Dengan strategi ini, peserta didik yang selama ini tidak mau terlibat akan

ikut serta dalam pembelajaran secara aktif.4

Sedangkan istilah Everyone Is A Teacher Here berasal dari Bahasa Inggris

yang berarti bahwa setiap orang adalah guru. Jadi Everyone Is A Teacher Here

merupakan sebuah strategi yang mudah guna memperoleh partisipasi kelas yang

besar dan tanggung jawab individu. Strategi ini memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk bertindak sebagai seorang “pengajar” terhadap peserta didik lain.5

Dalam proses pembelajaran tidak harus guru yang berperan aktif, akan tetapi siswa

2 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet-3,
hlm. 5

3 A. Atmadi dan Y. Setyaningsih, Transformasi Pendidikan Memasuki Millenium Ketiga,
(Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 7

4Hisyam Zaeni, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm. 60
5 Mel Silberman, Active Learning 101 strategi pembelajaran aktif(Yogyakarta, PUSTAKA

INTAN MADANI, 2009) hlm. 171
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bisa saling mengajar dengan siswa lainnya. Strategi ini memberikan kesempatan

kepada setiap peserta didik untuk memperoleh partisipasi kelas dan tanggung jawab

individu dan strategi ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. 30/Ar-

Ruum:30 yang berbunyi:

                     

          

Terjemahnya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah;
(tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.6

Kaitan ayat di atas dengan model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here

adalah pada hakikatnya Allah SWT telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah

dan potensi masing-masing, yang dalam dunia pendidikan yaitu untuk dididik dan

mendidik, jadi dengan model pembelajaran ini peserta didik tidak hanya dididik,

tetapi juga menjadi pendidik (guru) bagi peserta didik lainnya.

2. Tujuan Model Everyone is A Teacher Here

Melalui model everyone is a teacher here diharapkan peserta didik akan lebih

bersemangat dan senang dalam menerima pelajaran Akidah Akhlak yang pada

6 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Ar-Rosyad (Bekasi: PT ALRIBH
MURTADHO JAYA, 2014) hlm.407
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gilirannya tujuan pembelajaran Akidah Akhlak dapat tercapai. Dengan demikian

melalui model everyone is a teacher here tersebut,hasil yang diharapkan adalah:

a. Bagi setiap individu dari masing-masing peserta didik berani

mengemukakan pendapat melalui jawaban atas pertanyaan yang telah

dibuatnya.

b. Mampu mengemukakan pendapat melalui tulisan dan menyatakannya di

depan kelas.

c. Peserta didik lain berani mengemukakan pendapat dan menyatakan

kesalahan jawaban dari kelompok lain.

d. Terlatih dalam menyimpulkan masalah dan hasil kajian pada masalah yang

dikaji.

3. Langkah-langkah Penerapan Model Everyone Is  A Teacher Here

Menurut Mel Silberman, langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran

Everyone Is A Teacher Here yaitu sebagai berikut:

a. Bagilah kartu indeks kepada setisp peserta didik. Mintalah para peserta
menuulis sebuah pertanyaan yang mereka miliki tentang materi pelajaran yang
sedang dipelajari di kelas atau topik khusus yang akan mereka diskusikan di
kelas.

b. Kumpulkan kartu, kocok dan bagikan satu pada setiap siswa. Mintalah siswa
membaca diam-diam pertanyaan atau topik pada kartu dan pikirkan satu
jawaban.

c. Panggillah sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang mereka
dapat dan memberi respons.

d. Setelah diberi respons, mintalah yang lain di dalam kelas untuk menambahkan
apa yang telah disumbang sukarelawan.
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e. Lanjutkan selama masih ada sukarelawan.7

Sedangkan menurut Hisyam Zaeni dalam skripsi Kirman bahwa langkah-

langkah model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here adalah sebagai berikut:

a. Bagikan secarik kertas/kartu indeks kepada seluruh siswa. Minta siswa untuk
menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari di
kelas (misalnya tugas membaca) atau sebuah topik khusus yang akan
didiskusikan di dalam kelas.

b. Kumpulkan kertas, acak kertas tersebut kemudian bagikan kepada setiap
siswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis
sendiri.

c. Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas
tersebut kemudian memikirkan jawabnnya.

d. Minta siswa secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan
menjawabnya.

e. Setelah jawaban diberikan, mintalah siswa lainnya untuk menambahkan.
f. Lanjutkan dengan sukarelawan yang berikutnya.8

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan langkah-langkah model pembelajaran Every One Is A Teacher Here

yaitu sebagai berikut:

a. Guru membagi kartu index kepada setiap peserta didik, kemudian meminta
peserta didikuntuk menulis sebuah pertanyaan tentang materi pelajaran yang
sedang dipelajari di kelas

b. Guru mengumpulkan kartu, kemudian dikocok dan dibagikan satu kartu pada
setiap siswa

c. Guru meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan atau topic pada kartu
dan pikirkan satu jawaban

d. Guru memanggil sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang
mereka dapat dan memberi respons

e. Setelah diberi respons, guru meminta yang lain di dalam kelas untuk
menambahkan apa yang telah disumbang sukarelawan.

7 Mel Silbermen, Active Learning, (Yogyakarta: Yappendis, 2002), hlm. 164
8 Kirman, Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Untuk Meningkatkan

Partisipasi Belajar Siswa, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru Riau, 2011, hlm.7
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4. Kelebihan dan Kekurangan Model Everyone is A Teacher Here

Salah satu bentuk cooperative learning yang dapat diterapkan dalam

pembelajaran Akidah Akhlak adalah tipe everyone is a  teacher here yang intinya

adalah menciptakan pola bagaimana menciptakan kelompok belajar yang baik pada

diri peserta didik dan penghargaan terhadap kinerjanya dalam kelas. Manfaat dari

cooperative learning tipe everyone is a teacher here ini adalah dapat meningkatkan

tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.

Sebagai salah satutipe strategi pembelajaran kooperatif, tentu memiliki kelebihan dan

kekurangan.

a. Kelebihan model Everyone is A Teacher Here

Adapun kelebihan model everyone is a teacher here, yaitu:

1) Meningkatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual,
2) Mengaktifkan peserta didik yang pasif,
3) Menggali informasi seluas-luasnya baik administrasi maupun akademis,
4) mengecek atau menganalisis pemahaman siswa tentang pokok bahasan

tertentu,
5) membangkitkan respon siswa,
6) mendukung pengajaran sesama siswa di kelas,
7) menempatkan seluruh tanggung jawab pengajaran kepada seluruh anggota

kelas.9

b. Kekurangan model everyone is a teacher here

Adapun kekurangan model pembelajaran everyone is a techer here yaitu

sebagai berikut:

9 Arum Cahyani Catur Wijayanti. Keefektifan Metode Everyone Is A Teacher Here Dalam
Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Jerman, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm.92-
93
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1) memerlukan penjelasan materi di awal oleh guru agar soal yang dibuat siswa
tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran,

2) membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk
kelas besar,

3) peserta didik merasa takut ketika tidak biasa menjawab pertanyaan.10

B. Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak  dari dalam dan

didalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu

tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiap siagaan).

Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak

yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertenru, terutama bila

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat ia rasakan atau mendesak.11

Banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian motivasi,

antara lain sebagai berikut:

Menurut Thomas M. Risk yang dikutip oleh Zakiah Daradjat mengemukakan

motivasi dalam kegiatan pembelajaran bahwa “motivasi adalah usaha yang disadari

oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri murid yang menunjang

kegiatan kearah tujuan-tujuan belajar”.12

10 Ibid., hlm.93
11 Sardiman A.M., Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta, PT Rajagrafindo

Persada, 2010) hlm.73
12 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: BUmi Aksara, 2003)

hlm.140
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Menurut James Drever dalam Sumantri, mengemukakan pengertian motivasi

sebagai berikut:

Motive is an effektife conative factor witch operates in determining the
direction of individual’s behavior towards an end or goal, consioustly
apperehendedor unconsioustly”. Berarti motif adalah sebuah factor alamiah
yang efektif yang bergerak dalam menentukan arah tingkah laku seseorang
menuju pada tujuan akhir atau cita-cita, baik dipahami secara sadar atau
tidak.13

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman, motivasi adalah perubahan energy

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc.

Donald ini mengandung tiga elemen penting.

c. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energy pada diri setiap

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa

perubahan energy didalam system “neurophysicological” yang ada pada

organism manusia. Karena menyangkut perubahan energy manusia (walaupun

motiasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan

menyangkut kegiatan fisik manusia.

d. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/”feeling”, afeksi seseorang. Dalam

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.

13 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2015)
hlm.375
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e. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi dalam hal ini

sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena

terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini  adalah tujuan.

Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan.

Dengan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu

sebagai suatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu

perubahan energy yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau

keinginan.

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang siswa, misalnya tidak

berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu diselidiki sebab-sebabnya.

Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam, mungkin ia tidak senang, mungkin

sakit, lapar, ada problem pribadi dan lain-lain. Hal ini berarti pada diri anak tidak

terjadi perubahan energi, tidak terangsang afeksinya untuk melakukan sesuatu, karena

tidak memiliki tiujuan atau kegiatan belajar. Keadaan semacam ini perlu dikatakan

daya upaya yang dapat menemukan sebab musababnya kemudian mendorong

sesorang siswa itu mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, yakni

belajr. Dengan kata lain, siswa perlu diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi

pada dirinya. Atau singkatnya perlu diberikan motivasi.
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Motivasi dapat dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia

tidak suka, maka akan berusaha unttk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak

suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh factor dari luar tetapi motivasi itu

adalah tumbuh didalam diri seseorang itu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh

subjek belajar itu dapat tercapai. Dikatakan “keseluruhan” karena pada umunya ada

beberapa motif yang bersama-sama menggerakkan siswa untuk belajar.

Belajar merupakan suatu bentuk perubahan tingkah laku yang terjadi pada

seseorang. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dalam

Fathurrahman dan Sulistyorini mengenai pengertian belajar yaitu sebagai berikut:

a. Abin Syamsuddin Makmun, mengemukakan bahwa belajar adalah “suatu

proses perubahan perilaku atatu pribadi seseorang berdasarkan praktik atau

pengalaman tertentu.

b. Slameto, berpendapat bahwa “belajar ialah suatu proses yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.
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c. Muhibbin Syah, mengemukakan bahwa belajar dapat dipahami sebagai

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relative menetap

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melidatkan

proses kognitif.14

Dari pengertian motivasi dan belajar yang dikemukakan di atas, dapat diambil

pengertian bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada

dalam diri individu (siswa) yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberi arah

kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh siswa yang

bersangkutan sebagai subjek belajar.

2. Macam-Macam Motivasi Belajar

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai

sudut pandang. Akan tetapi khusus untuk motivasi belajar, para ahli membedakan

motivasi belajar kedalam dua golongan, yaitu motivasi intrinsic dan motivasi

ekstrinsik.

a. Motivasi Intrinsic

Motivasi intrinsic adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri”.

Suatu kegiatan yang dimulai dari yang dimulai dan diteruskan berdasarkan

penghayatan suatu kebutuhan dan dorongan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas

belajar. Dorongan ini datang dari “hati sanubari”, umumnya karena kesadaran akan

14 Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: TERAS, 2012) hlm.
142-143
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pentingnya sesuatu. Atau dapat juga karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian

dengan bidang yang dipelajari.

Motivasi intrinsic lebih menekankan pada factor dari dalam diri sendiri,

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perludirangsang dari luar,

karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Pada

motivasi intrinsic “tidak ada sasaran tertentu, dan karenanya tampak lebih sesuai

dengan dorongan asli dan yag murni untuk mengetahui serta melakukan sesuatu

(aktivitas)”.sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak usahada yang

menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya.

Belajar yang efektif menurut beberapa tokoh psikologi di antaranya Winkel

yang dikutip oleh Rifa Hidayah dalam Fathurrohman dan Sulistyorini adalah “cara

belajar yang teratur, tuntas, berkesinambungan dan produktif”.15 Seorang pelajar yang

belajarnya tidak teratur, tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, waktunya tidak

menentu, tidak tuntas, tidak terus-menerus dan tidak berkesinambungan, baik di

sekolah maupun di rumah berarti ia tidak membiasakan diri belajar yang efektif,

sehingga sasaran belajarnya tidak tercapai. Sebaliknya jika dilakukan dengan teratur

dan baik akan dapat berperan dalam membantu keberhasilan seorang siswa dalam

menuntut ilmu. Kebiasaan belajar merupakan bentuk dari motivasi intrinsik.

Menurut Rifa Hidayah dalam Fathurrohman dan Sulistyorini mengemukakan

bahwa kebiasaan belajar yang efektif dapat ditinjau dari tiga hal, yaitu:

15 Ibid. hlm. 145
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a. Memahami kekuatan diri. Memahami kekuatan diri dalam belajar kita harus
mengenali bagaimana kemampuan kita dalam belajar, termasuk kelebihan dan
kekurangan, seperti memahami bakat, inat dan kemampuan dasar dan
inteligensi.

b. Mengatur dan menggunakan waktu secara efektif. Menggunakan waktu sebaik
mungkin untuk terus balajar dan dalam suasana yang menyenangkan, sebab
bila belajar tanpa adanya suasana yang nyaman maka akan menyebabkan
kejenuhan belajar.

c. Belajar itu tak terbatas. Maksudnya, proses belajar dapat terjadi dan
dilaksanakan dimana dan kapan saja. Atau tidak dibatasi oleh ruang gerak dan
waktu. Atau dapat diisyaratkan dengan live long education, artinya pendidikan
atau belajar itu berlangsung seumur hidup, yang dimulai sejak dilahirkan
hingga meninggal dunia. Belajar itu tak terbatas hanya di bangku sekolah saja
secara formal dan diajarkan oleh guru, tetapi dapat berlangsung di rumah, di
bawah pohon, di tempat terbuka, di dalam kereta, di pesawat terbang, di
perpustakaan, di masyarakat dan masih banyak lagi.16

Kebiasaan belajar yang efektif dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah

maupun di sekolah:

a. Belajar di rumah. Mengembangkan kebiasaan belajar di rumah, dapat

ditempuh sebagai berikut:

1) Membiasakan belajar sesuai dengan pembagian waktu sehari-hari yang

telah dibuat di rumah

2) Membiasakan mengulang pelajaran yang telah diberikan guru, termasuk

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, seperti PR dan tugas belajar

lainnya

3) Tingkatkan ketelitian dan keseriusan dalam belajar

4) Meminta bantuan kepada orarng tua, kakak, atau teman yang diperkirakan

mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah/pekerjaan rumah

16 Ibid., hlm. 146
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5) Rajin menata ruangan agar dapat membangkitkan keinginan untuk belajar

6) Membiasakan melengkapi buku-buku pelajaran dan alat-alat pelajaran

secara memadai

7) Membiasakan gemar membaca buku

8) Membiasakan membaca buku-buku sebelum tidur malam

9) Membiasakan membaca buku pelajaran pada pagi harinya untuk persiapan

pelaran yang akan diajarkan oleh guru, dan

10) Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga dan cukup banyak istirahat.

b. Belajar di sekolah. Kebiasaan yang efektif di sekolah dapat ditempuh, antara

lain sebagai berikut:

1) Membiasakan datang ke sekolah tepat waktu,
2) Membiasakan mempersiapkan alat-alat tulis secara lengkap dan mengikuti

pelajaran dari guru,
3) Membiasakan memusatkan perhatian dan menekuni setiap materi pelajaran

yang disampaikan guru di kelas,
4) Beranikan bertanya pada guru jika ada materi yang kurang dipahami,
5) Membiasakan mengerjakan tugas dari guru,
6) Memanfaatkan waktu luang untuk belajar jika guru berhalangan datang

mengajar,
7) Hindari ajakan teman yang mengajak untuk bergurau,
8) Merapikan catatan setelah sampai di rumah,
9) Aspirasikan semua materi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.17

Selain factor kebisaan belajar, maka kepribadian siswa juga merupakan salah

satu motivasi intrinsic yang harus diperhatikan. Sebab individu memiliki kepribadian

yang sifatnya sangat individual, dimana tak ada dua orang yang sama persis

kepribadiannya.

17 Ibid., hlm.147
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Ada yang memiliki kepribadian introvert (cenderung tertutup) namun ada juga

yang memiliki ekstrovert. Sifat-sifat dan kepribadian yang dimiliki masing-masing

siswa akan mempengaruhi terhadap pencapaian prestasi siswa. Masing-masing siswa

juga memiliki tingkat perbedaan tidak hanya dari segi kepribadian namun juga

terdapat perbedaan kemampuan.

Perbedaan kemampuan menurut Rifa Hidayah dalam Fathurrohman dan

Sulistyorini dapat dilihat dari:

1) Perhatian. Siswa memiliki perhatian yang individual, ada yang perhatiannya

cepat, namun ada yang lambat

2) Dalam mengikuti pelajaran, maka siswa memiliki tingkat pengamatan yang

berbeda-beda. Berikut ini beberapa tipe pengamatan yang dimiliki oleh

manusia yaitu:

c. Tipe visual, artinya siswa lebih mudah belajar dengan cara melihat,

d. Tipe auditif: lebih mudah belajar dengan pendengaran

e. Tipe gustative: punya daya penciuman yang tajam,

f. Tipe faktil: lebih mudah belajar dengan perabaan. Dan

g. Tipe alfaktoris: pengecapan.18

Tipe-tipe yang dimiliki siswa sangat mempengaruhi hasil belajar.

Diantaranya:

18 Ibid., hlm.148
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1) Memori/ingatan yang dimiliki siswa juga ada perbedaan.

2) Perbedaan lain yang ada pada siswa adalah inteligensi dan bakat khusus,

3) Perbedaan motivasi,dan

4) Perbedaan fisik dan jenis kelamin, fisik yang kuat dan sehat ditopang dengan

gizi yang baik akan sangat-sangat mempengaruhi hasil belajar siswa.19

Hal=hal yang menimbulkan motivasi intrinsic antara lain adalah:

1) Adanya kebutuhan, karena dengan adanya kebutuhan dalam diri individu akan

membuat individu yang bersangkutan untuk berbuat dan berusaha.

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri, dengan mengetahui

hasilprestasinya sendiri, apakah ada kemajuan atau tidak, maka akan

mendorong individu yang bersangkutan untuk belajar lebih giat dan tekun

lagi.

3) Adanya aspirasi atau cita-cita, dengan adanya cita-cita, maka akan mendorong

seseorang umtuk belajar terus demi untuk mewujudkan cita-citanya.

b. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah “motivasi atau tenaga-tenaga pendorong yang

berasal dari luar diri anak”.20 Motivasi ekstrinsik sebagai motivasi yang dihasilkan

diluar perbuatan itu sendiri misalnya dorongan yang datang dari orang tua, guru,

19 Ibid., hlm.148
20 Indrakusuma, Pengantar Ilmu,hlm.163
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teman-teman dan anggota masyarakat yang berupa hadiah, pujian, penghargaan

maupun hukuman.

Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. adalah “motif-motif yang aktif

dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar”.21 Dalam belajar tidak hanya

memperhatikan kondisi internal siswa, akan tetapi juga memperhatikan berbagai

aspek lainnya seperti aspek social yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah,

masyarakat dan teman. Aspek budaya dan adat istiadat serta aspek lingkungan fisik,

misalnya kondisi rumah dan duhu udara.

Hal-hal yang dapat menimbulkan motivasi ekstrinsik ialah:

1) Ganjaran; Ganjaran dapat menjadikan pendorong bagi siswa untuk belajar

lebih baik.

2) Hukuman; hukuman biarpun merupakan alat pendidikan yang tidak

menenangkan, namun demikian dapat uga menjadi alat motivasi, alat

pendorong untuk membuat siswa lebih giat belajar agar siswa tersebut tidak

lagi memperoleh hukuman.

3) Persaingan atau kompetisi; dengan adanya kompetisi maka dengan sendirinya

akan menjadi pendorong bagi siswa untuk lebih giat belajar agar tidak kalah

bersaing dengan teman-temannya.

21 Sardiman A.M.Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta, PT Rajagrafindo
Persada, 2010) hlm.90-91
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Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan

tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting. Sebab kemungkinan

besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-

komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa,

sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.22

Berangkat dari uraian di atas, baik motivasi intrinsic maupun motivasi

ekstrinsik perlu digunakan dalam proses belajar mengajar. Motivasi sangat diperlukan

guna menumbuhkan semangat dalam belajar, lagi pula sering kali para siswa belum

memahami untuk apa ia belajar hal-hal yang diberikan oleh sekolah. Dengan

motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif,dapat mengarahkan dan

memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Karena itu motivasi

terhadap pelajaran itu perlu dibangkitkan oleh guru sehingga para siswa mau dan

ingin belajar. Guru dapat melakukan hal tersebut dengan mencari perhatian siswa

ketika memulai pelajaran.

3. Fungsi Motivasi Belajar

Motivasi akan mempengaruhi kegiatan individu untuk mencapai segala

sesuatu yang diinginkan dalam segala tindakan. Menurut Dimyati dan Mudjiono,

menyatakan bahwa dalam belajar, motivasi memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir

22 Ibid: hlm.91
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b. Menginformasikan tentang kakuatan usaha belajar

c. Mengarahkan kegiatan belajar

d. Membesarkan semangat belajar

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar

mengemukakan bahwa fungsi motivasi itu meliputi hal-hal berikut ini:

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka

tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar

b. Motivasi berfungsi sebgai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan

kepencapaian tujuan yang diinginkan

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil.

Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu

pekerjaan.

Hal tersebut dipertegas oleh Sardiman A.M. dalam bukunya interksi dan

motivasi belajar mengajar yang menyebutkan bahwa motivasi memiliki tiga fungsi

yaitu:

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang

melepaskan energi . motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dalam

setiap kegiatan yang akan dikerjakan
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b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.23

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar

sangat penting sekali dimiliki oleh siswa, karena dengan adanya motivasi dalam diri

siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar maka hasil belajarnya akan optimal.

Makin tepat motivasi yang diberikan maka makin tinggi pula keberhasilan pelajaran

itu. Jadi motivasi senantiasa menentukan intensitas usaha belajar siswa. Oleh karena

itu, guru harus mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, salah satunya dengan

melalui pelayanan bimbingan dan konseling.

4. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

Motivasi biasa ditumbuhkan sejak awal mungkin, karena itu motivasi tidak

lahir dengan sendirinya. Untuk mendapatkan hasil belajar yang tinggi diperlukan

adanya motivasi yang tinggi dari sendiri, karena itu ada beberapa tokoh yang

mengkategorikan factor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu belajar dipengaruhi

banyak factor yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Factor tersebut adalah

factor yang ada pada diri imdividu dan factor yang ada diluar diri individu atau

dikenal dengan factor social.

23 Sardiman A.M. Interaksi dan motivasi, hlm. 85
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Pada pembahasan sebelumnya sudah sedikit dijelaskan bahwa motivasi

terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsic dan motivasi ekstrinsik. Pernyataan ini

mengandung pengertian bahwa motivasi seorang siswa untuk belajar dipengaruhi

oleh factor-faktor yang ada dalam diri siswa, psikologi siswa, bakat, minat dan lain

sebagainya. Selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan diluar dirinya.

Dalam hal  ini Amir Daien Indrakusuma mangemukakan tiga hal yang dapat

mempengaruhi motivasi intrinsic, yaitu:

a. Adanya kebutuhan

Pada hakikatnya semua tindakan yang dilakukan manusia adalah untuk

memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, kebutuhan dapat dijadikan sebagai

salah satu factor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Misalnya anak

ingin bisa baca al-Qur’an dengan baik, ini dapat menjadi pendorong untuk

belajar membaca al-Qur’an.

b. Adanya pengetahuan tentang kemajuan sendiri.

Dengan mengetahui kemajuan yang telah diperoleh, berupa prestasi dirinya

apakah sudah mengalami kemajuan atau sebaliknya mengalami kemunduran,

maka hal ini dapat dijadikan factor yang mempengaruhi motivasi belajar

siswa. Siswa akan terus berusaha meningkatkan intensitas belajarnya agar

prestasinya juga terus meningkat.

c. Adanya aspirasi atau cita-cita.
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Kehidupan manusia tidak akan lepas dari aspirasi atau cita-cita. Hal  ini

bergantung dari tingkat umur manusia itu sendiri. Mungkin anak kecil belum

mempunyai cita-cita, akan tetapi semakin usia seseorang semakin jelas dan

tegas dan semakin mengetahui jati dirinya dan cita-cita yang dia inginkan.

Aspirasi atau cita-cita dalam belajar merupakan tujuan hidup siswa, hal ini

merupakan pendorong bagi seluruh kegiatan dan pendorong bagi belajarnya.

Sedangkan factor- factor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik juga ada

tiga menurut Amir Daien Indrakusuma dalam Fathurrohman dan Sulistyorini yaitu:

d. Ganjaran

Ganjaran adalah alat pendidikan represif yang bersifat positif. Ganjaran

diberikan kepada siswa yang menunjukkan hasil-hasil. Baik dalam

pendidikannya, kerajinannya, tingkah lakunya maupun prestasi belajarnya.

e. Hukuman

Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak menyenangkan dan alat

pendidikan yang bersifat negative. Namun dapat juga menjadi alat untuk

mendorong siswa agar giat belajar. Misalnya siswa diberikan hukuman karena

lalai tidak mengerjakan tugasnya agar tidak mendapat hukuman. Hal itu

karena diharapkan dengan adanya hukuman yang diberikan tersebut siswa

dapat menyadari kesalahannya.

f. Persaingan atau kompetisi
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Persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat yang dapat

mendorong kegiatan belajar siswa. Persaingan, baik individu maupun

kelompok dapatmeningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya pesaingan,

maka secara otomatis seorang siswa akan lebih giat belajar agar tidak kalah

bersaing dengan teman-temannya yang lain dalam hal ini diartikan sebagai

“pesaing”. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwapersaingan

tersebut adalah kea rah yang positif dan jelas, yakni peningkatan hasil

belajar.24

Hezberg yang dikutip oleh Rifa Hidayah dalam Fathurrohman dan

Sulistyorini mengungkapkan factor-faktor motivasi antara lain:

g. Keberhasilan pelaksanaan

h. Pengakuan

i. Pekerjaan itu sendiri

j. Tanggng jawab25

Mencapai kesuksesan belajar perlu adanya kesiapan siswa untuk belajar

dengan kondisi yang baik. Kondisi kesiapan siswa untuk belajar sangat

mempengaruhi hasil belajar. Jika siswa belajar dalam keadaan tidak siap maka akan

tidak meghasilkan tujuan yang maksimal, karena itu untuk melihat kesiapan siiswa

harus dilihat dari masing-masing kesiapannya apakah siswa sudah siap secara fisik,

24 Fathurrohman dan sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm.
154-155

25 Ibid., hlm.155
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psikologis maupun sosialnya. Untuk mencapai siswa yang puas dalam belajar maka

kebutuhan-kebutuhan siswa diharapkan terpenuhi. Kebutuhan tersebut diantaranya

adalah kebutuhan fisik yang mencakup kesehatan fisik, tercapainya gizi dan nutrisi

yang seimbang, serta apakah secara umru kronologis siswa sudah siap untuk sekolah

ataukah belum.

Kebutuhan psikologis, seperti kasih saying, rasa aman, status, perhatian,

kebebasan, prestasi dan pengalaman. Serta kebutuhan akan lingkungan social

termasuk hubungan dengan keluarga, sekolah dan masyarakat serta kebutuhan akan

teman.

Jelaslah sudah pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Ibarat seseorang

menjalani hidup dan kehidupannya, tanpa dilandasi motivasi maka hanya

kehampaanlah yang diterimanya dari hari ke hari. Tapi dengan adanya motivasi yang

tumbuh kuat dalam diri seseorang maka hal itu akan merupakan modal penggerak

utama dalam melakoni dunia ini hingga nyawa seseorang berhenti berdetak. Begitu

pula dengan siswa selama ini menjadi pembelajar selama itu pula membutuhkan

motivasi belajar guna keberhasilan proses pembelajarannya.

C. Penelitian Relevan

1. Asmiran. K (NIM. 09010101034), 2012, dengan judul skripsi

“meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam melalui metode

everyone is a teacher here pada siswa kelas XII IPA 1 di SMAN 1

SAMPARA Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe”. Dimana hasil
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penelitiannya mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran

everyone is a teacher here dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada

siswa kelas XII IPA 1 di SMAN 1 SAMPARA Kabupaten Konawe. Hal

tersebut dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dimana rata-rata

perolehan siswa pra penelitian sebesar 69,57 dengan ketuntasan belajar

63.33%, kemudian setelah penerapan tindakan siklus 1 nilai rata-rata

kelas meningkat menjadi 75,60 dengan ketuntasan belajar mencapai

76,67%. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan siklus II menunjukkan adanya

peningkatan yang lebih signifikan dari siklus sebelumnya dengan nilai

rata-rata 78,80 dengan ketuntasan belajar mencapai 86,67%.26

2. Arum Cahyani Catur Wijayanti (NIM. 10203244036), 2014, dengan judul

skripsi “keefektifan model everyone is a teacher here dalam pembelajaran

keterampilan membaca bahasa Jerman peserta didik KELAS XI SMA N 1

SEDAYU, BANTUL”. Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa

metode Everyone is a Teacher Here lebih efektif dalam pembelajaran

keterampilan membaca bahasa Jerman peserta didik kelas XI SMA N 1

26 Asmiran. K, meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam melalui metode everyone
is a teacher here pada siswa kelas XII IPA 1 di SMAN 1 SAMPARA Kecamatan Sampara Kabupaten
Konawe. Skripsi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari,
2012. hlm.62
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Sedayu, Bantul daripada metode konvensional. Bobot keefektifan sebesar

8,1%.27

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada

penggunaan model pembelajaran everyone is a teacher here. Adapun perbedaannya

adalah penulis fokus pada motivasi belajar siswa, sedangkan penelitian pertama fokus

pada hasil belajar siswa dan penelitian kedua fokus pada keterampilan membaca

bahasa Jerman.

D. Kerangka Fikir

Pembelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang

kurang diminati siswa. Factor ini disebabkan karena guru yang masih monoton dalam

menggunakan model pembelajaran.

Salah satu cara agar siswa mampu belajar dan memahami materi yang

diajarkan oleh guru adalah dengan menerapkan model pembelajaran Everyone Is A

Teacher Here agar motivasi belajar yang diperoleh siswa meningkat.

27Arum Cahyani Catur Wijayanti, keefektifan metode everyone is a teacher here dalam
pembelajaran keterampilan membaca bahasa Jerman peserta didik KELAS XI SMA N 1 SEDAYU,
BANTUL. skripsi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. hlm.91
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Gambar 1 Kerangka Pikir
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