ABSTRAK
NOVI ANISA, NIM. 15010101026 “Penerapan Strategi Everyone is a teacher
here Dengan Menggunakan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Pendidikan Agama Islam Siswa SMA Negeri 2 Ladongi Kabupaten Kolaka
Timur.” Dibimbing Oleh Dr. Imelda Wahyuni, S.S, M.Pd. I.
Penelitian ini membahas tentang penerapan strategi everyone is a teacher
here dengan menggunakan media gambar yang bertujuan untuk mengetahui hasil
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas X IPS SMA
Negeri 2 Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yang dilaksanakan pada
semester genap di kelas X IPS dengan jumlah siswa 23, dan penelitiaan ini
dikhususkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan sub-bahasan
“hikmah haji, zakat dan wakaf” dan “meneladani perjuangan rasulullah di. madinah”
dengan prosedur penelitiaan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi
secara berulang selama dua siklus. Pengambilan data dilakukan dengan
mengobservasi proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar
observasi dan data ketuntsan belajar yang diambil dengan cara memberikan tes
kepada siswa setelah selesai tindakan. Dengan indikator keberhasilan individu
mencapai KKM yakni 75 dan ketuntasan klasikal individu mencapai 80% pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Hasil penelitiaan ini menemukan bahwa penerapan strategi eveyone is a
teacher here dengan menggunakan media gambar. Dimana nilai Presentasi tuntas
siswa setelah tindakan siklus I meningkat dibandingkan dengan nilai pra siklus yakni
52,17 menjadi 69,43 dengan peningkatan Presentasi peningkat sebesar 33,33%,
dengan nilai rata-rata 77,60. Namun belum mencapai indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Selanjutnya nilai Presentasi tuntas siklus II meningkat dibandingkan
dengan nilai Presentasi tuntas siklus I yang dari 69,43 menjadi 86,95dengan
presentasi peningkatan sebesar 25,17%, dengan nilai rata-rata 85,26. Dengan
demikiaan, dapat disimpulkan bahwa strategi eveyone is a teacher here dengan
menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X IPS SMA Negeri 2 Ladongi pada
semester genap tahun ajaran 2019/2020.
Harapannya melalui penelitiaan ini dengan judul “everyone is a teacher
here dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar
Pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 2 Ladongi Kabupaten Kolaka Timur”
bisa bermanfaat bagi orang lain dan peneliti lain dalam mengembangkan wawasan
dan pemahaan mengenai penelitiaan tindakan kelas (PTK) dan juga bermanfaat bagi
guru-guru dalam mengembangkan berbagai strategi-strategi yang dapat
membangkitkan minat belajar siswa dan sangat bermanfaat khususnya bagi guruguru di SMA Negeri 2 Ladongi dalam menerapkan strategi pembelajaran everyone
is a teacher here sehingga dapat membuat siswa aktif dalam kelas dan tidak lagi
merasa jenuh dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, hal ini sangat
berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
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