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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Deskripsi Teori 

1. Gemar Membaca 

a. Pengertian Gemar Membaca 

Gemar membaca terdiri dari dua kata yaitu gemar dan 

membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gemar berarti 

suka sekali akan, sedangkan membaca berarti (1) melihat serta 

memahami isi dari apa yang ditulis (dengan menuliskan atau hanya 

dalam hati); (2) mengeja atau melafalkan apa yang tertulis; (3) 

mengucapkan; (4) mengetahui atau meramalkan; (5) menduga; 

memperhitungkan memahami. Menurut Prasetyono (2008: 22) 

membaca merupakan serangkaian kegiatan pikiran yang dilakukan 

dengan penuh perhatian untuk memahami suatu informasi melalui 

indra penglihatan dalam bentuk simbol-simbol yang rumit, yang 

disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai arti dan makna. 

Gemar membaca dengan demikian dapat diartikan kesukaan untuk 

memahami dan memaknai bacaan. 

Kegiatan membaca sangat penting sehingga perlu 

ditanamkan kepada siswa sebagai suatu pembiasaan terhadap 

kegiatan membaca. Prasetyono (2008: 14) mengemukakan bahwa 

untuk membuat aktivitas membaca menjadi suatu kegemaran, hal 
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yang harus dimiliki seseorang adalah minat. Siswa yang gemar 

membaca ditandai dengan adanya kegiatan membaca yang sudah 

menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yaumi (2014: 109) 

mengemukakan bahwa kegiatan membaca adalah roh pendidikan, 

dan oleh karena itu peserta didik sejak dini harus dibangun tradisi 

baca-tulis sehingga menjadi tradisi atau karakter rutinitas yang 

membentengi setiap derap langkah beraktivitas manusia. Membaca 

merupakan fondasi awal untuk mencerdaskan kehidupan manusia 

dan mengembangkan sikap dan perilaku, mental-spiritual. 

Pembiasaan terhadap kegiatan membaca pada siswa 

didukung oleh peran seorang guru. Guru sebagai pengajar harus 

membangun minat baca siswa. Minat baca siswa dapat dibentuk 

dalam proses pembelajaran. Prasetyono (2008: 22) menjelaskan 

bahwa membaca merupakan sarana hiburan dan sarana menambah 

wawasan dan pengetahuan, dengan membaca seseorang dapat 

merangsang otaknya untuk berpikir kreatif dan sistematis, 

memperluas dan memperkaya wawasan, serta menimbulkan 

kepribadian yang unggul dan kompetitif. 

b. Langkah-langkah yang membangkitkan minat baca 

Wawasan dan pengetahuan dapat ditambah dengan kegiatan 

membaca, maka dari itu perlu adanya tindakan terhadap siswa yang 

kurang gemar membaca. Langkah-langkah yang membangkitkan 

gairah dan minat baca siswa menurut Yaumi (2014: 110) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Memilih topik bacaan yang menarik perhatian siswa seperti 

membaca biografi, komik, atau bacaan yang dapat 

mengembangkan nilai-nilai karakter siswa. 

2) Memberi tugas membaca dan menulis dengan memperhatikan 

durasi waktu, banyaknya tugas dari pendidik yang lain, dan 

jumlah mata pelajaran dengan tugas yang berbeda-beda. 

3) Bagi guru pada tingkat sekolah taman kanak-kanak dan sekolah 

dasar yang belum mengetahui cara membaca teks, hendaknya 

mempersiapkan gambar atau buku audio yang dapat didengar 

dan dipahami oleh siswa. 

4) Memberi umpan balik (feedback) terhadap hasil bacaan dan 

tulisan yang dilakukan oleh siswa. 

5) Mendiskusikan hasil bacaan di dalam kelas dengan mengundang 

partisipasi aktif dari siswa lain untuk memberi tanggapan dan 

berbagi informasi yang diperoleh dari referensi serupa. 

6) Menjadikan bahan evaluasi terus menerus sehingga aktivitas 

membaca berdampak positif pada nilai yang diperoleh siswa. 

7) Melakukan perlombaan  membaca dengan memberikan hadiah 

yang menarik perhatian siswa, jika memungkinkan. 

 

Peran guru sangat dibutuhkan guna memfasilitasi agar dapat 

membangkitkan gairah dan minat baca pada siswa. Peran guru 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau sekolah siswa. Minat 

membaca siswa harus ditumbuhkan sebagai suatu kebutuhan karena 

membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi aktivitas ini 

mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan informasi baru. 

c. Kiat menjadi anak gemar membaca 

Beberapa cara dapat digunakan untuk meningkatkan gemar 

membaca menurut Rianti (2015: 39-41) antara lain: 

1) Pilihlah buku atau bahan bacaan yang disukai 

2) Carilah tempat yang nyaman untuk membaca 

3) Ceritakan dan berbagilah informasi 

4) Bawalah buku kemanapun pergi 

5) Bergabung dengan klub membaca 

6) Jadilah anggota perpustakaan 
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d. Manfaat Gemar Membaca 

Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti memberikan manfaat, 

begitu juga dengan gemar membaca menurut Rianti (2015: 16-25) 

manfaat gemar membaca antara lain: 

1) Memperluas pengetahuan 

2) Memberikan kekuatan pada daya ingat 

3) Meningkatkan kosakata 

4) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepedulian 

5) Mencerahkan hari 

6) Membangun rasa percaya diri 

7) Meningkatkan kreatifitas 

8) Meningkatkan kedisiplinan 

 

e. Akibat buruk malas membaca 

Membaca memiliki banyak manfaat, namun ada akibat buruk 

apabila kita malas membaca.  Rianti (2015: 45-47) menyebutkan 

akibat buruk malas membaca antara lain: 

1) Tertinggal dari informasi kekinian 

2) Dekat dengan kebodohan 

3) Kalah bersaing 

4) Berpandangan skeptis 

5) Mudah dibodohi atau ditipu 

 

f. Indikator Gemar Membaca 

Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara nilai, 

jenjang kelas, dan indikator untuk nilai.Indikator bersifat 

berkembang secara progresif. Artinya, perilaku yang dirumuskan 

dalam indikator untuk jenjang kelas 1 - 3 lebih sederhana 

dibandingkan perilaku untuk jenjang kelas 4 -  6. 
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Tabel 2.1 Indikator Gemar Membaca 

Nilai 
Indikator 

1-3 4-6 

Gemar Membaca: 

Kebiasaan 

menyediakan waktu 

untuk membaca 

berbagai bacaan 

yang memberikan 

kebajikan bagi 

dirinya. 

Membaca buku atau 

tulisan yang 

diwajibkan guru. 

Membaca buku dan 

tulisan yang terkait 

dengan mata 

pelajaran. 

Membaca buku-buku 

cerita yang ada di 

perpustakaan 

sekolah. 

Mencari bahan 

bacaan dari 

perpustakaan daerah. 

Membaca koran atau 

majalah dinding. 

Membaca buku novel 

dan cerita pendek. 

Membaca buku yang 

ada di rumah tentang 

flora, fauna dan 

alam. 

Membaca buku atau 

tulisan tentang alam, 

sosial, budaya, seni, 

dan teknologi. 

Sumber:  Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum. 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan tolak ukur untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi setelah proses pembelajaran. Hamdani 

(2011: 138) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Menurut 

Mulyasa (2013: 189) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, 

sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan 

pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan dari 

hasil pengetahuan setelah proses pembelajaran. 
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Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks 

sebagai tindakan belajar. Gagne dalam Sagala (2012: 13) belajar 

adalah sebagian suatu proses dimana suatu organisma berubah 

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Kemudian Lester D. 

Crow dalam Sagala (2012: 13) mengemukakan belajar ialah upaya 

untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-

sikap. Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu 

mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya, maka belajar 

seperti ini disebut “rote  learning”. Kemudian, jika yang telah 

dipelajari itu mampu disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa 

sendiri, maka disebut “overlearning”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian belajar dari para ahli 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses hal 

dari yang belum bisa menjadi bisa dan hal yang didapatkan dapat 

dikembangkan menjadi suatu hal yang luar biasa dalam proses 

pembelajaran.  

1) Faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

menurut Hanafiah dan Suhana (2012: 8), antara lain: 

a) Peserta didik dengan sejumlah latar belakangnya, yang 

mencakup: 

1) Tingkat kecerdasan (intelligent quotien) 

2) Bakat (aptitude) 

3) Sikap (attitude) 

4) Minat (interest) 

5) Motivasi (motivation) 

6) Keyakinan (belief) 

7) Kesadaran (consciousness) 

8) Kedisiplinan (discipline) 

9) Tanggung jawab (respon) 
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b) Pengajar yang profesional yang memiliki: 

1) Kompetensi pedagogik 

2) Kompetensi sosial 

3) Kompetensi personal 

4) Kompetensi professional 

5) Kualifikasi pendidikan yang memadai 

6) Kesejahteraan yang memadai 

c) Atmosfir pembelajaran partisipatif dan interaktif yang 

dimanifestasikan dengan adanya komunikasi timbal balik 

dan multi arah (multiple communication) secara aktif, 

inovatif dan menyenangkan. 

d) Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, 

sehingga peserta didik merasa betah dan bergairah (enthuse) 

untuk belajar. 

e) Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan, khusus 

mengenai perubahan perilaku (behaviour change) peserta 

didik secara integral, baik yang berkaitan dengan kognitif, 

afektif, maupun psikomotor.  

f) Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu 

dan teknologi, serta lingkungan alam sekitar, yang 

mendukung terlaksananya proses pembelajaran secara aktif, 

kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Lingkungan 

ini merupakan faktor peluang (opportunity) untuk terjadinya 

belajar konstektual (constextual learning) 
g) Atmosfir kepemimpinan pembelajaran yang sehat, 

partisipatif, demokratis, dan situasional yang dapat 
membangun kebahagiaan intelektual (intelectual happines), 
kebahagiaan dalam merekayasa ancaman menjadi peluang 
(adversity happiness), dan kebahagiaan (spiritual 
happiness). 

h) Pembiayaan yang memadai, baik biaya rutin (recurrent 
budget) maupun biaya pembangunan (capital budget) yang 
datangnya dari pihak pemerintah, orang tua, maupun 
stakeholder stakeholder yang lainnya sehingga sekolah 
mampu melangkah maju dari sebagai pengguna dana (cost) 
menjadi penggali dana (revenue) 
 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang memperngaruhi siswa dalam belajar. Hal tersebut 

dapat dilihat dari latar belakang siswa, pengajar yang 

profesional, atmosfir dalam proses pembelajaran, sarana dan 

prasarana dalam proses pembelajaran, kurikulum, lingkungan 

belajar, atmosfir kepemimpinan pembelajaran, pembiayaan yang 

memadai.  
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2) Tujuan Belajar 

Tujuan belajar mempunyai tiga jenis menurut Sardiman 

(2007: 25-27) yaitu : 

a) Untuk mendapatkan pengetahuan 
Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. 

Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir sebagai 
yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan 
pengetahuan. Sebaliknya kemampuan berpikir akan 
memperkaya pengetahuan. 

b) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga 

memerlukan suatu keterampilan.Jadi soal leterampilan yang 

bersifat jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmaniah 

adalah keterampilam-keterampilan yang dapat dilihat, 

diamati, sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan 

gerak/ penampilan dari anggota tubuh seseorang yang 

sedang belajar. Keterampilan rohani lebih rumit, karena 

tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah 

keterampilan yang dapat dilihat bagaimana ujung 

pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-

persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir serta 

kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu 

masalah atau konsep. 

c) Pembentukan sikap 

Menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi 

anak didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam 

pendekatannya.Dibutuhkan kecakapan dalam mengarahkan 

motivasi dan berpikir dengan tidak lupa menggunakan 

pribadi guru itu sendiri sebagai contoh dan Strategi. 

 

Berdasarkan tujuan belajar dapat disimpulkan bahwa 

ketiga tujuan belajar masing-masing direncanakan sesuai dengan 

butir-butir bahan pembelajaran (content). Semua  bermuara 

kepada peserta didik, maka setelah terjadinya proses 

internalisasi, terbentuklah suatu kepribadian yang utuh. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Tinggi rendahnya prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Ahmadi dan Supriyono (2013: 138) mengemukakan bahwa 

ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor dari 

dalam diri (faktor internal) dan faktor dari luar diri (faktor eksternal) 

individu. 

1) Faktor dari dalam diri (faktor internal) individu. 
a) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh. 
b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: 
(1)  Faktor intelektif 

(a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 
(b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah 

dimiliki 
(2)  Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 
motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis 
2) Faktor dari luar diri (faktor eksternal) individu 

a) Faktor sosial 
Faktor sosial terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan 
sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan kelompok. 

b) Faktor budaya 
Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 
teknologi, kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik 
Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas fisik, fasilitas 
belajar, dan iklim. 

d) Faktor spiritual dan keamanan 
Faktor-faktor prestasi yang telah diuraikan di atas dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa erat hubungannya 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Tinggi 
rendahnya prestasi belajar yang siswa peroleh di pengaruhi 
oleh faktor internal dan eksternal. 
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Prestasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari 

dalam diri (faktor internal) dan faktor dari luar diri (faktor eksternal). 

Jadi, setiap siswa memiliki kemampuan dalam mencapai prestasi 

belajar secara berbeda.Sebagai seorang guru diharapkan mampu 

memahami faktor yang mempengaruhi prestasi dalam diri siswa. 

Pemahaman guru diperlukan guna mengetahui alasan atas prestasi 

belajar yang dimiliki oleh siswa. 

3. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian Pembelajaran IPS 

Ilmu Pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan pada siswa di sekolah dasar. Menurut Susanto  (2013: 

137) Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu pengetahuan yang 

mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan 

dasar manusiawi yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, 

khususnya di tingkat dasar dan menengah. Somantri dalam Sapriya 

(2008: 9) menjelaskan bahwa pendidikan IPS adalah 

penyederhanaan atau adapsi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan pedagogis/ psikologis untuk tujuan 

pendidikan. Jadi, hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep 

pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di 

lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS 

diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan 

bertanggang jawab terhadap bangsa dan negaranya. 
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b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Tujuan utama pembelajaran ialah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi 

di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa masyarakat. 

Mata pelajaran IPS dalam kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakatyang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

 

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS 

kelas V Semester II 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil materi Peristiwa 

Sekitar Proklamasi pada kelas V SD Negeri 2 Karangcengis. Adapun 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

dijadikan bahan penelitian pada tabel 2.1 dibawah ini : 
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Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi materi 

Peristiwa Sekitar Proklamasi kelasV 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.  Menghargai peranan tokoh 

perjuangan dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3  Menghargai jasa dan 

peranan tokoh perjuangan 

dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

 

Sumber : Pedoman KTSP 

Dari tabel di atas dapat diketahui mengenai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran oleh peneliti.  

d. Materi Pembelajaran Peristiwa Sekitar Proklamasi 

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1) Usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

2) Peristiwa sebelum proklamasi 

3) Peranan tokoh-tokoh yang berjuang mempersiapkan 

kemerdekaan 

4) Menghargai jasa para pejuang kemerdekaan 

4. Strategi Everyone Is a Teacher Here 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Everyone is a Teacher Here 

Strategi Everyone Is a Teacher Here adalah strategi yang 

sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan 

maupun secara individual. Strategi Everyone Is a Teacher Here  

memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan 

aktif sebagai guru bagi kawan-kawannya. Strategi ini juga membuat 

peserta didik yang selama ini tidak mau terlibat aktif akan ikut serta 
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dalam proses pembelajaran. Hamruni (2012: 163) menjelaskan 

bahwa Strategi pembelajaran Everyone Is a Teacher Here 

merupakan sebuah strategi yang mudah guna memperoleh partisipasi 

kelas yang besar dan bertanggung jawab individu. Strategi ini 

memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak 

sebagai seorang “pengajar” terhadap peserta didik lain. 

b. Langkah-langkah Pembelajaran Everyone is a Teacher Here 

Langkah-langkah strategiEveryone Is a Teacher Here (semua 

bisa menjadi guru)  seperti dijelaskan Hamruni (2012: 163), yaitu: 

1) Guru membagikan kertas/kartu indeks kepada siswa. Guru 

meminta agar siswa menuliskan satu pertanyaan yang mereka 

miliki tentang materi pelajarandan  yang sedang dipelajari di 

dalam kelas atau topik khusus yang akan mereka diskusikan di 

kelas. 

2) Guru meminta siswa agar mengumpulkan kartu, kocok lalu  

membagikan kartu tersebut secara acak kepada siswa. Pastikan 

bahwa tidak ada siswa yang menerima kertas yang ditulis 

sendiri. Guru meminta siswa membaca diam-diam pertanyaan 

atau topik pada kartu dan pikirkan satu jawaban. 

3) Guru meminta siswa secara sukarela untuk membacakan 

pertanyaan tersebut dan menjawabnya. 

4) Setelah  siswa memberikan jawaban, guru meminta siswa 

lainnya untuk menambahkan jawaban tersebut, 

5) Guru melanjutkan proses pembelajaran tersebut. 

 

Berdasarkan penjelasan langkah-langkah strategi  Everyone 

Is a Teacher Here kegiatan pertama yang dilakukan adalah siswa 

membaca materi yang diajarkan. Kegiatan selanjutnya setelah siswa 

membaca materi yaitu guru membagikan kartu. Kartu yang 

dibagikan kedapa siswa terdapat gambar yang sesuai dengan materi 

yang sedang diajarkan. Kemudian siswa membuat pertanyaan yang 
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sesuai dengan  kartu gambar yang dibagikan. Setelah itu kartu 

dikumpulkan dan dikocok. Kartu kemudian dibagikan secara acak 

kepada siswa. Guru meminta siswa untuk membacakan pertanyaan 

yang ada pada kartu gambar dan menjawabnya. Setelah siswa 

memberikan jawaban, guru meminta peserta didik lainnya untuk 

menambahkan jawaban.  

c. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Everyone Is a Teacher Here 

Keunggulan dari strategi Everyone Is a Teacher Here adalah 

dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa dan dapat 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai saat pembelajaran 

pada berbagai mata pelajaran, khususnya pencapaian yang meliputi: 

kemampuan membaca, kemampuan menganalisis masalah, 

kemampuan mengemukakan pendapat dan kemampuan menuliskan 

pendapat-pendapatnya setelah melakukan kegiatan membaca, 

mengamati, mengemukakan pendapat dan lain-lain. 

Kekurangan dari strategi pembelajaran Everyone Is a Teacher 

Here adalah menuntut siswa untuk merespon masukan dari siswa 

lain, dan menuntut keaktifan siswa dalam membaca. Sehingga dalam 

proses pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

memberikan kesempatan membaca dan diskusi siswa. 

5. Kartu Gambar 

a. Pengertian Media Gambar 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media dalam 
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bahasa arab berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Gerlach & Ely dalam Arsyad (2005: 3) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap. 

Media visual (gambar) banyak digunakan dalam proses 

belajar mengajar karena dapat membangun ketertarikan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Media visual menurut Arsyad 

(2007:91) dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat 

ingatan. Media visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan 

dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan 

dunia nyata. Anitah (2009: 7-8) mengemukakan bahwa media visual 

juga disebut media pandang, karena seseorang dapat menghayati 

media tersebut melalui penglihatannya. 

Berdasarkan pendapat para ahli media visual (gambar) dapat 

disimpulkan sebagai media yang dapat membuat proses 

pembelajaran lebih menarik karena melalui media gambar proses 

belajar mengajar menjadi lebih konkret sehingga meningkatkan 

pemahaman dan memperkuat ingatan siswa. 
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b. Manfaat Media Gambar 

Media gambar mempunyai beberapa manfaat, adapun 

manfaat penggunaan media gambar yang dikemukakan oleh Anitah 

(2009: 9) sebagai berikut: 

1) Menimbulkan daya tarik bagi siswa 
Gambar dengan berbagai warna akan lebih menarik dan 
membangkitkan minat serta perhatian siswa. 

2) MemDpermudah pengertian siswa 
Suatu penjelasan yang sifatnya abstrak dapat dibantu dengan 
gambar sehingga siswa lebih mudah memahami apa yang 
dimaksud. 

3) Memperjelas bagian yang penting 
Melalui gambar, dapat diperbesar bagian yang penting atau yang 
keil sehingga dapat diamati lebih jelas. 

4) Menyingkat suatu uraian panjang 
Uraian tersebut mungkin dapat ditunjukan dengan sebuah 
gambar saja. 

Media kartu gambar pada penelitian ini mempunyai beberapa 

manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu untuk memperjelas dan 

memudahkan siswa memahami materi peristiwa sekitar proklamasi, 

menjadikan siswa dalam proses pembelajaran aktif dan berfikir 

secara konkret, menarik perhatian siswa agar gemar membaca karena 

dibutuhkan pemahaman tentang materi yang akan disampaikan. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Media Gambar 

Media pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan 

kelebihan, salah satunya adalah media gambar. Terdapat beberapa 

kelebihan dan kelemahan pada media gambar yang dikemukakan 

oleh Anitah (2009: 8-9) sebagai berikut: 

1) Kelebihan media gambar 

a) Dapat menerjemahkan ide abstrak ke dalam bentuk yang 

lebih nyata 

b) Banyak tersedia dalam buku 
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c) Sangat mudah digunakan karena tidak membutuhkan 

peralatan 

d) Relatif tidak mahal 

e) Dapat digunakan untuk berbagai tingkat pelajaran dan 

bidang studi 

2) Kelemahan media gambar 

a) Media gambar kadang terlampau kecil untuk ditunjukan di 

kelas yang besar. 

b) Gambar mati adalah gambar dua dimensi. Untuk 

menunjukkan dimensi yang ketiga (kedalaman benda), 

harus digunakan satu seri gambar dari objek yang sama 

tetapi dari sisi yang lain berbeda. 

c) Tidak dapat menunjukkan gerak. 

d) Pembelajaran tidak selalu mengetahui bagaimana membaca 

(menginterpretasi) gambar. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa kajian relevan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kajian relevan yang dimaksud yaitu hasil penelitian yang berhubungan 

dengan strategi Everyone Is a Teacher Here. Penelitian pendidikan yang 

terkait strategi Everyone Is a Teacher Here antara lain:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Amin Said, Nirmayanti dan 

Nurlina (2015) dengan judul “Penerapan Pembelajaran Aktif Tipe 

Everyone Is a Teacher Here (ETH) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Fisika Peserta Didik Kelas Xa SMA Al Bayan Makassar Tahun Ajaran 

2014/2015”. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

pembelajaran aktif tipe Everyone Is a Teacher Here (ETH) untuk 

pembelajaran di SMA Al Bayan Makassar dapat meningkatkan hasil 

belajar sswa kelas Xa. Hasil ini ditunjukan dengan adanya perolehan dari 

hasil analisis deskriptif hasil belajar Fisika peserta didik kelas XA SMA 

Al Bayan Makassar sebelum diajar dengan menggunakan pembelajaran 

Aktif tipe ETH diperoleh nilai tertinggi 78, nilai terendah 22, nilai rata-
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rata 43 dan standar deviasi 14,07 Adapun hasil analisis setelah diajar 

menggunakan pembelajaran Aktif tipe ETH diperoleh nilai tertinggi 96, 

nilai terendah 48, nilai rata-rata 75 dan standar deviasi 11,75.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Triatmojo Wibowo dan Yuli 

Agustina (2017) dengan judul “Improving The Motivation and Learning 

Outcomes Students with Applying Everyone Is Teacher Here Learning 

Method”. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan setelah 

dilaksanakan penelitian pada 2 siklus dimana masing-masing siklus 

terdiri dari 2 pertemuan dan  4 tahap. Data hasil belajar diperoleh dari 

post test dan data motivasi belajar siswa yang diperoleh dari kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kognitif dan hasil belajar 

afektif meningkat secara signifikan maupun motivasi belajar siswa dalam 

kategori sangat memuaskan.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Akinyi Oloo (2016) dengan 

judul “Effect Of Peer Teaching Among Students On Their Performance 

In Mathematics”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengajaran 

teman sebaya meningkatkan prestasi belajar matematika dan 100% 

kepala sekolah departemen yang diwawancarai percaya bahwa strategi 

pengajaran sebaya meningkatkan kinerja. Kesimpulannya dibuat dari 

Penelitian ini mengatakan bahwa pengajaran sebaya mendorong motivasi 

siswa untuk belajar matematika, meningkatkan pemahaman konsep 

matematika dan membangun kepercayaan pada siswa.  

Berdasarkan uraian hasil di atas dapat disimpulkan penelitian yang 

relevan menunjukan bahwa strategi pembelajaran Everyone Is a Teacher 

Here dan Peer Teaching dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 
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ditunjukan dengan hasil prestasi belajar siswa lebih tinggi setelah 

menggunakan strategi Everyone Is a Teacher Here dan Peer  Teaching. 

Namun dalam penelitian ini proses pembelajaran menggunakan strategi 

Everyone Is a Teacher Here dikombinasi menggunakan media kartu gambar. 

Penggunaan media kartu gambar digunakan sebagai pembeda untuk 

meningkatkan sikap gemar membaca dan prestasi belajar siswa. Media kartu 

gambar yang digunakan dalam penelitian diharapkan dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan gemar membaca dalam proses pembelajaran. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk mengetahui masalah-masalah yang menyebabkan 

rendahnya minat siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

khususnya dalam hal membaca. Penelitian tindakan kelas (PTK) didefinisikan 

sebagai usaha penelitian yang bersifat reflektif dengan menggunakan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan 

pembelajaran di kelas. 

Kondisi awal pada saat dilakukan observasi dan wawancara dengan 

guru pada kelas V SD Negeri 2 Karangcengis terdapat permasalahan yaitu 

guru belum menggunakan strategi  pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut membuat proses belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang 

sebenarnya  mudah dan menyenangkan berbalik menjadi sesuatu yang sulit 

dan membosankan. Guru di dalam kelas lebih aktif dengan menggunakan 

metode ceramah akibatnya siswa merasa jenuh karena kurangnya bahan ajar 

dan media yang digunakan guru dalam penyampaian materi. 
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Sesuai dengen penjelasan diatas, maka didapati kerangka berfikir yang  

menjadi sebuah gambaran pada penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan 

dalam penelitian. Adapun kerangka berpikir penelitian disajikan pada gambar  

2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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gambar. 

Refleksi 

Peningkatkan Sikap Gemar..., Bella Rachmawati, FKIP UMP, 2018



28 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan adalah : 

1. Melalui strategi pembelajaran Everyone Is a Teacher Here dengan 

bantuan media kartu gambar dapat meningkatkan gemar membaca siswa 

dalam proses pembelajaran IPS  kelas V SD Negeri 2 Karangcengis. 

2. Melalui strategi pembelajaran Everyone Is a Teacher Here dengan 

bantuan media kartu gambar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada pelajaran IPS materi peristiwa sekitar proklamasi kelas V SD 

Negeri 2 Karangcengis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatkan Sikap Gemar..., Bella Rachmawati, FKIP UMP, 2018




