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ABSTRACT: The competence in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) subjects deals with the 

dimensions of knowledge, skills, and values (volues). In order to develop all the competencies learning 

strategies that support, namely active-innovative learning strategies are required. 

However, some of the results showed that the learning process of PPKn are still using the old 

paradigm, teachers still focus on providing knowledge to students, not yet developed the skills 

dimension, and values adequately. In addition, the presentation is also still in conventional lectures. 

Therefore, students tend to be passive, not yet adequately developed the student activity. 

Other further research shows PPKn learning process that encourages students more actively to the 

achievement of competence better, for example by using learning strategies portfolio and Problem 

Based Learning (PBL). This learning strategy is capable in increasing the activity of students in the 

learning process. 

The research that has been able to activate the students is the Classroom Action Research. The object 

associated with a particular case in a particular class and for certain PPKn material. This means that the 

results can not be generalized to all classes and all materials PPKn, more specifically for all 

competencies in Learning PPKn because it is necessary to formulate models of the learning process is 

able to equitably develop the competencies of knowledge, skills and values or attitudes at all material 

of PPKn. 

Based on previous research (Yuliawati, 2015), it is formulated that the initial model increases in 

students' learning activities with a combination of early “Everyone is A Teacher Here” with “Answer 

Gallery”. The trial results of early model (trial 1) showed 42.86% (12 of 28) students are active in the 

learning process. That is not optimal student learning activities. Based on the implementation and 

results of trials of the early models, the learning process activities improved by adding activities. 

Among them were equiped with more varied learning media and gift-giving. Redesigned the model 

were tested further (trial 2), the result is 89% (25 of 28) students were actively involved in the learning 

process PPKn. The trial results of model 2 is much better in improving activity of students in the 

learning process. 

 

Keywords: Strategies Everyone is a Teacher Here, Answer Gallery, Learning Activities, PPKn, 

Combination Learning Strategy. 

 

ABSTRAK: Kompetensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 

menyangkut dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai (volues). Guna mengembangkan semua 

kompetensi tersebut diperlukan strategi pembelajaran yang mendukung, yaitu strategi pembelajaran 

aktif-inovatif. 

Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran PPKn kebanyakan masih 

mengunakan paradigma lama, guru masih fokus memberikan pengetahuan pada siswa, belum 

mengembangkan dimensi keterampilan, dan nilai secara memadai. Di samping juga penyajiannya 

masih konvensional dengan ceramah. Sehingga siswa cenderung pasif, belum mengembangkan 

aktivitas siswa secara memadai. 

Peneltian lebih lanjut menunjukkan proses pembelajaran PPKn yang mendorong siswa lebih aktif 

dengan capaian kompetensi lebih baik, misalnya dengan menggunakan strategi pembelajaran potofolio 

dan Problem Based Learning (PBL). Strategi pembelajaran ini mampu meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran.  

Penelitian yang sudah bisa mengaktifkan siswa tersebut merupakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas), 

obyeknya terkait dengan kasus khusus di kelas tertentu dan untuk materi PPKn tertentu. Artinya 

hasilnya tidak bisa digeneralisir untuk semua kelas dan semua materi PPKn, lebih khusus untuk semua 

kompetensi dalam Pembelajaran PPKn. Karena itu perlu dirumuskan model proses pembelajaran yang 
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mampu secara berimbang mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau 

sikap pada semua materi PPKn.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Yuliawati, 2015), dirumuskan model awal peningkatan aktivitas 

belajar siswa dengan kombinasi awal Everyone is A Teacher Here dengan Anwer Gallery. Hasil uji 

coba model awal (uji coba 1) memperlihatkan 42,86 % (12 dari 28) siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. Artinya aktivitas belajar siswa belum optimal. Berdasarkan pelaksanaan dan hasil uji 

coba model awal tersebut, dilakukan penyempurnaan kegiatan proses pembelajaran dengan menambah 

kegiatan yang belum ada. Diantaranya melengkapi dengan media pembelajaran yang lebih variatif dan 

pemberian hadiah. Hasil penyempurnaan model tersebut kemudian diuji coba lanjutan (uji coba 2), 

hasilnya 89 % (25 dari 28) siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil uji coba model 

2 jauh lebih baik dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.  

 

Kata kunci: Strategi Everyone is a Teacher Here, Answer Gallery, Aktivitas Belajar, PPKn, Kombinasi 

Satrategi Pembelajaran. 

 

 

PENDAHULUAN 
Kompetensi mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

menyangkut dimensi pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai (volues). Sejalan dengan visi, misi, dan 

tujuan pokok keberadaan PPKn untuk 

membentuk warga negara ideal, yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai, sesuai 

dengan konsep dan prinsip PPKn, maka dalam 

tiga dimensi di atas harus ada penekanan 

pembelajaran yang mengarah pada nilai, namun 

demikian bukan berarti meniadakan dimensi 

kognitif dan keterampilan, karena kedua dimensi 

tersebut sangat dibutuhkan untuk 

mengembangkan nilai-nilai dimaksud pada siswa 

(Ikhsan dkk., 2007: 2-3). 

Fokus utama pencapaian tujuan 

pembelajaran yang dikembangkan dalam PPKn 

adalah terbentuknya perilaku (sikap). 

Sebagaimana mata pelajaran yang 

nomenklaturnya didahului dengan kata 

pendidikan seperti Pendidikan Agama, 

Pendidikan Budi Pekerti, maka PPKn senantiasa 

memetingkan terbentuknya sikap atau perilaku. 

Dengan demikian PPKn yang berfokus pada 

dimensi afektif, diharapkan setelah pembelajaran 

usai muncul sikap tertentu yang pada siswa, oleh 

karena itu PPKn secara umum hendak 

mengembangkan siswa menjadi warga negara 

Indonesia yang baik. 

Guna mengembangkan semua 

kompetensi PPKn tersebut di atas diperlukan 

strategi pembelajaran yang mendukung, yaitu 

strategi pembelajaran aktif-inovatif. Proses 

pembelajaran yang membuat siswa memiliki 

kesempatan untuk aktif belajar, siswa dan materi 

yang dipelajari merupakan satu kesatuan sistem 

yang tidak terpisahkan. Proses pembelajaran 

berpusat pada aktivitas siswa. Proses 

pembelajaran ini sekaligus disebut pula inovatif, 

dipandang sebagai pembaharuan dari proses 

pembelajaran sebelumnya yang besrsifat 

monoton dan berpusat pada guru. Dengan 

strategi pembelajaran aktif-inovatif ini, 

pengembangan kompetensi keterampilan, dan 

nilai (volues), sebagai bagian utama dalam mata 

pelajaran PPKn, lebih terbuka peluangnya untuk 

dikembangkan. Tentu dengan tidak menafikkan 

kompetensi pengetahuannya. 

Namun berdasarkan hasil beberapa 

penelitian, ternyata proses pembelajaran PPKn 

kebanyakan masih mengunakan paradigma lama, 

guru masih fokus memberikan pengetahuan pada 

siswa, belum mengembangkan dimensi 

keterampilan, dan nilai secara memadai. Di 

samping juga penyajiannya masih konvensional 

dengan ceramah (Umiyati, 2008). Pembelajaran 

PPKn masih berpusat pada guru, sehinggan 

siswa cenderung pasif. Guru mengajar dengan 

metode konvensional yang monoton, yaitu 

ceramah (Munarti, 2014), dengan strategi itu 

siswa hanya duduk, diam, dengar, catat dan 

hafal. Proses pembelajaran berlangsung monoton 

dan kurang menarik perhatian siswa. Proses 

pembelajaran seperti itu kecil peluangnya untuk 

meningkatkan kompetensi keterampilan dan nilai 

yang menjadi tujuan utama diberiaknnya PPKn 

pada siswa. 

Proses pembelajaran PPKn yang lebih 

aktif dengan capaian kompetensi lebih baik 

ditunjukkan dari hasil beberapa penelitian. Salah 

satunya penelitian Sulistiyani (2006), yang 

menyimpulkan adanya peningkatan aktivitas 

siswa dan kinerja guru dalam proses 
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pembelajaran melalui penggunaan strategi 

pembelajaran potofolio. Sedang penelitian 

Toruan (2008), menyimpulkan bahwa metode 

Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dua penelitian tersebut 

menegaskan bahwa strategi pembelajaran non 

konvesnsional atau pembelajaran aktif dapat 

mendorong siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran PPKn. 

Penelitian dengan menggunakan satu 

strategi non konvensional di atas sudah mampu 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran PPKn. Penelitian selanjutnya 

untuk lebih mengaktifkan pasrtisipasi siswa 

dilakukan dengan menggabung beberapa strategi 

non konvensional. Penelitian Vitasari (2014) 

menyimpulkan bahwa kolaborasi strategi 

Everyone is a Teacher Here dengan Time Token 

mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran PPKn. Sedang penelitian Gumanti 

(2014) juga menegaskan bahwa kolaborasi 

penerapan strategi Information Search dengan 

Answer Gallery dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran PPKn. 

Beberapa penelitian yang disebut di atas 

merupakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

yang terkait dengan kasus khusus di kelas 

tertentu dan untuk materi PPKn tertentu. Artinya 

hasilnya tidak bisa digeneralisir untuk semua 

kelas dan semua materi PPKn, lebih khusus 

untuk semua kompetensi dalam Pembelajaran 

PPKn. Karena itu perlu dirumuskan model 

proses pembelajaran yang mampu secara 

berimbang mengembangkan kompetensi 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap 

pada semua materi PPKn. Hasilnya pun secara 

relatif bisa digeneralisr untuk pembelajaran 

PPKn di sekolah menengah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian guna merumuskan model peningkatan 

aktivitas belajar siswa melalui kombinasi strategi 

Everyone is A Teacher Here dengan Anwer 

Gallery pada Pembelajaran PPKn. Secara lebih 

rinci meliputi tawaran model, dilanjutkan uji 

coba model, dan diskhiri dengan penyempurnaan 

model peningkatan aktivitas belajar siswa 

melalui kombinasi strategi Everyone is a 

Teacher Here dengan Answer Gallery dalam 

proses pembelajran PPKn di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 2016. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

tujuan penelitian ini pada tahap awal 

merumuskan tawaran model, selanjutnya 

melakukan uji coba dari model yang ditawarkan, 

dan finalisasinya merumuskan penyempurnaan 

model peningkatan aktivitas belajar siswa 

melalui kombinasi strategi Everyone is a 

Teacher Here dengan Answer Gallery dalam 

proses pembelajran PPKn di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 2016  

 

PENDEKATAN & METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 2016, kelas 

VII. Kegiatan dilakukan selama kurang lebih 

empat bulan. Subyek subjek penelitian di ini 

terdiri dari guru PPKn, siswa kelas VII, dan 

Kepala Sekolah, sedangkan obyeknya berupa 

model peningkatan aktivitas belajar siswa 

melalui kombinasi strategi Everyone is A 

Teacher Here dengan Anwer Gallery pada 

Pembelajaran PPKn. Sumber datanya meliputi 

narasumber atau informan, aktivitas, serta arsip 

maupun dokumen. Narasumber terdiri dari 

kepalala sekolah, guru PKn dan siswa. 

Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi teknik wawancara, 

observasi, dan mencatat dokumen atau arsip. 

Prosedur penelitian mengacu pada 

penelitian R&D, prosedur dimaksud dimulai dari 

mengkaji potensi masalah, pengumpulan data, 

produk desain, validasi desain, revisi desain, uji 

coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, 

revisi produk, dan produksi masal (Sugiyono 

(2008:298).  

Analisis Data Penelitian ini menggunakan 

model analisis interaktif dari Miles dan 

Huberman (1984) dengan tahapan pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (Idrus, 2009: 147-

152). Langkah-langkah model analisis interaktif 

dimulai pengumpulan data. Proses pengumpulan 

data menggunakan teknik yang telah ditentukan 

sejak awal. Data yang diperoleh berupa catatan 

lapangan hasil observasi, deskripsi wawancara, 

serta dokumentasi terkait. Dalam tahap 

pengumpulan data ini diharapkan peneliti 

menemukan makna di balik fenomena yang 

disaksikannya baik tentang perilaku, ucapan, 

ataupun simbol-simbol yang ada di masyarakat. 

Dilanjutkan dengan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
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dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses 

reduksi data akan terus berlangsung hingga 

laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun. 

Reduksi data merupakan kegiatan analisis berupa 

pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana 

yang dikode, dibuang, diringkas, atau 

berkembang untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang 

bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorganisasi data sehingga memudahkan 

untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang 

kemudian dilanjutkan pada proses verifikasi. 

Dilanjutkan penyajian data dengan memaknai 

dan menyusun informasi guna memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Melalui penyajian data, 

peneliti akan lebih mudah memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, 

apakah peneliti meneruskan analisisnya atau 

mencoba untuk mengambil sebuah tindakan 

dengan memperdalam suatu temuan tersebut. 

Langkah selanjutnya verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, sebagai tahap akhir proses 

pengumpulan data. Penarikan kesimpulan 

dilakukan saat proses pengumpulan data 

berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi 

data dan penyajian data, akan tetapi kesimpulan 

yang diperoleh bukanlah yang bersifat final. 

Peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuan 

kembali di lapangan. Verifikasi dilakukan 

dengan mengingat hasil temuan terdahulu dari 

dan melakukan cek silang (cross check) dengan 

temuan lainnya. 

 

HASIL PENELITIAN  

Proses pembelajaran melalui penerapan 

strategi Everyone is a Teacher Here kombinasi 

Answer Gallery ini meminta peserta didik untuk 

semangat, senang terhadap pelajaran, berani 

menyampaikan jawabannya di depan kelas, serta 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Berkaitan melalui model strategi Everyone is a 

Teacher Here kombinasi Answer Gallery ini 

secara perlahan-lahan dapat menambah 

rasaketertarikan siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran PPKn. Pembenahan pelaksanaan 

pada uji coba model II adalah dengan 

memberikan motivasi pada peserta didik yang 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa pada saat proses pembelajaran PPKn 

berlangsung serta menggunkan powerpoin pada 

saat menyampaikan materi. Uji coba model II 

juga masih ada kendala karena tidak semua 

siswa aktif mengikuti proses pembelajaran, 

sehinnga adanya penyempurnaan model yang 

diharapkan mampu mmeningkatkan aktivitas 

siswa secara menyeluruh.  

Jumlah Siswa yang memiliki aktivitas 

belajar dalam proses pembelajaran PPKn 

sebelum menerapkan strategi Everyone is a 

Teacher Here kombinasi Answer Gallery hanya 

7 anak (25%). Proses pembelajaran setelah 

melalui penerapan strategi Everyone is a Teacher 

Here kombinasi Answer Gallery saat uji coba 

model I menunjukan siswa yang memiliki 

aktivitas belajar meningkat menjadi 12 anak 

(42,86%) dan pada uji coba model II meningkat 

lagi menjadi 25 peserta didik (89,28%). 

Pelaksanaan uji coba model II ini dapat 

dikatakan telah mencapai indikator yang 

diinginkan olehpeneliti.  

Model pembelajaran tersebut disukai oleh 

peserta didik itu sendiri, karena model 

pembelajaran tersebut dianggap baru sehingga 

mampu memberikan suasana baru dalam proses 

pembelajaran PPKn. Berdasarkan hasil tersebut 

berarti sudah adanya peningkatan yang cukup 

signifikan. Model Pembelajaran melalui strategi 

Everyone is a Teacher Here kombinasi Answer 

Gallery mampu memberikan Susana yang 

berbeda pada siswa kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta, peserta didik yang 

semula aktivitas belajarnya rendah kini lebih 

memperhatikan apa yang dismpaikan guru dan 

aktif menjawab pertanyaan maupun mengajukan 

pertanyaan sehingga lebih menguasai materi dan 

mampu dingat-ingat dengan mudah apa yang 

diterangkan saat proses pembelajaran. 

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa 

siswa pada saat proses pembelajaran PPKn dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya dan 

mampu merubah perilaku peserta didik menjadi 

lebih baik. Siswa setelah belajar PPKn melalui 

model strategi Everyone is a Teacher Here 

kombinasi Answer Gallery berani 

mengemukakan pendapat atau bertanya terhadap 

materi yang belum jelas, mampu menjawab 

menjawab pertanyaan baik dari guru maupun 

dari temannya sendiri dan aktif dalam proses 

pembelajaran.  

Beberapa hal tersebut melengkapai teori 

mengenai tujuan pembelajaran PPKn guna 
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memberikan dan mengembangkan kompetensi 

sebagai berikut: 

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara cerdas dan 

bertanggung jawab, serta bertindak secara 

sadar dalam kegiatan kemasyarakatan, 

berbangsa, dan bernegara. 

3. Berkembang secar positif dan 

berdemokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

di Indonesia agar dapt hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lain. 

4. Berinterkasi dengan bangsa-bangsa lain 

dalam peraturan dunia secara langsung 

dengan memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi (Depdiknas, 2006:49). 

Temuan di atas mendukung hasil 

penelitian Tatachar dkk (2016) mengenai 

“Pharmacy students’ perception of learning and 

satisfacation with various active learning 

exercises” menyatakan bahwa “Students, 

overall, enjoyed the variety of active learning 

exercises. Active learning exercises such 

appeared to be particularly effective in fostrering 

student learning, satisfacation, and interest in 

further engagement”, dari penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa dengan menerapakan 

pembelajaran aktif siswa secara keseluruhan 

menikmati proses pembelajaran sehingga sangat 

efektif dalam mebina belajar siswa, kepuasan, 

dan minat dalam keterlibatan langsung. Kajian 

ini dengan hasil penelitian di atas terdapat 

ketertarikan yakni penggunaan pembelajaran 

aktif dalam proses pembelajaran. Peneliti 

menerapakan pembelajaran aktif melalui model 

strategi Everyone is a Teacher Here kombinasi 

Answer Gallery mampu meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan pembelajaran aktif mampu 

melibatkan siswa secara langsung dan membuat 

senang dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dikaitkan dengan temuan dan teori di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

diduga dengan menerapkan model pembelajaran 

melalui strategi Everyone is a Teacher Here 

kombinasi Answer Gallery dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dalam proses pembelajaran 

PPKn pada siswa kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 

2015 dapat diterima. Hasil pengembangan di atas 

perlu dikembangkan lagi model strategi 

Everyone is a Teacher Here yang dikombinasi 

Answer Gallery dalam proses pembelajaran agar 

diperoleh tingkat aktivitas belajar siswa secara 

menyeluruh. Hasil penyempurnaan model 

dimaksud dipaparkan dalam gambar bagan 

sebagai berikut:. 
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Gambar 2. Model Strategi Everyone is a Teacher Here Kombinasi Answer Gallery 

 

KESIMPULAN 

Serangkaian uji coba model yang telah 

dilakukan terlihat adanya perubahan yang 

merupakan hasil penelitian dalam rangka usaha 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Penelitian 

ini dilakukan dalam dua uji coba model dengan 

menggunakan model alir. Adanya perubahan 

aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran PPKn dapat dilihat dari kondisi 

awal sampai dilaksanakannya uji coba model I 

dan uji coba model II. Berdasarkan uji coba 

model yang dilaksanakan pada penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa pennggunaan 

strategi Everyone is a Teacher Here kombinasi 

dengan Answer Gallery dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dalam proses pembelajaran 

PPKn pada siswa SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta. Sebanyak 25 (89,28%) dari 28 siswa 

aktif dalam proses pembelajaran PPKn ketika 

dilakukan uji coba model kedua. Sebelum uji 

coba model hanya 7 siswa (25%) yang 

dikatagorekan aktif, sedang pada uji coba model 

pertama, siswa yang aktif swebanyak 12 siswa 

(42,86%). 
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