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ABSTRACT 

The objectives of the research are to describe: (1) the effectiveness of cooperative 

learning model of Everyone is A Teacher Here (ETH) type in Mathematics learning in 

Circumference and Wide of Two-Dimensional Figure material in class XI at SMKT 

Somba Opu Sungguminasa Gowa District, (2) the student’ learning results, responses, 

activities, learning independences, and Mathematics communication abilities through the 

implementation of cooperative learning model of ETH type. The research was pre-

experiment research which involved one class (One Group) as the experiment class or 

treatment class. The populations of the research were all of the students of class XI at 

SMKT Somba Opu Sungguminasa Gowa Discrict and the samples were class XI TKJ 

which was taught by employing cooperative learning model of ETH type who were 

chosen by using Simple Random Sampling technique with consideration the assumption 

that the students’ abilities were homogeneous. The data which were collected consisted of 

students’ learning achievements, students’ learning activities, students’ responses on 

devices and learning, students’ Mathematics communication abilities, and students’ 

learning independence. The data of the students' activities and responses were analyzed 

by using descriptive analysis while the data of the students’ learning achievements, 

students’ Mathematics communication abilities, and students’ learning independence 

were analyzed by using descriptive and inferential analysis. 

The results of the research reveal that: (1) the implementation of cooperative 

learning model of ETH type in Circumference and Wide of Two-Dimensional Figure 

material is implemented well, (2) the implementation of cooperative learning model of 

ETH type in Circumference and Wide of Two-Dimensional Figure material to class XI 

students at SMKT Somba Opu Sungguminasa Gowa District is effective based on the 

aspect: (a) the students’ learning results with the average score of post-test is higher than 
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pre-test. The average score of post-test is 84.09 ≥ Minimum Completeness Criteria, Gain 

> 0.29 in high category, and the students who archieve completeness is 90.00% > 

80.00%; (b) the students’ learning activities are in good category; (c) the students’ 

responses are in positive category; (d) the students’ Mathematics communication abilities 

with Gain > 0.29 is in medium category; and (e) the students’ learning independence with 

Gain > 0.29is in medium category. 

The result of hypotesis test at the significant level α = 0.05 with t-Test indicates 

that cooperative learning model of ETH is effective to be implemented in class XI at 

SMKT Somba Opu Sungguminasa Gowa District in Circumference and Wide of Two-

Dimensional Figure material. 
 

Keywords:  Cooperative of Everyone is A Teacher Here (ETH) type, Mathematics 

Communication, Learning Independence. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan keefektifan model 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) dalam 

pembelajaran matematika materi Keliling dan Luas Bangun Datar pada kelas XI 

SMKT Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa (2) mendeskripsikan hasil belajar 

siswa, respons siswa, aktivitas siswa, kemandirian belajar siswa, dan kemampuan 

komunikasi matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Everyone is A Teacher Here (ETH). Jenis penelitian ini adalah penelitian pra-

eksperimen yang melibatkan satu kelas (One Grup) sebagai kelas eksperimen atau 

kelas perlakuan (treatment). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI SMKT Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa dan sampel yakni kelas 

XI TKJ yang  diajarkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A 

Teacher Here (ETH) yang dipilih dengan menggunakan teknik Simple Random 

Sampling dengan pertimbangan bahwa kemampuan siswa diasumsikan homogen. 

Data yang dikumpulkan terdiri data atas prestasi belajar siswa, data aktivitas siswa 

dalam pembelajaran, dan data respons siswa terhadap perangkat dan 

pembelajaran, data kemampuan komunikasi matematika siswa, serta data 

kemandirian belajar siswa. Data aktivitas siswa dan respons siswa dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif sedangkan data prestasi belajar siswa, 

kemampuan komunikasi matematika siswa, dan kemandirian belajar siswa 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterlaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) pada materi 

Keliling dan Luas Bangun Datar dalam kategori terlaksana dengan baik. (2) 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here 

(ETH) pada materi Keliling dan Luas Bangun Datar pada siswa kelas XI SMKT 

Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa efektif ditinjau dari aspek: (a) Hasil 

belajar siswa dengan rata-rata skor post-test lebih besar dari rata-rata skor pre-test, 

rata-rata skor post-test adalah 84.09 ≥ KKM, Gain > 0.29 berada dalam katetogi 

tinggi, dan siswa yang tuntas sebanyak 90.00% > 80.00%; (b) aktivitas belajar 

siswa berada dalam kategori baik; (c) respons siswa berada dalam kategori positif, 
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(d) kemampuan komunikasi matematika siswa dengan Gain > 0.29 berada dalam 

kategori sedang, dan (e) kemandirian belajar siswa dengan Gain > 0.29 berada 

dalam kategori sedang.  

Hasil uji hipotesis pada taraf siginifikan � = 0.05 dengan Uji-t 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe tipe Everyone is A 

Teacher Here (ETH) efektif diterapkan di kelas XI Somba Opu Sungguminasa 

Kab. Gowa materi Keliling dan Luas Bangun Datar. 
 

Kata Kunci: Kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH), Komunikasi 

Matematika, Kemandirian Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi manusia agar 

menjadi manusia dewasa dan beradab, sehingga akan membawa perubahan sikap, 

perilaku dan nilai-nilai pada individu, kelompok, dan masyarakat. Salah satu 

upaya untuk mencapai tujuan itu adalah melalui pembelajaran matematika. 

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan baik di SD, SMP, SMA/SMK maupun perguruan tinggi. Pada proses 

pembelajaran, mata pelajaran matematika dikenal memiliki konsep-konsep yang 

memerlukan aktivitas yang cukup untuk mempelajari dan memahaminya karena 

konsep tersebut umumnya bersifat abstrak. Selain itu matematika juga merupakan 

sarana berpikir logis, analitis, dan sistematis, oleh karena itu matematika 

memegang peran penting dalam usaha perkembangan ilmu dan teknologi. 

Mengingat peran matematika yang penting ini, pembelajaran matematika yang 

dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan 

apa yang di harapkan. 

Tujuan pembelajaran matematika di jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup 

menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu 

berkembang, disamping itu siswa diharapkan dapat menggunakan matematika dan 

pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan yang penekanannya pada penataan nalar dan 

pembentukan sikap siswa serta keterampilan dalam penerapan matematika. 
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Menurut Slavin (2010:8), memaparkan pengertian model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara 

kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Everyone is A Teacher Here (ETH) merupakan sebuah strategi yang mudah, 

guna memperoleh partisipasi kelas yang keseluruhan dan tanggung jawab secara 

individu. Strategi ini memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk bertindak 

sebagai seorang “pengajar” terhadap siswa lain. Dengan strategi ini, siswa yang 

selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. Hal 

ini sejalan yang dikatakan oleh Silberman (2013:177) bahwa “sebagian pakar 

percaya bahwa sebuah mata pelajaran baru benar-benar dikuasai ketika 

pembelajar mampu mengajarnya kepada orang lain”. 

Menurut Mujiamn (Nurhayati, 2011:141) berpendapat, “Kemandirian Belajar 

adalah berperilaku aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu 

masalah, dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki, baik 

dalam menetapkan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, 

cara belajar, maupun evaluasi belajar yang dilakukan oleh pembelajaran sendiri”. 

Menurut penelitian Eko & Kharisudin (2010:79), menyebutkan beberapa 

indikator kemandirian belajar diantaranya (1) percaya diri, (2) tidak 

menyandarkan diri pada orang lain, (3) mau berbuat sendiri, (4) bertanggung 

jawab, (5) ingin berprestasi tinggi, (6) menggunakan pertimbangan rasional dalam 

memberikan penilaian, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, serta 

menginginkan rasa bebas, dan (7) selalu mempunyai gagasan baru. 

Komunikasi matematis menurut Susanto (2013:213) dapat diartikan sebagai 

suatu peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di 

mana terjadi pengalihan dan pesan yang dialihkan berisikan tentang materi 

matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus atau startegi 

penyelesaian suatu masalah. Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di 
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lingkungan kelas yaitu guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara 

lisan maupun tertulis. Sedangkan Greenes dan Schulman (Prayitno, 2013:384) 

merumuskan kemampuan komunikasi matematis dalam tiga hal, yaitu (1) 

menyatakan ide matematika melalui ucapan, tulisan, demonstrasi, dan 

melukiskannya secara visual dalam tipe yang berbeda, (2) memahami, 

menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan dalam tulisan, lisan, atau dalam 

bentuk visual, dan (3) mengkonstruk, menafsirkan dan menghubungkan 

bermacam-macam representasi ide dan hubungannya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan guru mata 

pelajaran matematika pada kelas XI TKJ SMKT Somba Opu Sungguminasa 

Kabupaten Gowa diperoleh informasi bahwa kemampuan komunikasi matematika 

sebagian siswa masih tergolong rendah, terutama pada materi geometri. Materi 

keliling dan luas bangun datar merupakan salah satu materi geometri yang 

diajarkan di SMK kelas XI TKJ. Kemampuan beberapa siswa dalam memahami 

soal atau permasalahan yang diberikan masih kurang karena mereka tidak terbiasa 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. 

Beberapa siswa juga mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan suatu 

permasalahan dalam bentuk grafik, gambar, maupun tabel. Selain itu siswa juga 

kesulitan dalam menentukan langkah yang runtut karena mereka kurang 

memahami konsep matematika yang telah dimiliki. 

Selain itu juga diperoleh informasi bahwa beberapa siswa masih belum 

mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk belajar, mereka hanya mau 

belajar jika ada tugas atau akan ulangan saja dan masih ada sebagian siswa yang 

mencontoh jawaban tugas dari temannya dan mencontek saat ujian. Hal ini 

menunjukkan sebagian siswanya masih kurang dalam hal kemandirian belajar. 

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menemukan dan menerapkan 

dengan sungguh-sungguh suatu hasil penelitian tentang penerapan dalam 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif, dinamik, dan kreatif, 

melalui penerapan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa. Karena sejauh ini prestasi belajar matematika siswa 
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masih dalam kategori rendah. Karena sesuai dengan fakta yang terjadi 

berdasarkan observasi bahwa nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas 

XI TKJ SMKT Somba Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun pelajaran 

2015-2016 semester genap hanya mencapai 62.00 masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di sekolah tersebut yaitu 75.00 dari 

skor ideal 100. 

Penerapan model pembelajaran yang dapat mengarahkan pembelajaran 

matematika pada materi geometri khususnya keliling dan luas bangun datar yang 

mampu memperbaiki aspek afektif berupa kemandirian belajar siswa dengan 

harapan dapat meningkatkan aspek kognitif berupa kemampuan komunikasi 

matematika yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here (ETH). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) efektif 

pada siswa kelas XI TKJ SMKT Somba Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa?; 

Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa, kemandirian belajar siswa, dan 

kemampuan komunikasi matematika melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) di kelas XI TKJ SMKT 

Somba Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa?; Bagaimana aktivitas siswa dan 

respons siswa melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Everyone is 

A Teacher Here (ETH) di kelas XI TKJ SMKT Somba Opu Sungguminasa 

Kabupaten Gowa? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen yang melibatkan satu kelas 

(One Grup) sebagai kelas eksprimen atau kelas perlakuan (treatment). Penelitian 

ini untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, respons siswa, 

kemandirian belajar dan kemampuan komunikasi matematika melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) pada 
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siswa kelas XI TKJ. Lokasi penelitian bertempat di SMKT Somba Opu 

Sungguminasa Kabupaten Gowa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMKT Somba 

Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa yang berjumlah 80 siswa dan tersebar pada 

empat kelas. Sampel penelitian terdiri dari satu kelas yakni kelas yang akan 

diberikan perlakuan melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here (ETH). 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan beberapa persiapan yaitu sebagai 

berikut: 

a) Mempersiapkan perangkat pembelajaran (buku siswa dan RPP). Perangkat 

pembelajaran yang dipersiapkan sudah divalidasi oleh validator yang 

menilai valid tidaknya perangkat tersebut atau pakar pendidikan. 

b) Mempersiapkan instrumen pengumpul data (tes hasil belajar, lembar 

observasi aktivitas siswa, angket respons siswa, angket kemandirian 

belajar siswa, dan tes kemampuan komunikasi. Instrumen tersebut terlebih 

dahulu divalidasi oleh validator atau pakar pendidikan untuk menilai layak 

tidaknya untuk digunakan atau menilai kesesuaian  dengan indikator.  

c) Menentukan kategori validitas instrumen yang digunakan yaitu sebagai 

berikut: 

                           Tabel 3.3 Kategori Validasi Instrumen 

Skor rata-rata Kategori 

4.5 ≤ x≤ 5 

3.5 ≤ x< 4.5 

2.5 ≤ x< 3.5 

1.5 ≤ x< 2.5 

         x< 1.5 

Sangat Valid 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 
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d) Mempersiapkan observer. Observer bertugas untuk mengobservasi 

aktivitas siswa (terkait dengan kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran). Dengan demikian, sebelum observer melakukan 

pengamatan terlebih dahulu dipersiapkan melalui diskusi bersama tentang 

cara melakukan observasi dengan memanfaatkan lembar obesevasi yang 

telah dipersiapkan. 

e) Menentukan sampel penelitian. Dimana kelas XI SMKT Somba Opu 

Sungguminasa Kabupaten Gowa yang terpilih sebagai sampel yang akan 

diajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is 

A Teacher Here (ETH). 

2. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan penelitian, proses yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

a. Memberikan tes awal (pretest) untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

b. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here 

(ETH) dalam proses pembelajaran sebanyak 5 kali pertemuan. 

c. Mengisi lembar observasi aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Memberikan tes akhir (posttest) untuk mengetahui hasil belajar siswa dan 

hasil kemampuan komunikasi matematika siswa setelah penerapan 

perlakuan. 

3. Tahap akhir 

Memberikan lembar angket respons siswa untuk diisi mengenai 

tanggapan/respons terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here (ETH) yang diberikan dan memberikan lembar 

angket kemandirian belajar siswa. 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan data hasil 

penelitian yang diperoleh, dan Uji inferensial yang digunakan dengan taraf 

signifikan 0.05 adalah Uji One Sample T-test untuk mengetahui keefektifan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) dan uji Z untuk 

menentukan keefektifan ketuntasan klasikal kelas. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Analisis Deskriptif  

Data aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil pengamatan pada setiap 

pertemuan dengan menggunakan rubrik. Data yang diperoleh dari instrumen 

tersebut dirangkum pada setiap akhir pertemuan. Hasil rangkuman setiap 

observasi disajikan pada tabel berikut. 

Aspek 

Aktivitas 
Pertemuan Ke- Rata-

Rata 
Klasifikasi 

Keterangan  

I II III IV V Kategori 

1 2 3 4 4 4 3.4 Baik 2.5 – 3.4 

2 2.5 3 3.5 4 4 3.4 Baik 2.5 – 3.4 

3 2 3 3 3 3 2.8 Baik 2.5 – 3.4 

4 2 3 3 4 4 3.2 Baik 2.5 – 3.4 

5 3 4 4 4 4 3.8 Sangat Baik 3.5 – 4.0 

6 4 4 4 4 4 4 Sangat Baik 3.5 – 4.0 

7 2 3 3 3.5 4 3.1 Baik 2.5 – 3.4 

8 3.5 4 4 4 4 3.9 Sangat Baik 3.5 – 4.0 

9 2.5 3 3.5 4 4 3.4 Baik 2.5 – 3.4 

10 3 3.5 3.5 4 4 3.6 Sangat Baik 3.5 – 4.0 

11 2 3 3 4 4 3.2 Baik 2.5 – 3.4 

12 3 3.5 3 4 4 3.5 Sangat Baik 3.5 – 4.0 

13 3 3 3 3 3.5 3.1 Baik 2.5 – 3.4 

14 2 3 4 4 4 3.4 Baik 2.5 – 3.4 

15 3 3 3 4 4 3.4 Baik 2.5 – 34 

Jumlah 39.5 49 51.5 57.5 58.5 51.2   

Rata-rata 2.6 3.3 3.4 3.8 3.9 3.4 Baik 2.5 – 3.4 
 

 

Adapun data hasil respons siswa terhadap pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here adalah cenderung 

positif dengan rata-rata 3.52. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respons 
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siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here 

(ETH) secara deskriptif memenuhi kriteria keefektifan. 

Berdasarkan hasil data kemampuan komunikasi siswa setelah diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here dengan rata-rata 

0.61 berada pada klasifikasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan komunikasi matematika setelah diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here pada siswa kelas XI TKJ Somba Opu 

Sungguminasa Kab. Gowa lebih besar dari 0.29. 

Berdasarkan hasil data kemandirian belajar siswa setelah diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here dengan rata-rata 0.40 

berada pada klasifikasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

kemandirian belajar matematika setelah diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here pada siswa kelas XI TKJ Somba Opu 

Sungguminasa Kab. Gowa lebih besar dari 0.29. 

2. Hasil Analisis Inferensial 

Berdasarkan hasil data kemampuan komunikasi matematika siswa tampak 

bahwa signifikansi P(sig.(2-tailed)) = 0.000 dari jumlah siswa 20 orang, P-value < 

α yaitu 0.000 < 0.05.  Karena pengujian rata rata hasil gain ternormalisasi  di kelas 

XI TKJ dilakukan dengan Uji t satu sampel (One Sample T-Test), maka hasil Uji t 

satu sampel pada data gain menunjukkan bahwa 
���	
�� (��� �	�
��)

�
<  � = 0.05 

maka H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata gain ternormalisasi 

kemampuan komunikasi matematika siswa pada kelas XI TKJ yang diajar melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here lebih besar dari 

0.29 (Kategori Minimal Sedang). Sedangkan Berdasarkan Uji Normalitas 

Shapiro-Wilk, maka signifikansi atau P-value = 0.232 untuk Pre-Test, signifikansi 

P-value untuk Post-Test = 0.157 dan signifikansi P-value untuk Gain = 0.131 dari 

20 orang siswa.  Karena P-value Pre-Test = 0.232 > α, P-value Post-Test = 0.157 

> α, dan P-value gain = 0.131 > α. Ini berarti bahwa data berdistribusi normal, 

dengan demikian Uji-t dapat diterapkan. 
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Berdasarkan hasil data kemandirian belajar siswa tampak bahwa signifikansi 

P(sig.(2-tailed)) = 0.037 dari jumlah siswa 20 orang, P-value < α yaitu 0.037 < 

0.05.  Karena pengujian rata rata hasil gain ternormalisasi di kelas XI TKJ 

dilakukan dengan Uji t satu sampel (One Sample T-Test), maka hasil Uji t satu 

sampel pada data gain menunjukkan bahwa 
���	
�� (��� �	�
��)

�
<  � = 0.05 maka 

H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata gain ternormalisasi kemandirian 

belajar matematika siswa pada kelas XI TKJ yang diajar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here lebih besar dari 0.29 

(Kategori Minimal Sedang). Sedangkan Berdasarkan Uji Normalitas Shapiro-

Wilk, maka signifikansi atau P-value = 0.363 untuk Pre-Test, signifikansi P-value 

untuk Post-Test = 0.082 dan signifikansi P-value untuk Gain = 0.556 dari 20 

orang siswa.  Karena P-value Pre-Test = 0.363 > α, P-value Post-Test = 0.082 > 

α, dan P-value gain = 0.556 > α. Ini berarti bahwa data berdistribusi normal, 

dengan demikian Uji-t dapat diterapkan. 

Skor Indikator Keefektifan Secara Holistik Pada Kelas XI TKJ 

Model 

Pembelajaran 
Indikator Kriteria Pencapaian Keputusan 

Kooperatif 

tipe Everyone 

is A Teacher 

Here (ETH) 

1. Hasil Belajar Siswa 

a. Rata-rata hasil 

belajar secara 

inferensial 

lebih dari 

74.99. 

b. Peningkatan 

nilai gain lebih 

dari 0.29. 

c. Ketuntasan 

klasikal hasil 

belajar secara 

deskriptif lebih 

dari 79.99%. 

 

 µ  > 74.99 

 

 

 

 

µg  > 0.29 

 

 

 

π  > 

79.99% 

 

Kategori 

Tinggi 

(µ  = 84.09) 

 

 

Kategori 

Tinggi 

(µg  = 0.80) 

 

π  = 90% 

 

Terpenuhi 

2. Aktivitas Siswa 

Minimal 

Kategori 

Aktif 

Kategori 

Aktif 
Terpenuhi 

3. Respons Siswa Minimal Kategori Terpenuhi 
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Kateogri 

Posistif 

Positif 

4. Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Siswa 

µg  > 0.29 

Kategori 

Sedang 

(µg  = 0.61) 

Terpenuhi 

5. Kemandirian 

Belajar Siswa 
µg  > 0.29 

Kategori 

Sedang 

(µg  = 0.40) 

Terpenuhi 

 

PEMBAHASAN 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek keterlaksanaan model untuk kedua 

model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A 

Teacher Here, diperoleh fakta bahwa pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here rata-rata keterlaksanaan model adalah 4.36 (kategori 

terlaksana dengan baik). Data tersebut menunjukkan bahwa keterlaksanaan model 

pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik. 

Aktivitas Siswa  

Hasil pengamatan observer terhadap aktivitas siswa terhadap pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here pada kelas XI TKJ, menunjukkan 

bahwa dari ke lima belas aspek yang diamati, ada 5 aspek yang memenuhi 

kategori sangat baik dan 10 aspek yang memenuhi kategori baik. Hasil penelitian 

ini juga memperkuat pendapat Slavin (2010:8), yang memaparkan pengertian 

model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dimana 

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok- kelompok kecil yang berjumlah 4-6 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam 

belajar. 

Hasil Pengamatan terhadap Respons Siswa 

Berdasarkan hasil angket respons siswa, secara keseluruhan memberi respons 

siswa positif terhadap pembelajaran. pada pembelajaran kooperatif tipe Everyone 

is A Teacher Here diperoleh nilai 3.6 termasuk dalam kategori positif. Perolehan 
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respons siswa telah memenuhi kriteria keefektifan yaitu rata-rata respons siswa 

setiap aspek berada pada kategori ≥ 3.5. Artinya hampir seluruh siswa 

memberikan respons positif terhadap kedua model pembelajaran tersebut. 

Sehingga demikian, dilihat dari besarnya respons siswa melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Slameto (2010) yang mengemukakan bahwa konsekuen yang 

menyenangkan akan bertambah frekuensinya atau perangsang dalam melakukan 

perbuatan, maka ia akan menjadi giat belajar. 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil analisis data terlihat bahwa kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika yang diperoleh melalui tes awal sebelum dimulainya pembelajaran 

dan tes akhir setelah pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here mengalami peningkatan dari kategori rendah diawal 

pembelajaran dan berada pada kategori tinggi dan sedang setelah pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 84.09 atau berada pada kategori tinggi. 

Hasil Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa 

Dari hasil analisis data terlihat bahwa rata-rata kemampuan komunikasi 

matematika siswa yang diperoleh melalui tes awal sebelum dimulainya 

pembelajaran sebesar 38.60 berada pada kategori sangat rendah, sedangkan tes 

akhir setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) sebesar 75.83 berada pada kategori tinggi, 

serta nilai gain ternormalisasi dengn model pembelajaran kooperatif tipe Everyone 

is A Teacher Here adalah 0.61 berada dalam kategori sedang.  Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa pada 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) adalah berada 

pada kategori tinggi. 

Hasil Kemandirian Belajar Siswa 

Peningkatan kemandirian belajar siswa kelas XI TKJ Somba Opu 

Sungguminasa Kab. Gowa dapat diketahui dari hasil rata-rata angket kemandirian 
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belajar, baik sebelum maupun sesudah diberi model pembelajaran kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here (ETH). Sebelum diberikan perlakuan, diperoleh hasil 

sebesar 66.3% (kriteria baik) dan setelah diberikan perlakuan, diperoleh hasil 

79.9% (kriteria sangat baik) serta rata-rata gain pada kemandirian belajar 

diperoleh siswa sebesar 0.40 (Kategori Sedang). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Everyone 

is A Teacher Here (ETH) efektif diterapkan di kelas XI Somba Opu 

Sungguminasa Kab. Gowa materi Keliling dan Luas Bangun Datar.  

Adapun indikator keefektifan yaitu (1) hasil belajar siswa, (2) aktivitas siswa 

dalam pembelajaran, (3) respons siswa terhadap pembelajaran, (4) kemandirian 

belajar, dan (5) kemampuan komunikasi matematika. Kesimpulan ini didukung 

oleh pencapaian keefektifan antara lain:  

1. Hasil belajar matematika siswa kelas XI SMKT Somba Opu Sungguminasa 

Kab. Gowa setelah diterapkan pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A 

Teacher Here (ETH) menunjukkan persentase ketuntasan siswa secara 

klasikal mencapai 90.00%, artinya ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

tercapai. Skor rata-rata posttest siswa setelah diajar lebih besar dari 74.99 

(KKM) yaitu 84.09. Selain itu, nilai rata-rata gain ternormalisasi siswa lebih 

dari 0.29 yaitu sebesar 0.80 yang berada pada kategori tinggi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here (ETH) dapat dikategorikan efektif. 

2. Skor rata-rata aktivitas siswa pada aktivitas siswa pada pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) dikatakan efektif yaitu 

sebesar 3.4 termasuk dalam kategori baik.  

3. Skor rata-rata respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe Everyone is 

A Teacher Here (ETH) adalah 3.52 atau berada dalam kategori positif. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata respon siswa pada pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) dapat dikategorikan 

efektif. 

4. Skor kemampuan komunikasi matematika siswa kelas XI SMKT Somba Opu 

Sungguminasa Kab. Gowa setelah diterapkan pembelajaran kooperatif tipe 

Everyone is A Teacher Here (ETH) menunjukkan nilai rata-rata gain 

ternormalisasi siswa lebih dari 0.29 yatiu sebesar 0.61 yang berada pada 

kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematika siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A 

Teacher Here (ETH) dapat dikategorikan efektif. 

5. Skor kemandirian belajar siswa kelas XI SMKT Somba Opu Sungguminasa 

Kab. Gowa setelah diterapkan pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A 

Teacher Here (ETH) menunjukkan nilai rata-rata gain ternormalisasi siswa 

lebih dari 0.29 yaitu sebesar 0.40 yang berada pada kategori sedang. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) dapat dikategorikan 

efektif. 
 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai dalam penelitian ini, maka 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru matematika di SMKT Somba Opu Sungguminasa Kab. Gowa 

hendaklah menggunakan beberapa model dan metode pembelajaran yang tepat 

dan bervariasi yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan guna 

menciptakan siswa yang aktif dan berhasil. 

2. Guru hendaknya mencoba mengimplementasikan model pembelajaran 

kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH) yang dapat dijadikan 

alternatif dalam pembelajaran, karena ternyata hasil belajar siswa yang 

diberikan model pembelajaran Everyone is A Teacher Here (ETH) lebih baik. 
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Bagi siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika, 

kemandirian belajar, dan aktivitas siswa terhadap pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Everyone is A Teacher Here (ETH), maka 

disarankan kepada guru untuk lebih memberikan dorongan kepada siswa untuk 

bekerjasama dalam kelompok dengan mengesampingkan perasaan malu untuk 

bertanya, saling menghargai dan memperhatikan pendapat dalam 

kelompoknya. 
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