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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Strategi Each One Teach One

a. Strategi Pembelajaran Secara Umum

Jamal Ma’mur Asmani menjelaskan bahwa strategi pembelajaran

adalah serangkaian dan keseluruhan tindakan strategi guru dalam

merealisasikan perwujudan kegiatan pembelajaran aktual yang efektif dan

efesien, untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, Hilda Jaba

yang dikutip oleh Jamal Ma’mur Asmani mengatakan bahwa strategi

pembelajaran adalah cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran

yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas bagi siswa menuju

tercapainya tujuan pembelajaran.1

Bambang Warsita menjelaskan strategi pembelajaran terdiri atas seluruh

komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar

atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai

tujuan pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, strategi pembelajaran bukan

hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan

1 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi Pakem (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan, Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2011, hlm. 27

7



termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan

disampaikan kepada peserta didik.2

Hamdani menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah cara yang

dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran

tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat

memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran tidak

hanya terbatas pada prosedur kegiatan, tetapi juga termasuk di dalamnya

materi atau paket pengajarannya.3

Berdasarkan pendapat yang dijelaskan, dapat dikemukakan bahwa

strategi pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan guru dalam

proses pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran,

yaitu hasil belajar yang ideal. Hasil belajar siswa yang ideal adalah hasil

belajar yang mencapai KKM yang ditetapkan sebesar 65

b. Strategi Each One Teach One

Strategi Each One Teach One juga dikenal dengan strategi dapat satu-beri

satu. Strategi Each One Teach One merupakan cara alternatif untuk mentransfer

sebagian besar informasi faktual antara siswa. Dari pada guru ceramah atau

2 Warsita, Bambang, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasnya, Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 2008, hlm. 267-268

3 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 19



mendikte, lebih baik siswa yang terpilih berbagi sepotong informasi yang

relevan dengan topik dengan rekan-rekan mereka.4

Paul Ginnis mengatakan pada strategi ini, menuntut semua siswa aktif

dalam belajar. Agar dapat menjelaskan sesuatu, siswa harus memahaminya.

Jika siswa memahami sesuatu, siswa mengingatnya. Juga, beliau mengatakan

bahwa penelitian mengungkapkan bahwa siswa belajar dengan lebih efisien dari

rekannya daripada dari guru.5

c. Langkah-Langkah Strategi Each One Teach One

Langkah-langkah strategi Each One Teach One yang dapat diterapkan

dalam ruang kelas adalah :

1) Guru menyajikan materi pelajaran secara singkat

2) Guru membagikan secarik kertas dengan pernyataan tertentu kepada

setiap siswa.

3) Guru meminta siswa membaca pernyataan mereka untuk memastikan

bahwa mereka memahami maknanya.

4) Guru meminta siswa bergerak di sekitar ruangan dan berbagi

pernyataan mereka dengan siswa lain. Bertujuan mereka harus

menjelaskan pernyataan mereka dengan siswa lain dan

membangdingkan pernyataan mereka

4 Kurikulum Irlandia, Active Learning and Teaching Methods for Key Stages 1 & 2, Irlandia:
Northem Ireland Curriculum, 2011, hlm. 25

5 Paul Ginnis, Trik & Taktik Mengajar (Strategi Meningkatkan Pencapaian Pengajaran di
Kelas, Jakarta: PT. Indeks, 2008, hlm. 154



5) Guru mendorong siswa menghubungkan pernyataan mereka dengan

siswa lain. Jika siswa memutuskan bahwa ada hubungan antara

pernyataan mereka, mereka membentuk sebuah kelompok

6) Setelah waktu yang cukup untuk berkomunikasi pernyataan-

pernyataan mereka, guru meminta setiap kelompok untuk

mengklasifikasikan informasi yang telah mereka peroleh selama

proses kegiatan

7) Guru meminta setiap kelompok untuk menjelaskan hasil kerja mereka

di depan kelas, dengan menuliskannya di papan tulis.

8) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran.6

d. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Each One Teach One

Strategi Each One Teach One memiliki beberapa keunggulan, yaitu

sebagai berikut:

1) Membantu siswa bekerja dengan orang lain.

2) Membantu siswa mengelola informasi dengan baik

3) Siswa saling berbagi informasi

4) Mengurangi kebiasaan guru dengan ceramah atau mendikte

5) Meningkatkan hasil belajar siswa.7

Selain strategi Each One Teach One memiliki keunggulan, namun masih-

masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

6 Kurikulum Irlandia, Loc.Cit.
7 Ibid, hlm. 25



1) Perlu pengawasan yang lebih ketika bekerja dengan orang lain, karena

cenderung banyak bermain

2) Tidak mudah menghubungkan pernyataan yang saling berkaitan

3) Pentingnya keseriusan siswa dalam melaksanakan strategi ini.8

2. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Nanang Hanafiah menyatakan bahwa hasil belajar merupakan

perubahan dalam kepribadian yang dimanisfestaasikan sebagai pola respons

baru yang berbentuk keterempilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan

kecakapan. Sehingga beliau menyatakan hasil belajar meliputi semua aspek

perilaku anak.9 Sedangkan Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa hasil belajar

dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

latihan pengalaman individu akibat interaksi dengan lingkungannya.

Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil perubahan belajar

seseorang dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, kecakapan atau dalam bentuk

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Namun, untuk mengetahui seberapa

besar tingkat hasil belajar siswa dapat dilihat pada akhir pembelajaran berupa

skor atau nilai.10

Nana Sudjana menjelaskan bahwa hasil belajar adalah prestasi yang

dapat dihasilkan anak dalam usaha belajarnya yang menyebabkan perubahan

8 Paul Ginnis, Loc.Cit.
9 Nanang Hanafiah, Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h.  8
10 Hamzah B. Uno, Loc.Cit.



tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.11

Namun, penelitian ini hanya dibatasi pada bidang kognitif atau penguasaan

siswa terhadap materi pelajaran. Tinggi rendahnya hasil belajar yang

diperoleh siswa dapat diukur dari skor yang diperoleh dan kemampuan yang

dimiliki siswa setelah melalui proses pembalajaran.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar merupakan skor atau nilai yang menggambarkan materi yang diperoleh

dari tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran PKn dilaksanakan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Berhasil atau tidaknya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai

macam faktor yang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1) Faktor yang ada pada diri siswa tersebut yang disebut faktor internal

atau individual). Faktor individual meliputi hal-hal berikut:

a) Faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor ini berhubungan

erat dengan kematangan atau tingkat organ-organ tumbuh

manusia. Misalnya, anak usia enam bulan sudah dipaksa untuk

belajar.

b) Faktor kecerdasan atau inteligensi. Misalnya, anak umur empat

belas tahun ke atas umumnya telah matang untuk belajar ilmu

11 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung : Rosda Karya, 1995, hlm.
3



pasti, tetapi pada kenyataannya tidak semua anak-anak tersebut

pandai dalam ilmu pasti tersebut.

c) Faktor latihan dan ulangan. Dengan rajin berlatih, sering

melakukan hal yang berulang-ulang, kecakapan dan pengetahuan

yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan makin mendalam.

Sebaliknya, tanpa berlatih pengalamannya yang  telah dimiliki

dapat menjadi hilang atau berkurang.

d) Faktor motivasi. Motivasi merupakan pendorong bagi suatu

organisme untuk melakukan sesuatu.

e) Faktor pribadi. Ada orang yang mempunyai sifat keras hati, halus

perasaannya, berkemuan keras, tekun, dan sifat sebaliknya.

2) Faktor yang ada diluar diri siswa tersebut yang disebut faktor

eksternal atau sosial). Faktor sosial meliputi hal-hal berikut:

a) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga.

b) Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut

menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami anak-

anak.

c) Faktor guru dan cara mengajarnya. Tinggi rendahnya

pengetahuan yang dimiliki guru dan bagaimana cara guru

mengajarkan pengetahuan tersebut kepada siswa turut

menentukan hasil belajar yang akan dicapai.

d) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar.



e) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia.

f) Faktor motivasi sosial. Yaitu dapat berasal dari orang tua yang

selalu mendorong anak untuk rajin belajar.12

Slameto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar digolongkan kedalam dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor

ekstern.

1) Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang

belajar. Yang termasuk dalam faktor intern adalah :

a) Faktor jasmaniah, yaitu faktor kesehatan, cacat tubuh

b) Faktor psikologi yaitu Intelegensi, perhatian, minat dan bakat.

c) Faktor kelelahan

2) Faktor Ekstern adalah faktor dari luar Individu diantaranya ialah:

a) Faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik, relesi antara

anggota keluarga, susasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,

pengertian orang tua

b) Faktor sekolah

c) Faktor masyarakat.13

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa faktor yang

mempengaruhi baik atau tidaknya hasil belajar siswa digolongkan menjadi

12 Mohammad Thobroni, Belajar dan Pembelajaran (Pengembangan Wacana dan Praktik
Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 32-34

13 Slameto, Dasar-Dasar Proses BelajarMengajar, Bandung: PT. Remaja Rasda Karya, hlm.
132



dua faktor, yaitu faktor yang ada pada diri siswa tersebut yang disebut faktor

internal atau individual), dan faktor yang ada diluar diri siswa tersebut yang

disebut faktor eksternal atau sosial).

3. Hubungan Strategi Each One Teach One dengan Hasil Belajar PKn

Strategi pembelajaran adalah suatu rencana tentang cara-cara

pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi (pengajaran). Dengan kata lain, strategi pembelajaran

merupakan suatu rencana bagaimana melaksanakan tugas belajar mengajar yang

telah diidentifikasikan (hasil analisis) sehingga tugas tersebut dapat memberikan

hasil belajar yang optimal.14

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar

siswa adalah Strategi Each One Teach One, dengan alasan bahwa:

a. Membantu siswa bekerja dengan orang lain.

b. Membantu siswa mengelola informasi dengan baik

c. Siswa saling berbagi informasi

d. Mengurangi kebiasaan guru dengan ceramah atau mendikte

e. Meningkatkan hasil belajar siswa.15

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Strategi Each One

Teach One merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa

yang selama ini cenderung rendah. Karena Strategi Each One Teach One dapat

14 Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester (SKS), Jakarta: Bumi
Aksara, 1991, hlm. 90

15 Kurikulum Irlandia, Loc.Cit.



membantu siswa saling bekerja sama dengan orang lain, membantu siswa

mengelola informasi dengan baik, dan meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya,

penelitian ini relevan dengan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susraini pada tahun 2010 dengan judul:

“Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika Melalui Strategi Each One Teach One

pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 016 Kemang Indah Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan

aktivitas belajar siswa dari sebelum tindakan ke siklus I yaitu dari 47,67%

meningkat menjadi 69,85%. Sedangkan pada siklus II meningkat lagi menjadi

88,97% dengan kategori tinggi. Adapun unsur relevannya adalah sama-sama

menggunakan Strategi Each One Teach One, sedangkan perbedaanya terletak pada

variabel Y. Variabel Y penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran PKn, sedangkan saudari Susraini untuk meningkatkan

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika.16

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiani pada tahun 2009 dengan judul

”Penerapan Teknik Each One Teache On Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu

Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 011 Air Tiris Kecamatan

16 Susraini, Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika Melalui Strategi Each One Teache One
pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 016 Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar, Pekanbaru: Pustaka UIN Suska Riau, 2010.



Kampar Timur Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada

siklus II ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi 85% atau 17 orang

siswa dari 20 orang telah mencapai nilai 65. Artinya keberhasilan siswa telah

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yaitu diatas 80%.17

Adapun unsur relevannya adalah sama-sama menggunakan Strategi Each One

Teach One, sedangkan perbedaanya terletak pada variabel Y. Variabel Y

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

PKn, sedangkan saudari Mardiani untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran IPS.

C. Kerangka Berfikir

Mengetahui bagaimana strategi Each One Teach One dapat meningkatkan

hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada materi organisasi siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 028 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar, maka perlu diperjelas variabel penelitian sebagai bahan yang akan dijadikan

untuk penelitian. Adapun aspek yang akan dijadikan bahan penelitian adalah :

17 Mardiani, Penerapan Teknik Each One Teache On Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu
Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 011 Air Tiris Kecamatan Kampar Timur
Kabupaten Kampar, Pekanbaru: Pustaka UIN Suska Riau, 2009
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Gambar 1. Kerangka Berfikir

Gambar kerangka berfikir di atas, menjelaskan bahwa strategi Each One Teach

One digunakan untuk menunjukkan serangkaian kegiatan guru yang terarah yang

menyebabkan hasil belajar siswa meningkat. Strategi Each One Teach One

merupakan cara alternatif untuk mentransfer sebagian besar informasi faktual antara

siswa. Dari pada guru ceramah atau mendikte, lebih baik siswa yang terpilih berbagi

sepotong informasi yang relevan dengan topik dengan rekan-rekan mereka. Strategi

Each One Teach One dapat membantu siswa saling bekerja sama dengan orang lain,

membantu siswa mengelola informasi dengan baik, dan meningkatkan hasil belajar

siswa.18

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Strategi Each One Teach

One adalah teknik pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah meningkatnya hasil

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi

organisasi di kelas V Sekolah Dasar Negeri 028 Desa Rimbo Panjang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.

D. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

18 Kurikulum Irlandia, Loc.Cit.



Indikator aktivitas guru dengan penerapan Strategi Each One Teach

One adalah sebagai berikut:

1) Guru menyajikan materi pelajaran secara singkat

2) Guru membagikan secarik kertas dengan pernyataan tertentu kepada setiap

siswa.

3) Guru meminta siswa membaca pernyataan mereka untuk memastikan

bahwa mereka memahami maknanya.

4) Guru meminta siswa bergerak di sekitar ruangan dan berbagi pernyataan

mereka dengan siswa lain. Bertujuan mereka harus menjelaskan

pernyataan mereka dengan siswa lain dan membandingkan pernyataan

mereka.

5) Guru mendorong siswa menghubungkan pernyataan mereka dengan siswa

lain. Jika siswa memutuskan bahwa ada hubungan antara pernyataan

mereka, mereka membentuk sebuah kelompok

6) Setelah waktu yang cukup untuk berkomunikasi pernyataan-pernyataan

mereka, guru meminta setiap kelompok untuk mengklasifikasikan

informasi yang telah mereka peroleh selama proses kegiatan

7) Guru meminta setiap kelompok untuk menjelaskan hasil kerja mereka di

depan kelas, dengan menuliskannya di papan tulis.

8) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran.

b. Aktivitas Siswa



Indikator aktivitas siswa dengan penerapan Strategi Each One Teach

One adalah sebagai berikut:

1) Siswa mendengarkan guru menyajikan materi pelajaran

2) Siswa menerima secarik kertas dengan pernyataan tertentu.

3) Siswa membaca pernyataan mereka untuk memastikan bahwa mereka

memahami maknanya.

4) Siswa bergerak di sekitar ruangan dan berbagi pernyataan mereka dengan

siswa lain. Bertujuan untuk menjelaskan pernyataan mereka dengan siswa

lain dan membandingkan pernyataan mereka.

5) Siswa menghubungkan pernyataan mereka dengan siswa lain. Jika siswa

memutuskan bahwa ada hubungan antara pernyataan mereka, mereka

membentuk sebuah kelompok

6) Siswa bersama kelompok mengklasifikasikan informasi yang telah mereka

peroleh selama proses kegiatan

7) Siswa bersama kelompok menjelaskan hasil kerja mereka di depan kelas,

dengan menuliskannya di papan tulis.

8) Siswa membuat kesimpulan pelajaran.

2. Indikator Hasil

Hasil belajar siswa ditentukan dari ketuntasan individu dan ketuntasan

secara klasikal. Secara individu siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai



KKM, yaitu 65. Sedangkan secara klasikal siswa dikatakan berhasil apabila

ketuntasan siswa mencapai 75%, artinya hampir secara keseluruhan siswa

mendapatkan nilai 65.19

Tabel 1.

Interval dan Kategori Hasil Belajar.
No Interval (%) Kategori

1. 85 – 100 Amat Baik
2. 71 – 84 Baik
3. 65 – 70 Cukup
4. Kurang dari 65 Kurang

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan maka peneliti dapat

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika strategi Each One

Teach One diterapkan, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan materi organisasi di kelas V Sekolah Dasar Negeri 028

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

19 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm.
257


