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Abstrack 

This study aims to: (1) know the planning of the method of everyone is a teacher 

here on learning Akidah Akhlak, (2) to know the implementation of the method 

everyone is a teacher here on learning Akidah Akhlak, and (3) to know the 

evaluation of the method everyone is a teacher here on learning Akidah Akhlak. 

The subject of this research is the students of class VII H in Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Kota Semarang which amounted to 40 students. The 

research method used is field research (field research) with qualitative descriptive 

form with data collection techniques with the method of observation, interview 

and documentation. Planning the method of everyone is a teacher here on 

learning Akidah Akhlak in class VII is quite good, because the teacher has 

prepared a lesson plan in the form of Learning Implementation Plan (RPP) before 

the learning activities, although not in accordance with the method everyone is a 

teacher here. Implementation of the method of everyone is a teacher here on 

learning Akidah Morals in class VII took place well, because the aspects studied 

have been met. Assessment on the learning of Akidah Akhlak in class VII with the 

method of everyone is a teacher here can be quite good because the teacher has 

applied oral post test to know the level of understanding of learners after the 

teacher apply the method of everyone is a teacher here on learning Akidah Akhlak 

in class VII and destination learning can be achieved. Although there are still 

some obstacles but the teacher managed to find a solution to deal with these 

obstacles. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perencanaan metode everyone is a 

teacher here pada pembelajaran Akidah Akhlak, (2) mengetahui pelaksanaan 

metode everyone is a teacher here pada pembelajaran Akidah Akhlak, dan (3) 

mengetahui evaluasi metode everyone is a teacher here pada pembelajaran 

Akidah Akhlak. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII H di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Semarang yang berjumlah 40 peserta didik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan bentuk deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perencanaan metode everyone is 

a teacher here pada pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VII cukup baik, karena 

guru sudah menyiapkan perencanaan pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum kegiatan pembelajaran, meskipun tidak sesuai 

dengan metode everyone is a teacher here. Pelaksanaan metode everyone is a 

teacher here pada pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VII berlangsung dengan 

baik, karena aspek-aspek yang diteliti sudah terpenuhi. Penilaian pada 

pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VII dengan metode everyone is a teacher 

here dapat dikatakan cukup baik karena guru telah menerapkan post test lisan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik setelah guru menerapkan 

metode everyone is a teacher here pada pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VII 

serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Meskipun masih ada beberapa kendala 

tetapi guru berhasil menemukan solusi untuk menghadapi kendala tersebut. 
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  MOTTO 

اِع إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُىا لِي َوْليُْؤِمنُىا بِي لََعلَُّهْم يَْرُشُدوَن َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَئِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَىةَ  الدَّ

(681)  

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) 

tentang Aku, maka sesuangguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang 

yang berdo’a apabila dia berdo’a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi 

(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran” 

(Departemen Agama RI, 2013: 28). 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, atas limpahan rahmah, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita masih  

bisa melaksanakan tugas sebagai insan, serta masih diberi kesempatan untuk 

mencari ilmu, dan dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target yang 

diharapkan. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam yang telah membawa 

manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang. Begitu pula shalawat dan 

salam semoga tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau 

yang senantiasa mendapat petunjuk dan mengamalkan sunnahnya hingga hari 

pembalasan.  

Skripsi yang berjudul “Implementasi Metode Everyone Is A Teacher Here 

pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Kota Semarang” ini, bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

penulis dalam memperdalami ilmu sebagai bekal penulis dikemudian hari. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, petunjuk, 

arahan dan saran dari berbagai pihak tertentu. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis dengan segala kerendahan hati inginmengucapkan banyak terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah memberi kontribusi, khususnya kepada: 
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1. Bapak Mas’ud dan Ibu Maqomnah yaitu kedua orang tua penulis yang 

telah segenap raga dan jiwa selalu memberikan kasih sayangnya serta 

dukungan baik doa dan materi, sehingga penulis dapat sampai sekarang 

yaitu dengan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 

2. Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan, MT.,Ph.D., selaku Rektor Unissula 

Semarang yang telah merestui dan memberikan doa penulis sehingga 

penulisan skripsi berjalan dengan lancar. 

3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan 

Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yang telah merestui 

pembahasan judul skripsi ini. 

4. Bapak H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd. selaku dosen wali atas segala 

waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahannya selama penulis 

mencari ilmu di Unissula. 

5. Ibu Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed selaku pembimbing yang 

telah meluangkang waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dalam menyusun skripsi ini serta tidak pernah lelah 

memotivasi penulis untuk semangat dalam menuntut ilmu. 

6. Segenap Dosen di Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yang telah 

mengajarkan ilmunya kepada penulis yang telah mengajarkan ilmunya 

kepada penulis, semoga amal jariyahnya tiada terputus pahalanya. 

7. Bapak Drs. Junaedi, M.Pd., selaku  Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Kota Semarang yang telah memberi waktu dan tempat untuk 

melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Bapak Priyoto, S.Ag., M.Si., selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak 

Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Semarang yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk penulis, dalam membimbing penulis 

melakukan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Semarang. 

9. Untuk adik penulis, Aisyah Dwi Rahayu dan Azkiya Hilyatur Rohmah 

yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan menghibur penulis. 

10. Teman-teman  seperjuangan Mahasiswa Tarbiyah 2014 yang memberikan 

dukungan, semangat, bertukar pikiran satu sama lain. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara tidak 

langsung membantu penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan, menyampaikan kepustakaan yang sekiranya perlu perbaikan dari 

pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang-orang yang 

sudi meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini khususnya mahasiswa 

Tarbiyah UNISSULA Semarang.  

       Semarang, 23 Februari 2018 
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