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ABSTRAK 
 

PENERAPAN MODEL STUDENTS FACILITATOR AND EXPLAINING 
DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V  

SDN 6 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
 

Oleh:  

Tri Artha Miawan , Dr. Gunawan, M.Pd., Husniati, M.Pd 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 
E-mail: Artha.wawan@gmail.com 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA di SDN 6 
Ampenan, yang disebabkan oleh aktivitas siswa hanya terbatas pada melihat, 
mendengar, dan mencatat hal yang disampaikan oleh guru. Penerapan model 
students facilitator and explaining bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
IPA. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 34 siswa. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. 
Masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan evaluasi, refleksi. Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari lembar 
aktivitas siswa dan guru, sedangkan data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil 
tes kognitif pada tiap akhir siklus. Hasil belajar IPA dikatakan berhasil jika 
mencapai KKM yaitu 75 dengan ketuntasan klasikal 85%. Pada siklus I aktivitas 
siswa berkategori aktif dengan rata-rata skor 16,33 dan aktivitas guru berkategori 
baik dengan rata-rata skor 16,49. Pada siklus II rata-rata skor aktivitas siswa 
meningkat menjadi 18,83 dengan kategori sangat aktif, dan rata-rata skor aktivitas 
guru juga meningkat menjadi 19,33 dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk 
hasil belajar siswa terlihat dari nilai ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 
67,6% dengan jumlah siswa yang tuntas yaitu 23 siswa dari 34 siswa yang 
mengikuti tes evaluasi dan pada siklus II ketuntasan klasikal sebesar 87,8% 
dengan jumlah siswa yang tuntas yaitu 29 siswa dari 33 siswa yang mengikuti tes 
evaluasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model students facilitator 
and explaining dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 6 
Ampenan tahun pelajaran 2015/2016, sehingga model ini dapat dijadikan sebagai 
salah satu alternatif dalam mengajar siswa. 
 

Kata-kata Kunci: Students Facilitator and Explaining, Hasil Belajar IPA. 
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ABSTRACT 

APPLICATION OF STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING 
MODELS TO IMPROVE SCIENCE LEARNING OUTCOMES  

STUDENTS OF FIFTH GRADE IN SDN 6 AMPENAN  
ACADEMIC YEAR 2015/2016 

 

By:  

Tri Artha Miawan , Dr. Gunawan, M.Pd., Husniati, M.Pd 
Study Program of Primary Teacher Trainning Education 

Majoring in Science Education, FKIP Mataram University 
E-mail: Artha.wawan@gmail.com 

 
 

This research was motivated by the low learning outcomes in SDN 6 Ampenan 
IPA, which is caused by the activity of students is limited to see, hear, and noted 
by the teacher. The application of the model student facilitator and explaining 
aims to improve learning outcomes IPA. The subjects of this study are students of 
class V totaling 34 students. This research is a classroom action research 
conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation and 
evaluation, reflection. Data obtained from the student activity sheet activities of 
students and teachers, while data on student learning outcomes in science lessons 
derived from cognitive test results at the end of each cycle. IPA learning outcome 
is successful if students achieve their learning outcomes with KKM 75 classical 
completeness is 85%. Having carried out the study, an increase in activity of the 
first cycle of learning activities of students active category with an average score 
of 16.33 and the activities of teachers categorized either with an average score of 
16.49. In the second cycle, the average score of student activity increased to 18.83 
categorized as very active, and the average score of the teacher's activities also 
increased to 19.33 with excellent category, while for student learning outcomes 
can be seen from the value of classical completeness in the first cycle 67,6% with 
the number of students who completed with 23 students from 34 students who 
took the tests in the second cycle of evaluation and classical completeness of 
87.8% with the number of students who completed that 29 students from 33 
students who mengikutii evaluation tests. Thus, it can be concluded that the model 
student facilitator and explaining to improve learning outcomes fifth grade science 
students of SDN 6 Ampenan in the school year 2015/2016, so that these models 
can be used as an alternative in teaching students. 
 
Key words: Student Facilitator and Explaining, Learning Outcomes IPA. 
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A. Pendahuluan 
 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang sangat penting 
dalam dunia pendidikan. Mata pelajaran ini diajarkan pada semua jenjang 
pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 
Materi-materi yang diajarkan pada mata pelajaran IPA sangat erat 
kaitannya dengan manusia dan lingkungan sekitarnya, oleh karena itu 
setiap individu membutuhkan pengetahuan mengenai materi-materi yang 
disajikan tersebut, agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  yang telah dilakukan 
dengan wali kelas V SDN 6 Ampenan tanggal 29 November 2015 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 
IPA dapat dikatakan rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil Ujian Tengah 
Semester (UTS) siswanya. Dari 34 siswa hanya  56% atau 19 diantaranya 
yang mencapai di atas KKM dan  44% atau 15 diantaranya masih berada 
di bawah KKM yaitu  < 75. 

 Rendahnya hasil belajar siswa tersebut disebabkan karena siswa 
menganggap pelajaran IPA sulit dipahami, hal ini karena guru 
menggunakan metode ekspositori dimana pembelajaran masih didominasi 
oleh guru, siswa lebih banyak mendengar dan mencatat materi yang 
disampaikan guru, pengelolaan kelas tidak dibuat dalam bentuk kelompok-
kelompok belajar sehingga interaksi antar siswa masih sangat kurang. 
Akibatnya, dalam pembelajaran IPA aktivitas siswa di kelas menjadi pasif 
dan kurang aktif. Metode pembelajaran seperti ini mengakibatkan siswa 
tidak termotivasi dalam belajar sehingga berdampak langsung kepada hasil 
belajar siswa yang rendah pula. Permasalahan ini tentu saja menuntut guru 
untuk memperbaiki proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa. 

Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah 
diatas adalah dengan menggunakan suatu model pembelajaran yang 
mengajak siswa dapat belajar dari siswa lain dalam suatu kelompok. 
Dengan belajar sesama siswa, siswa dapat mengeluarkan ide-ide yang ada 
pada pikirannya sehingga lebih dapat memahami materi pelajaran. Model 
pembelajaran yang memanfaatkan siswa sebagai salah satu sumber belajar 
dalam kegiatan pembelajaran adalah model students facilitator and 
explaining.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik melakukan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Model 
Students Facilitator and Explaining dalam Peningkatan Hasil Belajar IPA 
Siswa Kelas V SDN 6 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“bagaimanakah penerapan model students facilitator and explaining dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 6 Ampenan tahun 
pelajaran 2015/2016?” 

Untuk mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran IPA, maka peneliti akan mencoba model pembelajaran 
students facilitator and explaining. Maka dengan diterapkannya model 
pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Adapun 
prosedur  yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut anatara 
lain : 
a. mensosialisasikan model students facilitator and explaining pada guru 

kelas yang bersangkutan selaku observer penelitian 
b. membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai 

dengan model students facilitator and explaining 
c. menyiapkan media yang sesuai diperlukan yang sesuai dengan materi 

pembelajaran 
d. membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar 

mengajar di kelas ketika pembelajaran dengan menggunakan model 
students facilitator and explaining berlangsung 

e. menyusun pedoman penilaian 
f. membuat alat evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa pada mata 

pelajaran IPA. 
 
 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 
Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Hasil Belajar 

a. Menurut Winkel (dalam Purwanto, 2013: 51), hasil belajar 
adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam 
sikap dan tingkah lakunya. 

b. James Conant (dalam Gunawan, 2015: 1), mendefinisikan IPA 
sebagai suatu deretan konsep skema konseptual yang 
berhubungan satu sama lain, dan yang tumbuh sebagai hasil 
eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan 
dieksperimenkan lebih lanjut. 

2. Model Students Facilitator and Explaining 
a. Menurut Suryatno (2009: 126), model students facilitator and 

explaining yaitu siswa/peserta didik mempresentasikan 
ide/pendapat pada rekan peserta lainnya. 
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b. Menurut Huda (2013, 228), model students facilitator and 
explaining merupakan rangkai penyajian materi ajar yang diawali 
dengan penjelasan secara terbuka, memberi kesempatan siswa 
untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya, dan diakhiri 
dengan penyampaian semua materi kepada siswa 
 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini  adalah penelitin 
yang cukup dilakukan oleh: 

1. Rohaniah. 2013. Penerapan Model pembelajaran Students Facilitator 
and Explaining untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran IPA Kelas V MI Raudlatul Muslimin NW Kayangan Tahun 
2013/2014.  

2. Risal Aryanto. 2010. Upaya Peningkatan Pembelajaran Akuntansi 
dengan Model Students Facilitator and Explaining pada Siswa kelas 
XII SMK Kristen Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011.  
 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari guru kurang 
menggunkan model pembelajaran yang inovatif serta seringnya 
penyampaian pembelajaran satu arah sehingga siswa menjadi kurang aktif 
dan kehilangan motivasi saat belajar. Siswa kurang memperhatikan 
pelajaran guru dan tidak percaya diri untuk mengajukan pertanyaan jika 
terdapat hal yang kurang dimengerti. Hal ini berdampak pada rendahnya 
hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Dengan diterapkannya model students facilitator and explaining 
dalam proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa 
sehingga berdampak pada hasil belajar siswa baik secara individual 
maupun klasikal, khususnya pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 
6 Ampenan. 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berfikir diatas, maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Jika model students facilitator and 
explaining diterapkan secara optimal maka hasil belajar IPA siswa kelas V 
SDN 6 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016 meningkat”. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 6 Ampenan pada kelas 

V. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 
2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Penyusunan proposal dimulai bulan Desember 2015 sampai April 

2016. 
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b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 5 April dan 7 April  2016. 
c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 19 April dan 21 April 2016. 
d. penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2016. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 6 Ampenan yang 
berjumlah 34 siswa terdiri dari 12 perempuan dan 22 laki-laki. Adapun 
yang bertindak sebagai observer adalah Muhammad Nur, S.Pd guru kelas 
dan Saparwadi yang mengobservasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 
dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 
students facilitator and explaining. Sementara pembelajaran dalam hal ini 
dilakukan oleh peneliti. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 
faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan 
model students facilitator and explaining pada materi sifat-sifat cahaya 
dan faktor siswa, yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa dan hasil 
belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran IPA sifat sifat cahaya 
dengan penerapan model students facilitator and explaining 

Variable penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan 
variabel tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai pada mata pelajaran IPA 
yang diperoleh siswa dari hasil tes evaluasi setiap siklus yang telah 
dirancang sesuai materi yang dipelajari siswa sebagai hasil pencapaian 
model Students facilitator and explaining). Definisi operasional tindakan 
yaitu Model students facilitator and explainingyang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran yang di gunakan dalam mata 
pelajaran IPA siswa kelas V SDN 6 Ampenan, dimana model ini 
memberikan kesempatan kepada siswa sebagai pengajar/penjelas dan 
sebagai seorang yang memfasilitasi siswa lain. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 
terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan 
observasi, tahap evaluasi dan refleksi. Pelaksanaan setiap siklus 2 kali 
pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 2 x 35 menit untuk 
setiap pertemuan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Observasi  
Observasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai kegiatan pembelajaran baik aktivitas 
guru maupun aktivitas siswa dengan penerapan model students 
facilitator and explaining. 
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2. Tes 
Tes merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai hasil belajar siswa dengan bentuk tes isian yang diberikan 
kepada siswa. 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Lembar Observasi 
a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan aktivitas guru 
minimal berkategori baik pada proses pembelajaran dengan 
menerapkan model students facilitator and explaining. Adapun 
aspek-aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 
1) kegiatan pendahuluan 
2) menyajikan informasi 
3) mengorganisir peserta didik ke dalam tim-tim belajar 
4) memberikan bimbingan pada saat diskusi belajar 
5) mengevaluasi 
6) kegiatan akhir. 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator keberhasilan 
aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada proses 
pembelajaran. Beberapa aspek penilaian aktivitas siswa sebagai 
berikut: 
1) kegiatan pendahuluan 
2) antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
3) aktivitas siswa dalam organisir tim belajar 
4) aktivitas siswa dalam diskusi kelompok 
5) partisipasi siswa saat kegiatan presentasi 
6) kegiatan akhir pembelajaran 

2. Tes Hasil Belajar 
Mengetahui data hasil belajar siswa dilakukan dengan memberikan 
soal evaluasi berupa soal uaraian. 

 Teknik nlisis data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Data hasil observasi 
a. Data Aktivitas Guru 

Untuk menentukan data aktivitas guru yang dilakukan 
selama proses pembelajaran secara klasikal dilakukan dengan cara 
menilai setiap deskriptor masing-masing indikator, yang terdiri dari 
5 indikator, dimana masing-masing indikator terdapat 4 deskriptor. 
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Data aktivitas guru akan dianalisis secara deskriptif  kualitatif 
dengan cara sebagai berikut: 
1) Menentukan skor aktivitas guru diperoleh dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a) Skor 4 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan sangat 

baik 
b) Skor 3 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan baik 
c) Skor 2 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan kurang 

baik 
d) Skor 1 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan tidak 

baik 
2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 

digunakan rumus sebagai berikut: 

     MI = 	푥	푆푀퐼 

  =  x 24 = 12 

   SDI = 	푥	푀퐼 

           =  x 12 = 4                  
 (Sumber: Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100) 

3) Menentukan kriteria aktivitas guru 
Untuk menentukan kriteria aktivitas guru digunakan 

skor standar seperti yang tertera pada tabel berikut ini:  
Pedoman Konversi Interval Skor Kategori 

X ≥ MI + 1,5 SDI         X ≥ 18 Sangat baik 
MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 14 ≥ X < 18 Baik  
MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 10 ≥ X < 14 Cukup baik 
MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI   6 ≥ X < 10 Kurang baik 
X < MI – 1,5 SDI         X < 6 Sangat kurang baik 

(Sulistyorini, 2009: 156) 
Keterangan: X = Jumlah skor aktivitas guru 

b. Data Aaktivitas Siswa 
Untuk menentukan data aktivitas siswa yang dilakukan 

dalam proses pembelajaran secara klasikal dilakukan dengan cara 
menilai setiap deskriptor masing-masing indikator, yang terdiri dari 
5 indikator, dimana masing-masing indikator terdapat 4 deskriptor.  
Data aktivitas siswa akan dianalisis secara deskriptif kualitatif 
dengan cara sebagai berikut: 
1) Menentukan skor aktivitas siswa diperoleh dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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a) Skor 1 diberikan jika siswa melakukan deskriptor dengan 
tidak aktif 

b) Skor 2 diberikan jika siswa melakukan deskriptor dengan 
kurang aktif 

c) Skor 3 diberikan jika siswa melakukan deskriptor dengan 
aktif 

d) Skor 4 diberikan jika siswa melakukan deskriptor dengan 
sangat aktif 

 Pedoman Konversi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 
Pedoman Konversi Interval Skor Kategori 

X ≥ MI + 1,5 SDI         X ≥ 18 Sangat aktif 
MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 14 ≥ X < 18 Aktif  
MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 10 ≥ X < 14 Cukup aktif 
MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI   6 ≥ X < 10 Kurang aktif 
X < MI – 1,5 SDI         X < 6 Sangat kurang aktif 

(Sulistyorini, 2009: 156) 

Keterangan: X = Jumlah skor aktivitas siswa. 

2. Data hasil evaluasi 
1) Ketuntasan Individual 

Setelah mengalami proses belajar, siswa dikatakan tuntas apabila 
memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 70. 

Nilai siswa = 	
	

	푥	100 

(Purwanto, 2009: 207) 

2) Rata-rata Hasil Evaluasi 
Untuk menghitung skor rata-rata hasil evaluasi, dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Me = ∑  
     (Sugiyono, 2014: 49) 
Keterangan: 
Me = Mean (rata-rata) 
∑ x = Jumlah seluruh skor 
N = Jumlah individu 

3) Ketuntasan Klasikal 
Menentukan hasil belajar siswa dilakukan secara klasikal yang 
ditentukan melalui rumus: 

 p = ∑ 	 	 	
∑

	푥	100% 

     (Aqib, 2009: 41) 
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Keterangan: 
p = Ketuntasan belajar 
Jika p ≥ 80% maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal dan jika 
p < 80% maka belajar dikatakan tidak tuntas. 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya hasil 
belajar pada siswa kelas V dan aktivitas belajar siswa serta aktivitas 
mengajar guru dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila nilai siswa ≥ 75 

diupayakan melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 
ditentukan oleh sekolah yaitu  75, minimal persentase ketuntasan 
klasikalnya ≥ 85% dari jumlah siswa yang mengikuti evaluasi. 

2. Penerapan pembelajaran menggunakan model student facilitator and 
explaining dalam aktivitas guru mengajar minimal berkategori “baik” 
dan dalam aktivitas belajar siswa minimal berkategori “aktif”. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 
1. Siklus I 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 16,49 dengan kategori 
baik. 

b) Jumlah rata-rata rata-rata aktivitas siswa sebesar 16,33 dengan 
kategori aktif. 

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 
evaluasi yaitu sebesar 67,60% dari 34 siswa. Siswa yang tuntas 
sebanyak 23 siswa dan 11 siswa tidak tuntas. Hasil tersebut kurang 
dari target KKM yang ditentukan yaitu ≥ 75 dengan ketuntasan 
klasikal 85%. 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penelitian dilanjutkan 
ke siklus II. 

2. Siklus II 
a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 19,33 dengan kategori 

sangat baik. 
b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 18,33 dengan kategori 

sangat aktif. 
c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 87,80% dari 33 siswa. Siswa yang tuntas 
sebanyak 29 siswa, 4 siswa tidak tuntas dan 1 siswa tidak 
mengikuti tes evaluasi.  
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d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I 
ke siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh 
karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II. 

2. Pembahasan 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan oleh peneliti bersama guru kelas sebagai observer. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena nilai IPA siswa 
seringkali belum mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah.  

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dimana masing-masing 
siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Pertemuan pertama merupakan 
proses pembelajaran dan pertemuan kedua melanjutkan proses 
pembelajaran serta dilaksanakan evaluasi secara tertulis dalam bentuk 
essay. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa 
menyerap materi yang sudah dipelajari. Melihat masalah yang dialami 
yaitu siswa masih pasif dan nilai rata-rata yang diperoleh belum mencapai 
KKM, maka dari itu peneliti berupaya untuk menerapkan model students 
facilitator and explaining pada materi “Sifat-sifat Cahaya” untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 

Proses pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama, kegiatan 
pembelajaran diawali dengan memberikan motivasi dan apersepsi kepada 
siswa, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
pelajaran, serta menyampaikan tujuan pelajaran dan informasi tentang 
model pembelajaran yang akan digunakan, namun pada kegiatan 
pendahuluan ini siswa masih terlihat belum siap dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran, hal ini terlihat dengan masih banyaknya siswa yang tidak 
memperhatikan dan asik dengan dirinya sendiri. 

Ketika memasuki kegiatan inti, guru menjelaskan secara umum 
tentang materi yang dipelajari pada pertemuan itu serta mengarahkan 
siswa untuk mendemonstrasikan percobaan yang berkaitan tentang sifat-
sifat cahaya, setelah selesai penyampaian materi, guru meminta kepada 
siswa untuk berdiskusi membuat bagan/peta konsep materi sifat-sifat 
cahaya bersama kelompoknya masing-masing dengan bebas berkreatifitas. 
Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok, sebelum siswa 
berdiskusi guru memberi motivasi kepada semua siswa untuk ikut aktif 
dalam tugas kelompok, karena siswa akan ditunjuk secara acak untuk 
presentasi mewakili temannya di depan  kelas, sedangkan kelompok lain 
memperhatikan serta memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau 
sanggahan. Kelompok yang melakukan presentasi menanggapi dengan 
menjawab pertanyaan kelompok yang tidak presentasi. 
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Proses pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua juga 
berlangsung dengan tahapan yang sama dengan pertemuan pertama, hanya 
saja materi yang dibahas berbeda, kemudian pada akhir kegiatan guru 
(peneliti) melakukan evaluasi, tetapi hasil belajar siswa yang diperoleh 
masih belum optimal. 

Belum optimalnya hasil belajar siswa pada siklus I ini, disebabkan 
oleh adanya ketidaksiapan siswa dengan alat dan bahan sehingga 
penggunaan waktu menjadi kurang optimal dan masih lemahnya ketegasan 
serta bimbingan guru terhadap siswa yang tidak serius dan suka membuat 
kegaduhan di dalam kelas, selain itu guru kurang mampu memanejemen 
siswa, dimana ada beberapa kelompok yang tidak mengikuti perintah guru 
dalam kegiatan percobaan sehingga pelaksanaan pembelajaran terhambat, 
kemudian ketika proses presentasi berlangsung masih banyak siswa yang 
tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan maupun 
tanggapan, selain itu setelah kegiatan presentasi ada beberapa poin materi 
yang guru tidak sampaikan sehingga ketika penyampaian kesimpulan 
menjadi kurang maksimal.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada siklus I 
menunjukkan bahwa ketuntasan yang diinginkan belum tercapai, karena 
ketuntasan hasil belajar yang dicapai siswa pada siklus I adalah 67,60% 
sedangkan ketuntasan dapat dikatakan tercapai jika ketuntasan hasil 
belajar siswa adalah ≥ 85%. Hal ini disebabkan model students facilitator 
and explaining adalah alternatif baru bagi siswa di sekolah tersebut, 
sehingga siswa harus lebih banyak menyesuaikan diri selama proses 
pembelajaran berlangsung. 

Dari analisis hasil evaluasi siswa, diketahui nilai tertinggi pada 
siklus I yaitu 93 yang diperoleh satu siswa dan nilai terendah 33 yang 
diperoleh satu siswa, dimana pada siklus ini masih terdapat 11 siswa yang 
belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Perbedaan perolehan nilai 
siswa dan ketidaktuntasan 11 siswa pada siklus ini selain disebabkan oleh 
kekurangan-kekurangan pada aktivitas guru dan siswa yang telah 
disampaikan, juga disebabkan oleh masih terdapat beberapa siswa yang 
terlihat kurang terlibat dan tidak bersemangat dalam kegiatan 
pembelajaran serta ada beberapa siswa yang tidak hadir saat penyampaian 
materi pada pertemuan pertama. 

Berdasarkan analisis hasil evaluasi yang terdiri dari 14 soal berupa 
essay, soal nomor lima merupakan soal yang hampir semua siswa (di atas 
85%) menjawab dengan benar. Hal ini disebabkan karena materi pada soal 
nomor lima ini sudah sering diulang pada saat proses pembelajaran 
berlangsung. Selain itu ada juga soal yang hanya bisa dijawab oleh 
beberapa siswa (di bawah 20%). Hal ini dikarenakan siswa kurang 
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memahami materi yakni bagaimana menjelaskan prinsip kerja 
kaleidoskop. 

Dengan melihat kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan 
belum optimalnya hasil belajar pada siklus I, maka peneliti bersama 
observer melakukan refleksi sebelum melanjutkan ke siklus II. Adapun 
hasil refleksi yang didapatkan adalah: 1) sebelum peneliti melaksanakan 
siklus II, guru kelas V SDN 6 Ampenan membiasakan siswa untuk 
berkelompok secara heterogen dalam belajar di dalam kelas agar siswa 
menjadi terbiasa berkomunikasi dalam kelompok belajar yang heterogen, 
2) melakukan pembiasaan kepada siswa agar terbiasa dalam 
mengemukakan ide/pendapat di depan teman-temannya, sehingga 
berdampak pula ketika mereka diminta untuk menyampaikan pendapatnya 
di depan kelas, 3) memberikan ketegasan terhadap siswa yang suka 
membuat kegaduhan/tidak serius belajar ketika proses pembelajaran 
berlangsung, 4) melakukan pendekatan terhadap siswa yang bersangkutan 
agar mengetahui alasan atas sikap yang ditampilkan siswa, 5) melakukan 
pemantapan perisapan alat dan bahan untuk melakukan percobaan agar 
tidak menghabiskan waktu lebih banyak dari yang telah ditetapkan. 

Proses pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dalam dua kali 
pertemuan, sama seperti pelaksanaan pada siklus I. Pada siklus ini 
menunjukkan adanya peningkatan aktivitas  dan hasil belajar siswa, 
aktivitas belajar siswa dari rata-rata skor 16.33 menjadi 18.83 dan 
berkategori sangat aktif, begitu halnya dengan rata-rata skor aktivitas 
mengajar guru dari rata-rata skor 16.49 menjadi 19.33 dan berkategori 
sangat baik. Sedangkan hasil belajar siswa dengan ketuntasan klasikal dari 
67.6% menjadi 87.8%. Hal ini menunjukkan penelitian berhasil sesuai 
dengan indikator ketercapaian. Keberhasilan dari penelitian ini tentunya 
tidak lepas dari model pembelajaran yang digunakan serta peran guru dan 
observer yang melakukan perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan 
dengan melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I. 
Perbaikan pelaksanaan pembelajaran tersebut diantaranya yaitu: 1) agar 
waktu pembelajaran dapat digunakan secara optimal, guru mengusahakan 
kelengkapan alat dan bahan yang diperlukan siswa untuk melakukan 
percobaan, 2) agar dapat mengetahui alasan atas sikap yang ditampilkan 
oleh siswa yang bermasalah tersebut guru lebih berani untuk bersikap 
tegas terhadap siswa yang tidak serius/membuat kegaduhan di dalam 
kelas, 3) guru berkeliling pada setiap kelompok untuk memberikan 
bimbingan dalam menggunakan alat dan bahan dalam percobaan sehingga 
pengerjaan menjadi sistematis, 4) guru berkeliling menjelaskan siswa yang 
masih sulit memahami perintah/pertanyaan dalam LKPD saat diskusi 
berlangsung, 5) guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa 
agar siswa berani dalam menyampaikan ide/pendapatnya di depan kelas, 
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6) pada kegiatan akhir pembelajaran, guru mengarahkan siswa agar berani 
dalam mengeluarkan pendapatnya dalam menyimpulkan pembelajaran. 

Pada siklus II ini siswa yang tidak serius atau suka membuat 
kegaduhan dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih tertib, beberapa 
siswa yang tadinya hanya diam sudah berani menyampaikan pendapat 
ataupun bertanya dan menanggapi temannya, kemudian di dalam 
kelompok siswa sudah menjalankan aturan sesuai dengan yang sudah di 
sampaikan serta mengerjakan tugas dengan sistematis.  Hal ini 
menandakan pembelajaran pada siklus II menjadikan siswa menjadi lebih 
aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dibandingkan dengan 
pembelajaran pada siklus I. Pada siklus II ini masih ada empat siswa yang 
belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan, hal ini 
disebabkan oleh kurangnya minat atau perhatian dari anak tersebut dalam 
mengikuti proses belajar mengajar dan pada pertemuan kedua  ada 
indikator yang menurun yakni aktivitas siswa pada aspek partisipasi siswa 
saat mengikuti kegiatan presentasi. 

Berdasarkan analisis hasil evaluasi siswa yang teridiri dari 16 soal 
berupa essay soal nomor satu merupakan soal yang berhasil dijawab 
dengan benar oleh semua siswa. Hal ini dikarenakan sisswa sudah memliki 
pengetahuan awal mengenai soal tersebut. Selain itu, ada juga soal yang 
hanya bisa dijawab oleh beberapa siswa saja, yakni soal nomor enam dan 
tujuh. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami materi yang menjadi 
soal pada nomor tersebut. Dari hasil evaluasi pada siklus II juga terdapat 
siswa dengan perolehan nilai lebih rendah saat pada siklus I, hal ini 
disebabkan oleh ketidakhadiran siswa, serta adanya kekurangan dalam 
aktivitas guru dan siswa seperti yang telah dibahas. Namun, nilai tes hasil 
belajar siswa dari siklus I dan siklus II secara keseluruhan mengalami 
peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar IPA siswa 
meningkat yaitu siklus I  67,60% dan pada siklus II menjadi 87,80%. 

Berdasarkan hasil anilisis data observasi aktivitas belajar siswa dan 
mengajar guru setiap pertemuan dari siklus I sampai siklus II selalu 
mengalami peningkatan. Pada aktivitas siswa indikator dengan perolehan 
rata-rata skor terendah yakni 2,33 terdapat pada siklus I pertemuan 
pertama pada inidikator 1,3, dan 5 dan perolehan rata-rata skor tertinggi 
yakni 3,67 terdapat pada siklus II pertemuan kedua pada indikator 3. 
Begitu pula dengan hasil belajar siswa juga selalu mengalami peningkatan. 
Ada beberapa siswa yang nilainya meningkat, namun ada beberapa siswa 
yang mengalami penurunan nilai, ada 22 siswa yang berhasil 
meningkatkan hasil evaluasinya dari siklus sebelumnya, 10 siswa yang 
mengalami penurunan hasil evaluasi, 1 siswa yang memperoleh nilah 
konstan, dan ada 1 siswa yang tidak mengikuti tes evaluasi pada siklus II 
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karena tidak hadir. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti yang telah 
dibahas. Secara keseluruhan baik itu aktivitas belajar siswa dan mengajar 
guru maupun hasil belajar siswa selalu mengalami peningkatan. 
Peningkatan yang terjadi ini tidak terlepas dengan diterapkannya model 
pembelajaran students facilitator and explaining  yang menuntut siswa 
menjadi lebih aktif, seperti yang diungkapkan oleh Huda (2013: 228), 
bahwa model ini  merupakan rangkai penyajian materi ajar yang diawali 
dengan penjelasan secara terbuka, memberi kesempatan siswa untuk 
menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya, dan diakhiri dengan 
penyampaian semua materi kepada siswa. 

Adapun beberapa kelebihan yang dirasakan selama menggunakan 
model students facilitator and explaining pada saat proses pembelajaran 
berlangsung yakni, (a) siswa diajak untuk dapat menerangkan kepada 
siswa lain, mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih 
memahami materi, (b) mendorong tumbuhnya tenggang rasa, mau 
mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, (c) meningkatkan 
daya serap siswa, karena pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi, (d) 
memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan 
materi ajar, (e) siswa lain dapat lebih mudah menerima materi karena 
fasilitator menggunakan gaya bahasa sendiri sesuai dengan umur siswa, (f) 
melatih siswa untuk selalu dapat mandiri dalam menghadapi setiap 
masalah, (g) melatih kepemimpinan siswa. (h) memperluas wawasan siswa 
melalui kegiatan saling bertukar informasi, pendapat dan pengalaman 
antar mereka.  

Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model students 
facilitator and explaining ini sebelumnya telah dilakukan oleh Rohaniah 
(2013), dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa model ini dilakukan 
dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 
dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar matematika siswa meningkat 
setelah menggunakan model students facilitator and explaining dalam 
pembelajaran yaitu siklus I  65,33% dan pada siklus II menjadi 86,67%. 

Berdasarkan penjelasan di atas, serta dari penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan model 
students facilitator and explaining dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa kelas V SDN 6 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016 pada materi 
sifat-sifat cahaya. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat 

kita simpulkan bahwa upaya meningkatkan hasil belajar IPA 
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menggunakan model student facilitator and explaining pada siswa kelas V 
SDN 6 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016 dapat tercapai. Hal ini terlihat 
dari peningkatan hasil belajar serta akitvitas siswa pada setiap siklus. Pada 
siklus I aktivitas siswa berkategori aktif dengan rata-rata skor 16,49, nilai 
rata-rata hasil belajar siswa mencapai 70,67 dengan ketuntasan klasikal 
67,6%. Sedangkan pada siklus II rata-rata skor aktivitas siswa meningkat 
menjadi 18,83 dengan kategaori sangat aktif, nilai rata-rata hasil belajar 
mencapai 79,93 dengan ketuntasan klasikal yang mengalami peningkatan 
juga yaitu 87,8%. 

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi guru kelas diharapkan untuk dapat menerapkan model student 

facilitator and explaining pada materi maupun mata pelajaran yang 
lain. 

2. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat mengambil kebijakan untuk 
menerapkan model student facilitator and explaining dalam proses 
belajar mengajar di sekolah. 

3. Bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih 
lanjut mngenai model student facilitator and explaining agar 
pembelajaran lebih optimal, diharapkan untuk tetap memperhatikan 
langkah-langkah kegiatan dalam menggunakan model student 
facilitator and explaining, sehingga dapat mengacu pada langkah 
perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, hendaknya 
menerapkan model ini pada materi maupun mata pelajaran yang lain. 
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