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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya  hasil belajar siswa yang 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman siswa 
tentang materi pembelajaran yang digunakan guru hanya menggunakan metode 
ceramah yang berpusat pada guru. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  
hasil belajar IPS siswa kelas V melalui penggunaan metode pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining dengan Media Peta Konsep. Penelitian ini 
dilaksanakan di SDN 11 Cakranegara dengan jumlah siswa 34 orang, 18 laki-laki 
dan 16 perempuan. Langkah penelitian dilakukan dalam dua siklus. Data hasil 
belajar siswa dikumpulkan melalui tes hasil belajar. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat jika skor 
aktivitas minimal berkategori “aktif” dan hasil belajar siswa dikatakan meningkat 
jika ≥85% siswa mendapat nilai ≥70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor 
aktivitas belajar siswa dalam 2 siklus mengalami peningkatan yaitu siklus I adalah 
67% dengan kategori aktif dan siklus II menjadi 83% dengan kategori  sangat 
aktif. Sementara itu terjadi peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal yang 
mendapatkan nilai ≥70 siklus I adalah 65,63% menjadi 94% siklus II. Berdasarkan 
hasil penelitian disimpulkan bahwa Penggunaan Metode Pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining dengan Media Peta Konsep dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa kelas V SDN 11 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Kata-kata kunci : Hasil belajar ; Metode Pembelajaran SFAE (Student 
Facilitator and Explaining) ; Media Peta Konsep 



 

THE USE OF LEARNING METHOD STUDENT FACILITATOR AND 
EXPLAINING WITH MAPING CONCEPT  TO IMPROVE STUDENT 

OUTPUT OF IPS CLASS  GRADE V IN ELEMENTARI SCHOOL 11 OF 
CAKRANEGARA ACADEMIC YEAR 2015/2016 

ABSTRACT  

The problem in this research is that students’ study results accomplishment 
that has not achieved KKM ( Standard of Minimum Completeness) maximally on 
the Science subject on IV grade so that effort is needed to overcome that problem 
and the researcher conducted action class research using RTE (Rotating Trio 
Exchange) type of Cooperative Learning Model. From the background that 
mentioned, the research question in this research is, how to improve Science 
results of study using Cooperative Learning Model Rotating Trio Exchange type 
on fourth grade students in SDN 34 Cakranegara Academic Year 2015/2016?. The 
research is aimed to improve Science results of study using Cooperative Learning 
Model Rotating Trio Exchange type. This research was conducted in two cycles 
using data collection method. Those cycles are tests for students’ study results in 
every meeting, and also observation for students and teachers’ activities that 
obtained from observation sheets. Based on the result of research obtained, the 
data of improvement of learning process quality for students’ activities in cycle I 
obtained 16,12 average score in quite active category and having an increase in 
cycle II obtained 20,09 average score in active category. Meanwhile, for teachers’ 
activities in cycle I obtained 16,5 average score in good enough category and 
having an increase in cycle II obtained 21 average score in good category. For 
students’ results of study in cycle I obtained 75 average score with 56% classical 
completeness and having an increase in cycle II obtained 85 average score with 
88% classical completeness. From that result of research, then it can be concluded 
that students’ result of study improvement is achieved through an application of 
Cooperative Learning Model Rotating Trio Exchange type on Science subject on 
IV grade in SDN 34 Cakranegara.  

Key terms: The result of students learning, Cooperative Learning Model Rotating 
Trio Exchange type. 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan itu sendiri 
terdiri dari beberapa macam, adapun pendidikan umum, pendidikan khusus, 
pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan karakter hingga 
pendidikan agama.  

 Didalam proses pendidikan terbagi 3 lingkungan, yang biasa disebut 
dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, serta masyarakat. 
Sementara para ahli, utamanya ahli di bidang pendidikan memberikan 
berbagai pendapat mengenai pengertian serta fungsi pendidikan, yang 
diharapkan dengan pendapat ini dapat menjadi acuan dalam melakukan 
berbagai proses pendidikan baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 
Terutama di lingkungan sekolah yang dimana merupakan sarana pendidikan 
yang paling besar. Dalam lingkungan sekolah  guru dengan siswanya secara 
tidak langsung dipertemukan dan melakukan proses belajar dan mengajar. 
Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan 
yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang siswa melalui 
berbagai mata pelajaran termasuk salah satunya Ilmu Pengetahuan Sosial ( 
IPS ). 

Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan bidang studi yang 
mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam 
masyarakat. Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan masyarakat manusia 
dilakukan secara sistematik. Dengan demikian, peranan IPS sangat penting 
untuk mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai 
anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Tujuan ini memberikan 
tanggung jawab yang berat kepada guru untuk menggunakan banyak 
pemikiran dan energi agar dapat mengajarkan IPS dengan baik. Susanto 
(2013 : 143) 

Dari hasil observasi dan wawancara pada hari selasa, 8 Desember 
2015 dengan salah satu guru kelas V SDN 11 Cakranegara ibu Dayu Putu, 
S.Pd mengatakan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 
belajar terutama pada mata pelajaran IPS. Hal ini disebabkan karena guru 
dalam mengajar hanya menggunakan  metode  ceramah  dan  metode  diskusi. 



Sehingga selama proses pembelajaran berlangsung (a) siswa tidak termotivasi 
dan cenderung merasa bosan, (b) siswa hanya duduk mencatat dan 
mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, (c) siswa juga sering ribut 
didalam kelas dan bermain-main ketika belajar. Sehingga dengan demikian 
hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi tidak maksimal. Ini dapat dilihat 
dari jumlah 32 siswa kelas V hanya 13 siswa yang mendapatkan hasil belajar 
di atas KKM atau dengan persentase 40,63% dan 19 siswa yang mendapat 
hasil belajar di bawah KKM dengan persentase 59,37%. Dengan KKM yaitu 
70. Hal ini disebabkan minat dari diri siswa sendiri masih kurang, sebagian 
siswa masih menganggap Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pelajaran yang 
kurang menarik minat siswa. Kurangnya minat siswa yang terlihat dalam 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini dikarenakan minat  yang dirasakan 
oleh siswa sendiri, walaupun guru sendiri telah mencoba menarik minat siswa 
dengan melakukan penemuan-penemuan kecil dengan memanfaatkan alam 
sekitar. Akan tetapi hal ini juga tidak tampak menarik bagi siswa, keributan-
keributan yang terjadi pada saat pembelajaran juga mempengaruhi sehingga 
siswa tidak dapat berkonsentrasi saat pembelajaran sedang berlangsung. 
Sehingga hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. 

Sehubung dengan permasalahan tersebut seorang guru dalam 
menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai dengan 
keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti 
pelajaran yang diajarkan. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru, 
sehingga di sini siswa hanya berfungsi sebagai obyek atau penerima 
perlakuan saja. Oleh dari itu perlu digunakan sebuah metode yang dapat 
menempatkan siswa sebagai subyek (pelaku) pembelajaran dan guru hanya 
bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut. Salah 
satunya dengan menerapkan metode pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining. 

Metode pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan 
salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa 
dalam proses pembelajaran. Dengan metode pembelajaran Student Facilitator 
and Explaining dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 
mengesankan, keberanian, kebermaknaan dalam pembelajaran, penanaman 
konsep yang melekat dari hasil penyimpulan serta meningkatkan motivasi 
siswa dalam belajar, meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Dengan 
menerapkan metode pembelajaran Student Facilitator and Explaining untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran ini diharapkan dapat 
menjadi solusi untuk mengatasi masalah rendahnya motivasi siswa. Metode 
pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat bermanfaat terhadap hasil 



belajar mengajar. Dengan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian 
tentang “penggunaan metode pembelajaran Student Facilitator and Explaining 
dengan media Peta Konsep untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 
V SDN 11 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016” 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 
Bagaimanakah penggunaan metode pembelajaran student facilitator and 
explaining dengan media Peta Konsep dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS siswa kelas V SDN 11 Cakranegara? 

Untuk memecahkan masalah yang diuraikan di atas, peneliti ingin 
menggunakan metode pembelajaran Student Facilitator and Explaining 
dengan Media Peta Konsep merupakan suatu kegiatan belajar kolaboratif 
yang dapat digunakan guru di tengah-tengah pelajaran sehingga dapat 
menghindari cara pengajaran yang selalu didominasi oleh guru dalam 
PBM. Melalui kegiatan belajar secara kolaborasi (bekerja sama) 
diharapkan peserta didik akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap secara aktif.  

Tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk meningkatkan hasil belajar 
IPS yang akan diajarkan dengan metode  pembelajaran student facilitator and 
explaining dengan media Peta Konsep pada siswa kelas V SDN 11 
Cakranegara. 

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

a. Pengertian Hasil Belajar 
Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 
Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 
yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 
yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan 
instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang 
berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 
pembelajaran atau tujuan instruksional.  

b. Hasil Belajar IPS 
Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan bidang studi yang 
mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 
interaksinya dalam masyarakat. Tujuan pengajaran IPS tentang 
kehidupan masyarakat manusia dilakukan secara sistematik. 
Dengan demikian, peranan IPS sangat penting untuk mendidik 
siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar 
dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak 
sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.  



 
 

2. Metode Pembelajaran Student Facilitator and Expalining 
a. Metode pembelajaran Student Facilitator and explaining ini 

merupakan metode pembelajaran yang melatih siswa untuk 
mempresentasikan idea tau gagasan mereka pada teman-
temannya. Metode pembelajaran ini akan relevan apabila siswa 
secara aktif ikut serta dalam merancang materi pembelajaran 
yang akan di presentasikan. Untuk itu pembelajaran pada 
apresiasi drama akan lebih sesuai dikarenakan secara aktif ikut 
serta baik itu dalam kegiatan apresiasi maupun bisa berupa 
ekspresi sastra sebagai pelakunya. Imas Kurniasih S.Pd & 
Berlin Sani (2015 : 79).  

b. Langkah-langkah Metode Student Facilitator and Explaining 
1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran tersebut. 
2) Guru menerangkan atau menyajikan garis-garis besar 

materi pembelajaran. 
3) Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk 

menjelaskan kepada siswa lainnya, misalnya melalui 
bagan atau peta konsep, dan proses ini bisa dilakukan 
secara bergiliran. 

4) Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. 
5) Guru menerangkan semua materi yang disajikan sebagai 

kesimpulan, dan kemudian menutup pelajaran seperti 
proses yang seharusnya. Imas Kurniasih & Berlin Sani 
(2015 : 80) 

3. Pengertian Peta Konsep 
a. Peta konsep disebut pemetaan pikiran atau peta pikiran, 

adalah salah satu cara mencatat materi pelajaran yang 
memudahkan siswa belajar dan bisa juga dikategorikan 
sebagai teknik mencatat kreatif. Dalam penjelasan yang lebih 
sederhana, peta pikiran adalah salah satu teknik mencatat 
yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran 
memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang 
terdapat di dalam diri seseorang.  

b. Langkah-langkah Menggunakan Peta Konsep 
Untuk menyusun suatu peta  konsep bisa dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 

1) Pertama kali, guru harus menyampaikan kompetensi 
yang ingin dicapai. 

2) Guru menyajikan materi sebagaimana biasa. 
3) Untuk mengetahui daya tangkap siswa, bentuklah 

kelompok berpasangan. 
4) Tunjuk salah satu siswa yang berpasangan itu untuk 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan 



pasangannya mendengar sambil membuat catatan-
catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga 
kelompok lain. 

5) Menugaskan siswa secara bergiliran atau bisa juga 
dengan cara diacak menyampaikan hasil 
wawancaranya dengan teman pasangannya. Sampai 
sebagian siswa sudah menyampaikan hasil 
wawancaranya.  

6) Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi 
yang telah didikusikan 

7) Dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan. Imas 
Kurniasih dan Berlin Sani (2015 : 55) 

c. Langkah-langkah penggunaan Metode Student Facilitator and 
Explaining dengan Media Peta Konsep  

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
dalam pembelajaran tersebut. 

2) Guru menerangkan atau menyajikan garis-garis besar 
materi pembelajaran. 

3) Guru menggunakan media peta konsep dalam 
pembelajaran agar dapat memudahkan siswa dalam 
merangkum materi. 

4) Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk 
bertanya tentang media yang sudah dijelaskan. 

5) Setelah itu siswa diberi kesempatan menjelaskan 
kepada siswa lainnya. 

6) Guru menyimpulkan idea atau pendapat dari siswa. 
 

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

Pada penelitian ini peneliti mengangkat judul “Penggunaan Media 
Peta Konsep dengan Metode Student Facilitator and Explaining. 
Penelitian ini pernah dilakukan ROHANIAH (2013) dalam skripsinya 
yang berjudul  “Penerapan model pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining pada siswa kelas V MI Raudlatul Muslimin NW Kayangan 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika”. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian siklus I dan siklus 
II diperoleh hasil belajar siswa berturut-turut dengan nilai rata-rata adalah 
65,33 dan 71,33 dengan presentase ketuntasan klasikal 65,33% dan 
86,67%. Sedangkan rata-rata skor aktivitas belajar siswa yang dicapai pada 
siklus I dan siklus II berturut-turut adalah 12,33 dan 17,33, yang memiliki 
kategori cukup aktif, dan aktif. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V 
MI Raudatul Muslimin NW Kayangan tahun pelajaran 2013/2014. 

 



Kerangka berpikir yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini 
adalah hasil pembelajaran IPS  masih belum sesuai dengan harapan. 
Kekurangan keberhasilan tersebut disebabkan oleh kurangnya guru di sekolah 
dasar mengembangkan metode pembelajaran yang sudah ada sehingga 
membuat hasil belajar belajar siswa menjadi kurang maksimal. Siswa kurang 
diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di samping itu, dari 
sisi siswa sendiri juga masih terbiasa pasif. Siswa kurang berpartisipasi aktif 
dalam pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, perlu menggunakan metode 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining dengan media Peta Konsep 
agar dapat mengembangkan kreatifitas siswa dalam menyampaikan pendapat 
atau gagasan. Ada banyak informasi, fakta dan pengetahuan yang dapat digali 
dari situasi nyata dan lingkungan sekitar guna mendukung rekonstraksi dan 
memperkaya pemahaman serta pengalaman belajar siswa. Berdasarkan uraian 
kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti dapat membuat 
hipotesis tindakan sebagai berikut: “jika metode pembelajaran student 
facilitator and explaining diterapakan secara optimal dan maksimal maka 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 11 Cakranegara 
Tahun Pelajaran 2015/2016.  
C. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 11 Cakranegara pada kelas V. 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 
2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a) Penyusunan proposal ini dimulai pada bulan Januari 2016 sampai 

Maret 2016 
b) Siklus I dilaksanakan pada tanggal 22 Maret dan 26 Maret 2016 
c) Siklus II dilaksanakan pada tanggal 11 April dan 15 April 2016 
d) Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2016 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SDN 11 Cakranegara yang berjumlah 34 orang. Observer dalam penelitian 
ini adalah guru kelas V SDN 11 Cakranegara yaitu Ida Ayu Putu Kirana 

Faktor yang diteliti adalah faktor guru dan faktor siswa. 
Kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining dan faktor siswa yng diteliti adalah hasil 
belajar dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan metode 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel harapan dan 
variabel tindakan. Definisi operasional variabel harapan pada penelitian ini 
adalah agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan tercapainya 
nilai yang diinginkan dalam pembelajaran IPS kelas V SDN 11 
Cakranegara tahun ajaran 2015/2016 melalui metode pembelajaran student 
facilitator and explaining.  



 Definisi operasional variabel tindakan Variabel tindakan pada 
penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran Student Facilitator 
and Explaining dengan Media Peta Konsep. Dalam penelitian ini dengan 
menggunakan media peta konsep melalui metode pembelajaran student 
facilitator and explaining yang dapat mengembangkan pendapat siswa 
dengan saling bertukar pendapat antar siswa di kelas V SDN 11 
Cakranegara tahun ajaran 2015/2016.  

Rancangan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua 
siklus setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan  pada kelas V semester 
II SDN 11 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini dilakukan 
dalam dua siklus yang melibatkan empat proses, yaitu: 1) Perencanaan 2) 
Pelaksanaan yaitu tindakan untuk mengimplementasi rencana 3) Observasi 
dan  evaluasi 4) Refleksi kritis terhadap hasil proses 1 sampai dengan 3 di 
atas dan mengambil keputusan atas tindakan di siklus penelitian 
berikutnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut 

1. Test  
Tes yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data 
kuantitatif yang berupa nilai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada siswa 
kelas V SDN 11 Cakranegara. Nilai hasil belajar siswa akan dinilai 
menggunakan tes tertulis. Tes yang digunakan untuk mengukur aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Tes kognitif berupa tes obyektif 
dan subyektif. Tes afektif dengan menggunakan ratting scale skala 4. Tes 
psikomotorik menggunakan lembar observasi untuk mengukur hasil 
belajar siswa dan aktivitas belajar guru. 

2. Observasi 
Observasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data kualitatif 
yang berupa informasi tentang keefektifan pembelajaran di dalam kelas 
ketika guru mengajar IPS. Lembar observasi yang digunakan untuk 
mengukur aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah  

1. Tes hasil Belajar 
Tes ini diberikan sesudah siswa yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai 
dengan yang akan diteskan yaitu tes pilihan ganda ataupun essay yang 
diberikan pada setiap akhir pelajaran. Mengingat penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas maka juga dipergunakan metode pengamatan 
(observe). Maksudnya bahwa data dikumpulkan dari hasil kegiatan yang 
dilaksanakan terkait dengan materi yang disampaikan pada saat penelitian 
tersebut berlangsung.  

2. Lembar Observasi 
Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagi acuan pedoman dalam 



pengamatan dengan memberikan beberapa dekriptor pada lembar 
observasi sehingga observer tinggal membubuhi tanda chek pada 
deskriptor yang muncul pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Teknik Analisis Data 

1. Data Hasil belajar 
Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa adalah 

sebagai berikut: 
 
 

a. Nilai ketuntasan belajar siswa secara individual, dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
  Nilai = 

Skor Perolehan  
 x 100 Skor Maksimal 

(Purwanto, 2010: 207) 

Keterangan : 
Nilai  = Nilai akhir. 
Skor perolehan = Skor yang diperoleh siswa perindividu. 
Skor maksimal  = Skor total yang terdapat di format penilaian. 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

∑
∑=

N
X

X
 

(Aqib, 2009: 204) 
Keterangan: 
X

 

= Nilai rata-rata  

∑ X = Jumlah semua nilai siswa 
N  = Jumlah siswa 

c. Ketuntasan Belajar Klasikal 
 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar  

 x 100 % ∑ Siswa 
 

(Aqib, 2009: 205) 
Keterangan : P  = Ketuntasan klasikal 
 

2. Data Aktivitas Siswa 
Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian 
ini dilakukan ketika sedang belajar, di observasi secara langsung oleh 
observer. Adapun teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa  terdiri 
dari 5 indikator, setiap indikator  terdiri dari 3 diskriptor dan  mempunyai 
skala 4. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

NA = 𝑆𝐴
𝑆𝑀𝑖

 × 100 
Keterangan: 
NA = Nillai Akhir 



SA = Skor Aktual 
Smi = Skor Maksimal Ideal 
(Nurkencana, 1990) 

Untuk Skor Aktual (SA) dan Skor Maksimal Ideal (Smi) dihitung 
berdasarkan hasil observasi dengan menetapkan beberapa indikator yang  
terdiri dari 5 indikator. Setiap indikator  terdiri dari 5 diskriptor dengan 
skala 4. Berikut adalah cara penskoran yang digunakan. 
• Skor 4 diberikan jika X ≥ 75% 
• Skor 3 diberikan jika 50%  < X ≤ 75% 
• Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50% 
• Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% 
Keterangan : 

X = Banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai dengan 
 Indikator. 

a. Mencari Skor Maksimal ideal (SMi) 
Untuk mencari skor maksimal ideal, maka ditentukan dengan 

cara sebagai berikut. 
SMi = Nilai Maksimum x Jumlah indikator penilaian, dimana  : 
Banyaknya indikator yang diamati = 5 
Banyaknya deskriptor tiap indikator = 5 
Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 
Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 
Jumlah indikator penilaian = 25 
Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMi) = 4 x 25 = 100 dan  
Skor Minimal = 1 x 25 = 25 
 

b. Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa  
Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean 

ideal) dan SDi (Standar Deviasi ideal), dihitung dengan rumus 
berikut : 
Mi = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 
 = ½ x (100 + 25) 
 = 62,5 
SDI = 1

3
 x MI 

  = 1
3
 x  62.5 

  = 20,83 
(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100)  

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 
Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
 
 
 
 



 
Tabel 3.1 Pedoman Kriteria Aktivitas siswa 

Interval Interval Skor Kategori 
Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ Smi 93,75 ≤ A ≤ 100 Sangat Aktif 
Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 Sdi 72,92 ≤ A < 93,75  Aktif 
Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 Sdi 52,09 ≤ A < 72,92  Cukup aktif 
Mi – 1,5 SDI ≤ A < Mi – 0,5 Sdi 31,26 ≤ A < 52,09 Kurang aktif 
0 ≤ A < Mi – 1,5 SDI  0 ≤ A< 31,26  Tidak aktif 

 

Keterangan :  

A = Jumlah skor yang diperoleh 

(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 103) 

1. Data Aktivitas Guru 
Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran sama dengan 
cara pengolahan aktivitas guru yaitu menggunakan MI (Mean Ideal) dan 
SDI (Standar Deviasi Ideal).  

Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing deskriptor 
yaitu : 
a. Skor 1 = terlaksana, tidak selesai 
b. Skor 2 = terlaksana, tidak sistematis 
c. Skor 3 = terlaksana, kurang tepat 
d. Skor 4 = terlaksana, tepat dan sistematis. 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 
guru dijabarkan pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 3.2 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Interval Skor Kategori 
Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ SMi 93,75 ≤ A ≤ 100 Sangat Baik 
Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 SDi 72,92 ≤ A < 93,75  Baik 
Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi 52,09 ≤ A < 72,92  Cukup Baik 
Mi – 1,5 SDI ≤ A < Mi – 0,5 SDi 31,26 ≤ A < 52,09 Kurang Baik 
0 ≤ A < Mi – 1,5 SDI  0 ≤ A< 31,26  Tidak Baik 

 

Keterangan :  

A = Jumlah skor yang diperoleh. 

(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 103) 
NA = 𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
 × 100 



Keterangan: 

NA = Nillai Akhir 
SA = Skor Aktual 
Smi = Skor Maksimal Ideal 
(Nurkencana, 1990) 

Tabel 3.3 : Pedoman Aktivitas Guru 

Interval  Interval Skor Nilai Kategori  
≥ Mi + 2 Sdi X ≥ 82 82 – 100  Sangat Baik 
Mi + 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 2 Sdi 66 X ˂ 82 66 – 81  Baik 
Mi - 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 1 Sdi 34 X ˂ 66 34 – 65 Cukup Baik 
Mi - 2 SDi ≤ s/d ˂ Mi - 1 Sdi 18 X ˂ 34 18 – 33 Kurang Baik 
˂ Mi – 2 Sdi ˂ 18 0 – 17 Tidak Baik 

 

Keterangan: 
X   = rata-rata skor aktivitas guru 
 

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

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 61,5 dengan kategori 
cukup baik 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 67 dengan kategori 
cukup aktif 

c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi 
yaitu sebesar 65,62% dengan nilai rata-rata 70. Hasil tersebut 
kurang dari ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian ini 
dilanjutkan ke siklus II 

2. Siklus II 
a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 82 dengan kategori 

sangat baik 
b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 83 dengan kategori 

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

yaitu sebesar 94% dengan nilai rata-rata 85. 
d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari 

sklus I ke siklus II serta telah memenuhi criteria yang 
ditetapkan.oleh karena itu penelitian ini dihentikan pada silus II. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Tabel 4.4 Aktivitas dan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus 2 

Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa  Hasil Belajar 

Skor Kategori Skor Kategori 

Jumlah 
Siswa yang 
Mengikuti 

Tes 

Jumlah 
Siswa 
yang 

Tuntas 

Ketuntasan 
klasikal 

I 61 Cukup 
Baik  67 Aktif 32 21 65,62% 

II 82 Sangat 
Baik 83 Sangat 

Aktif 32 30 94% 

 

 
 

Pembahasan dari tabel di atas: 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada siklus I aktivitas 

mengajar guru termasuk dalam kategori cukup baik dengan perolehan skor 
61, aktivitas mengajar siswa termasuk dalam kategori aktif dengan skor 67, 
dan jumlah siswa yang tuntas dalam evaluasi pembelajaran sebanyak 21 
orang siswa dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 65,62%. 
Siklus I menunjukkan aktivitas mengajar guru sudah mencapai indikator yang 
telah ditetapkan. Namun, aktivitas dan persentase hasil belajar siswa belum 
mencapai indikator yang ditetapkan.  

Belum tercapainya indikator aktivitas dan hasil belajar siswa ini 
disebabkan oleh faktor guru dan siswa itu sendiri dalam kegiatan 
pembelajaran. Pada siklus I ini guru terlihat kurang memotivasi dan 
mengkondisikan kelas sehingga kelas menjadi sedikit gaduh dan kurang 
kondusif, guru juga kurang melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran, 
sehingga kegiatan pembelajaran terkesan monoton, siswa merasa cepat bosan 
dan mengantuk saat guru menjelaskan materi pembelajaran. 

Dengan berbagai perbaikan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga hasil 
belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan dari 67 menjadi 83 yang 
kategorinya berubah menjadi berkategori sangat aktif dari interval yang telah 
ditentukan. Meningkatnya hasil belajar siswa pada siklus II, maka hal ini juga 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ketuntasan klasikal hasil evaluasi 
belajar siswa mengalami peningkatan yakni dari 65,62% meningkat menjadi 
94%.  

Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan pada kegiatan 
pembelajaran siklus II menyebabkan siswa mulai berani untuk merespons 
pembelajaran, berani bertanya mengenai materi atau contoh soal yang belum 
dimengerti, berani mencoba untuk mengerjakan latihan yang diberikan di 
papan tulis, dan lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Hal 
ini mengakibatkan meningkatnya hasil belajar siswa pada siklus II. 



Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa tersebut menurut Imas 
Kurniasih S.Pd dan Berlin Sani disebabkan karena penggunaan Metode 
Pembelajaran Student Facilitator and Explaining yang dilakukan secara 
optimal dapat melatih siswa untuk mempresentasikan ide tau gagasan mereka 
pada teman-temannya secara aktif ikut serta dalam merancang materi 
pembelajaran yang akan dipresentasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Wasliman bahwa sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 
hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa dan kualitas 
pengajaran di sekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Susanto 
(2013).  

Sehingga dengan memperhatikan hasil observasi maupun hasil evaluasi 
yang diperoleh dan diperkuat dengan hasil belajar terhadap siswa, maka  
terbukti bahwa meningkatnya hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 
bukan dipengaruhi oleh kesukaran materi maupun faktor lainnya melainkan 
karena penggunaan metode pembelajaran student facilitator and explaining 
dengan media peta konsep yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 
E. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 
1) Penggunaan metode pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining  dapat meningkatan hasil belajar IPS siswa kelas 
V SDN 11 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016. Pada 
siklus I rata-rata skor hasil belajar siswa sebesar 72 dengan 
persentase ketuntasan klasikal 65,63 dan terjadi 
peningkatan pada siklus II, rata-rata skor hasil belajar siswa 
sebesar 86,2 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 
94%.  

2) Penggunaan metode pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining  dapat meningkatkan aktivitas belajar IPS kelas 
V SDN 11 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini 
terlihat dari peningkatan aktivitas siswa yang  terjadi dalam 
penelitian yang dinilai oleh observer. Pada siklus I aktivitas 
siswa memperoleh rata-rata 67 dan terjadi peningkatan pada 
siklus II memperoleh rata-rata skor 83. 

 

 

 

 

 

 



b. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran 
yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi siswa: 
a) Untuk dapat meningkatkan hasil belajar secara 

maksimal maka hendaknya siswa harus lebih aktif dan 
termotivasi dalam kegiatan pembelajaran melalui 
metode pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining  . 

b) Untuk menjadi siswa yang aktif, siswa harus berani 
mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok 
sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 
komunikatif. 

2. Bagi guru: 
a) Diharapkan guru dapat menggunakan metode 

pembelajaran Student Facilitator and Explaining lebih 
optimal lagi agar dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa yang belum mencapai KKM. 

b) Guru hendaknya dapat mengembangkan metode 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining bukan 
hanya pada mata pelajaran IPS tetapi juga bisa 
diterapkan pada mata pelajaran yang lain. 

3. Bagi kepala sekolah sebaiknya memberi kesempatan dan 
memfasilitasi guru untuk menggunakan motode-metode 
baru dalam kegiatan pembelajaran seperti metode Student 
Facilitator and Explaining. 
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