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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentang sumber daya alam 

melalui model pembelajaran Student Facilitator And Explaining pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Pulokulon tahun pelajaran 2011/2012 Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan. Subyek penelitian ini adalah guru dan 

siswa kelas IV SD Negeri  1 Pulokulon yang berjumlah 29 siswa. 

Penelitian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi.  Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Teknik analisis data yang 

digunakan dilakukan dengan cara reduksi, penyajian kemudian dilanjutkan 

dengan mengambil kesimpulan lalu verifikasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran Student Facilitator And Explaining dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pulokulon tahun pelajaran 

2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran 

sebelum tindakan sebesar 45% dan setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

yaitu putaran I sebesar 51% dan putaran II sebesar 72% dan diakhir tindakan 

pada siklus II putaran I sebesar 86% dan putaran II sebesar 90%. 

Kesimpulan penelitian ini adalah model pembelajaran Student Facilitator 

And Explaining pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Pulokulon tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 

 

Kata kunci: Hasil belajar, pembelajaran IPA, Student Facilitator And 

Explaining.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PENDAHULUAN 

Memasuki era globalisasi ini diperlukan sumber daya manusia yang 

handal dam mampu berkompetisi secara global, sehingga diperlukan sumber 

daya manusia yang kreatif, berpikir sistematis, logis, dan konsisten, dapat 

bekerja sama serta tidak cepat putus asa. Untuk memperoleh sifat yang 

demikian perlu diberikan pendidikan yang berkualitas dengan bermacam-

macam mata pelajaran. 

Salah satunya dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan alam. Ilmu 

pengetahuan alam merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari 

makhluk hidup dan segala seluk beluknya. Dari pengalaman peneliti pada 

saat pelaksanaan PPL dan observasi, peneliti menemukan berbagai 

permasalahan salah satunya dari pengamatan yaitu aktivitas siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran masih rendah, ini ditunjukkan dengan 

35% hasil belajar IPA yang masih rendah. Dari 29 siswa, yang aktif dalam 

mengajukan pertanyaan hanya 5 orang, menjawab hanya 2 orang, sedangkan 

yang lain hanya pasif dalam pembelajaran. Demikian juga pada saat 

kegiatan diskusi kelompok, hanya beberapa siswa saja yang ikut 

berpartisipasi dalam diskusi.  

Guru sebagai tenaga profesional dituntut untuk memiliki kompetensi 

paedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi sosial. Upaya untuk menguasai keempat kompetensi itu melalui 

pendidikan formal hanyalah merupakan syarat mutlak bagi guru. Salah satu 

pilihan upaya yang bisa digunakan guru untuk melakukan continous 

improvement adalah melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas merupakan salah satu alternatif model pembinaan profesi 

pendidikan melalui pengkajian pembelajaran dalam beberapa siklus secara 

kolaboratif  dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kesejawatan dan 

saling membutuhkan (Suharsimi Arikunto, 2006 : 23). 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA melalui penggunaan model pembelajaran 



Student Facilitator And Explaining pada kelas IV SD Negeri 1 Pulokulon 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011 / 2012.  

 

2. LANDASAN TEORI 

1) Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses kegiatan yang disengaja yang berupa 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar dan unsur-unsur 

yang ada di lingkungan yang dapat merubah diri atau individu, 

perubahan tersebut meliputi unsur kognitif, afektif dan psikomotor atau 

bisa disebut kecakapan diri. 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang 

sebagai hasil dari proses belajar yang dapat tercermin dalam bentuk 

pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan terhadap ilmu yang 

dipelajarinya. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar (Samino dan 

Saring Marsudi,2011: 56) adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Intern 

Faktor fisiologis / faktor fisik dan faktor psikologis / faktor jiwa. 

b. Faktor ekstern 

Faktor yang datang dari luar diri atau tubuh siswa, antara lain 

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

3) Motivasi Belajar Siswa 

Cara memotivasi belajar siswa antara lain kebermaknaan 

menggunakan model pembelajaran komunikasi terbuka, latihan/ praktek 

yang bermanfaat, kondisi kelas yang menyenangkan dan mengevaluasi 

(Hamalik, 1990: 176). 

 

4) Pembelajaran IPA di SD 

Konsep – konsep IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-



masalah yang dapat diidentifikasi. Penerapan IPA perlu dilakukan 

secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. 

Sehingga diharapkan pembelajaran memberikan penekanan 

pembelajaran dengan menghubungkaitkan unsur sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat, yang diarahkan pada pengalaman belajar. 

Sehingga siswa dapat merancang dan membuat  suatu karya, melalui 

penerapan konsep dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana 

(Depdiknas, 2006: 12). 

Melalui pendidikan dan pembelajaran, siswa tidak hanya sekedar 

memperoleh pengetahuan, tetapi juga menemukan sendiri pengetahuan 

tersebut (inkuiri). Sejak penggunaan pendekatan inkuiri dalam 

pembelajaran, proses pembelajaran mulai bergeser dari berpusat pada 

guru menjadi berpusat pada siswa. Melalui pendekatan inkuiri, siswa 

dapat lebih mengembangkan kompetensi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

5) Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining 

Model pembelajaran student facilitator and explaining adalah 

model pembelajaran dimana siswa mempresentasikan ide atau pendapat 

pada siswa lain. Melalui model pembelajaran ini, memberikan 

kebebasan pada siswa untuk menuangkan ide, gagasan, pendapat 

tentang suatu permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman 

konsep maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 

2006: 15). 

Langkah – langkah untuk menyusun program pembelajaran IPA 

dengan model pembelajaran student facilitator and explaining adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan indikator hasil belajar yang akan dicapai 

b. Guru menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh siswa, untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan 

c. Guru membagi kelompok dengan tingkat kemampuan akademik 

merata 



d. Siswa dipersilahkan untuk membuat laporan mengenai apa yang 

menjadi  tugas mereka 

e. Siswa dipersilahkan mempresentasikan hasil diskusi kepada siswa 

lain yang berbeda kelompok 

f. Guru menyimpulkan pendapat siswa 

g. Guru membuat peta konsep mengenai konsep yang telah ditentukan.  

 

3. METODE PENELITIAN 

1) Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Pulokulon Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2011/ 2012. 

Penelitian akan dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 

2011/2012. Jangka waktu penelitian selama 4 bulan (April sampai juli 

2012). 

2) Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). 

3) Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 1 pulokulon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 

pelajaran 2011/ 2012 sejumlah 29 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki – 

laki dan 9 siswa perempuan. Mata pelajaran yang diteliti adalah IPA. 

4) Prosedur Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, penulis mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian antara lain: 

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk masing-masing 

siklus. Rancangan ini disempurnakan pada awal siklus II. Setelah 

memperoleh umpan balik, analisis dan refleksi siklus I. 

2. Menyusun model pembelajaran student facilitator and explaining 

yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas.  



3. Membuat instrumen sebagai alat pengumpulan data berupa soal 

mengenai materi. 

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto dalam Retno Winarni 

(2009: 68) langkah-langkah penelitian tindakan kelas berlangsung secara 

berulang-ulang terdiri 4 tahapan yaitu: 

1. Perencanaan (planing) 

a. Membuat rencana pembelajaran yang terdiri dari silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

b. Menyiapkan bahan ajar  

c. Menyiapkan media pembelajaran 

d. Menyusun lembar penskoran  

e. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) 

f. Menyusun instrumen observasi aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

g. Hasil mengembangkan alat evaluasi hasil belajar berupa soal-soal 

pemahaman dan penerapan konsep. 

h. Menyiapkan lembar refleksi pembelajaran 

2. Pelaksanaan Tindakan (acthing) 

a. Tahap persiapan 

1) Guru membentuk kelompok belajar dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 siswa 

2) Guru memotivasi siswa agar bersungguh-sungguh dalam belajar 

3) Guru menyampaikan indikator belajar  

b. Tahap kegiatan inti 

1) Guru memberikan bermasalahan berbeda kepada tiap-tiap 

kelompok  

2) Masing-masing kelompok mendiskusikan permasalah dengan 

anggotanya 

3) Setelah diskusi kelompok selesai, masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya atau menyampaikan ide di 

depan kelas secara bergantian dengan kelompok lain 



4) Setelah selesai masing-masing kelompok disuruh menanggapi 

atau bertanya terhadap kelompok yang lain 

5) Siswa menyimpulkan materi 

c. Tahap akhir 

1) Guru memberikan soal-soal atau Lembar Kerja Siswa untuk 

mengetes kemampuan siswa 

2) Guru dan siswa bersama-sama membahas soal 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum paham 

4) Guru menarik kesimpulan 

3. Observasi (observing) 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran. 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang meliputi: 

a. Aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Student Facilitator and Explaining 

b. Kemampuan siswa untuk pemahaman dan penerapan konsep IPA, 

melalui lembar evaluasi 

c. Hasil belajar siswa dalam menjawab soal-soal. 

4. Refleksi (reflekting) 

Pada tahap refleksi peneliti melakukan analisis terhadap proses 

pelaksanaan pembelajaran siklus 1 dan hasil belajar berupa nilai pada 

siklus 1 tentang materi yang sedang dipelajari menggunakan model 

Student Facilitator and Explaining. Peneliti juga berdiskusi dengan 

teman sejawat (kolaborator) untuk membantu menemukan 

permasalahan pembelajaran yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

perbaikan dalam perencanaan siklus berikutnya. 

5) Metode Pengumpulan Data 

a. Tes 

b. Observasi Langsung 

c. Dokumentasi 

d. Wawancara 



6) Validitas  Data 

Untuk menjamin kevalitan sebuah data dalam suatu penelitian bisa 

menggunakan suatu teknik yang dinamakan dengan trianggulasi data. 

Trianggulasi data yaitu sebuah teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologi yang bersifat multiperspektif, yang artinya menarik 

simulan yang mantap memerlukan beberapa pandangan. 

7) Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Iskandar (2008: 75) menyatakan bahwa 

tahapan atau langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

2. Display (penyajian data) 

3. Mengambil kesimpulan atau ferivikasi 

8) Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini yaitu apabila 75 % dari jumlah 

siswa dalam mengerjakan soal memperoleh nilai ≥ 61 sesuai dengan 

KKM. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

1) Deskripsi Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Siklus I dilakukan pada tanggal 31 Mei 2012. Pada siklus ini, 

peneliti menyiapkan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

tentang sumber daya alam dengan kompetensi menjelaskan hubungan 

antara sumber daya alam dengan lingkungannya. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Kegiatan Awal 

2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi 

b) Elaborasi 

c) Konfirmasi 

3) Kegiatan Akhir 



c. Observasi 

Kegiatan guru yang diamati adalah pelaksanaan kegiatan awal 

seperti memberikan salam dan berdoa bersama, mengkondisikan 

siswa, apersepsi, dan menyampaikan materi pokok yang akan 

dipelajari. Kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model 

Student Facilitator And Explaining, dan kegiatan penutup dimana 

guru membuat kesimpulan dan menutup pelajaran. 

d. Refleksi 

Refleksi tindakan I ini mendiskusikan hasil observasi kelas yang 

telah dilakukan. 

e. Hasil Pelaksanaan Tindakan 

Hasil dari observasi yang telah dilakukan pada tindakan kelas 

siklus I, siswa masih belum berani dalam mengutarakan pendapatnya. 

2) Deskripsi Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan pada tanggal 7 Juni 2012.  

Adapun tahap perencanaan dari kegiatan siklus II meliputi : 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dikembangkan dari RPP siklus I 

2) Menyiapkan pedoman observasi 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Kegiatan Awal 

2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi 

b) Elaborasi 

c) Konfirmasi 

3) Kegiatan Akhir 

 

c. Observasi 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus 



I. Guru mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa serta 

membuat kondisi kelas yang aktif. 

d. Refleksi 

Dalam kegiatan pada siklus II, didapatkan hasil refleksi sebagai 

berikut : 

1) Perhatian siswa sudah terfokus ke dalam kegiatan pembelajaran 

dan penjelasan guru. 

2) Siswa berani mengutarakan pendapat. 

3) Guru cukup mampu mengkondisikan kelas dengan baik dibanding 

siklus I. 

e. Hasil Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus II suasana belajar mengajar di kelas sudah membaik, 

komunikasi antara guru dan siswa juga terjalin dengan baik. 

 

5. KESIMPULAN 

a. Simpulan 

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa: “Penerapan model pembelajaran Student Facilitator 

And Explaining dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

IV SD Negeri I Pulokulon tahun pelajaran 2011/ 2012”. 

Peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan jumlah siswa yang tuntas memenuhi KKM > 61 adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada siklus I putaran pertama  siswa yang memenuhi KKM adalah 15 

siswa dari 29 siswa (51%) dan putaran kedua siswa yang memenuhi 

KKM adalah 21 siswa dari 29 (72%). 

2. Pada siklus II putaran pertama  siswa yang memenuhi KKM adalah 25 

siswa dari 29 siswa (86%) dan pada putaran kedua siswa yang 

memenuhi KKM adalah 26 siswa dari 29 (90%). 

3. Model Student Facilitator And Explaining dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 1 Pulokulon yang mendukung 



hipotesis diterima yaitu “Model pembelajaran  Student Facilitator And 

Explaining dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri 1 

Pulokulon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 

2011/ 2012”. 

b. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Dengan digunakannya model diskusi pihak sekolah hendaknya 

menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and 

explaining untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Guru dapat mengaktifkan siswa dan memusatkan pembembelajaran 

pada pengembangan potensi diri siswa juga meningkat, sehingga 

pembelajaran lebih menarik, bermakna, menyenangkan, dan 

mempunyai daya tarik. 

c. Melalui pembelajaran dengan model Student Facilitator and 

Explaining siswa akan terbiasa untuk mengungkapkan ide atau 

pendapat dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi 

belajar. 

d. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa, 

hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan 

perbandingan dengan metode yang lebih variatif, sehingga 

pengutaraan pendapat siswa dapat ditingkatkan melalui berbagai 

model inovatif. 
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