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ABSTRAK 

 

STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR IPS ANTARA GUIDED TEACHING 

DENGAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING SISWA  

KELAS IV SDIT AZ-ZAHRA SRAGEN 2012/2013 

 

 

Ani Saul Mutmainnah, A510 090 207, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2012, 57  halaman 
 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan apakah terdapat 
perbedaan hasil belajar IPS antara Guided Teaching dengan strategi Student 
Facilitator and Explaining siswa kelas IV SDIT AZ-ZAHRA Sragen 2012/2013 
dan membandingkan mana yang lebih baik dari kedua strategi tersebut. Jenis 
penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas IV B yang dikenai strategi Guided Teaching dan kelas IV C yang 
dikenai strategi Student Facilitator and Explaining di SDIT AZ-ZAHRA Sragen.  

Uji keseimbangan kedua kelas dilakukan sebelum penelitian 
dilaksanakan. Uji homogenitas menggunakan metode Bartlet dan diperoleh 
X2

hitung < X2
tabel yaitu 0,471 < 3,841 yang menunjukkan bahwa populasi memiliki 

variansi yang homogen. Istrumen tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda. 
Sedangkan untuk analisis butir soal terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas soal. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas metode 
Lillefors diperoleh Lhitung < Ltabel yaitu 0,085 < 0,154 dan 0,117 < 0,159 yang 
menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Hasil uji t menunjukkan thitung > ttabel, yaitu 2,058 > 1,999. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara 
siswa yang dikenai strategi Guided Teaching dan siswa yang dikenai strategi 
Student Facilitator and Explaining. Berdasarkan nilai rata-rata kelas IV C 87,129 
dan kelas IV B 82,061 maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang 
dikenai strategi Student Facilitator and Explaining lebih baik dibandingkan hasil 
belajar siswa yang dikenai strategi Guided Teaching. 

 
Kata kunci : strategi Guided Teaching, strategi Student Facilitator and    

Explaining, hasil belajar. 
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A. Pendahuluan 

Hal yang paling mendasar dalam sebuah pembelajaran adalah 

ketepatan seorang guru dalam memilih suatu strategi pembelajaran. 

Strategi ialah serangkaian cara yang akan digunakan oleh guru untuk 

memilih kagiatan belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran (Uno, 2010:3) sehingga, dapat mengkomunikasikan isi 

pelajaran kepada siswa dengan tepat dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Selain itu, guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang aktif  

dan menyenangkan. Pembelajaran yang aktif dapat memberikan pesan 

yang positif kepada siswa. 

Dalam setiap pembelajaran aktif, guru diharapkan dapat 

menerapkan strategi yang bervariasi, jangan monoton menggunakan 

strategi konvensional. Strategi yang bervariasi membuat siswa akan lebih 

tertarik dan aktif terhadap proses pembelajaran. Implikasinya, siswa tidak 

mudah bosan dalam pembelajaran. Apalagi jika materi yang diajarkan 

barupa materi yang kompleks. Selain itu, melalui strategi pembelajaran 

aktif dapat mendorong siswa untuk dapat belajar memecahkan masalahnya 

secara mandiri, berpikir kritis dan menganalisa setiap informasi yang 

diperoleh. 

Pembelajaran aktif (active learning) adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Siswa diperlakukan sebagai subyek belajar dan bukan 

sebagai obyek belajar. Dalam pandangan modern siswa dipandang sebagai 

subyek yang memiliki potensi tersendiri, ia aktif mengembangkan 

potensinya, ia merespon, bertanya dan menanggapi sedangkan guru hanya 

berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator (Marsudi, 2008:5). Melihat 

karakteristik anak Sekolah Dasar (SD) yang masih senang bermain dan 

melakukan sesuatu secara langsung, maka dalam setiap pembelajaran yang 

diajarkan hendaknya siswa dilibatkan secara langsung atau praktik 

mengenai apa yang telah diajarkan gurunya. 

Perlu diketahui bahwa penyelenggaran pendidikan pada jenjang 

SD merupakan pendidikan yang paling lama penyelenggaraannya 
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dibanding jenjang pendidikan lainnya yaitu 6 tahun. Diantara jenjang 

pendidikan, pendidikan di SD merupakan jenjang yang mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) karena, di jenjang inilah kemampuan dan 

keterampilan dasar anak dikembangkan (Marsudi, 2008:84). Dengan 

demikian, seorang guru perlu membenahi proses belajar siswa agar siswa 

dapat belajar dengan aktif, efektif dan menyenangkan. 

Dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran di sekolah, PERMEN 

DIKNAS RI No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (5c sub 3) menyebutkan 

bahwa: 

Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dapat dikembangkan 
dengan: 
1. Model pembelajaran yang mengacu pada standar proses. 
2. Melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, 

memotivasi, mendorong kreatifitas, dan dialogis. 
3. Tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan 

berpikir sehingga dapat melaksanakan aktifitas intelektual yang 
berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji. 
Menemukan, dan memprediksi. 

4. Pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam 
proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan 
mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas 
pada materi yang diberikan oleh guru. 
 

Beranjak dari PERMEN DIKNAS diatas mengenai mutu 

pembelajaran di sekolah, maka setiap kegiatan pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru hendaknya selalu melibatkan siswa agar siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran dan materi tidak hanya terbatas dari guru 

saja. Sehingga menerapkan pembelajaran yang aktif bagi siswa, 

merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan.  

Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan adalah Guided 

Teaching dan Student Facilitator and Explaining. Kedua strategi 

pembelajaran tersebut merupakan strategi pembelajaran aktif yang 

diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dan membantu siswa untuk memiliki pengalaman 
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memecahkan masalah secara mandiri. Tujuan penelitian ini adalh untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara Guided 

Teaching dan Student Facilitator and Explaining siswa kelas IV SDIT AZ-

ZAHRA Sragen 2012/2013 dan untuk mengetahui mana hasil belajar yang 

lebih baik antara kelas yang dikenai strategi Guided Teaching dan Student 

Facilitator and Explaining.  

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang mencoba mengungkapkan suatu 

peristiwa dan kejadian dengan menggunakan dasar perhitungan angka. 

Penelitian kuantitatif digunakan untuk menenliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011: 8). 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Nopember 2012 sampai 

bulan Maret 2013. Pengajuan judul dimulai bulan Nopember minggu 1 dan 

2. Penyusunan proposal dlaksanakan pada bulan Nopember minggu ke 3 

sampai bulan Desember minggu ke 2. Penelitian dan pengumpulan data 

dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Pebruari minggu ke 2. 

Analisis data dan penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Pebruari 

minggu ke 3 sampai bulan Maret minggu ke 2. 

Tempat penelitian ini di SDIT AZ-ZAHRA Sragen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDIT AZ-ZAHRA Sragen 

tahun ajaran 2012/2013 dari kelas IV A sampai IV D. Sampal penelitian 

diambil dua kelas yaitu kelas IV B dan IV C. Kelas IV B berjumlah 33 

siswa dan kelas IV C berjumlah 32 siswa.  

Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya: 
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1. Teknik wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan 

respondent menjawab secara langsung pula (Rubiyanto, 2011:67). 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tak terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

secara langsung oleh peneliti dengan nara sumber, yaitu guru IPS kelas 

IV SDIT AZ-ZAHRA Sragen 

2. Teknik tes 

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran yang di tes kan. Tes sebagai teknik pengumpulan data adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat 

jawaban dari siswa dalam benyuk lisan, tulisan atau perbuatan 

(Sudjana, 2011:35). Sebelum tes disusun terlebih dahulu menentukan 

kisi-kisi soal.  

3. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen yang dikumpulkan berupa profil dan data sekolah, data 

siswa dan foto-foto tentang sekolah dan ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto , 2006: 168). 

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah uji validitas isi 

dan uji validitas butir soal. 

1. Validitas isi 

Validitas isi berkenaan dengan ketepatan evaluasi yang diberikan. 

Dengan kata lain, materi yang dipakai sebagai alat evaluasi merupakan 

sampel representatif dari pengetahuan yang harus dikuasai siswa. 

Pengujian validitas isi dilakukan dengan menelaah kesesuaian butir 

soal dengan perencanaan yang dituangkan dalam kisi-kisi soal. 
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2. Validitas butir soal 

Validitas butir soal digunakan untuk mengetahui dukungan suatu butir 

soal terhadap skor total. Pengukuran validitas soal ini digunakan rumus 

Korelasi Product Moment dengan angka kasar yaitu:  

rxy = 
∑ ∑  ∑

 ∑ ∑   ∑  ∑
  

Hasil yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel harga kritik r product 

moment sehingga dapat diketahui valid tidaknya korelasi tersebut, 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika rxy > ttabel maka soal tersebut 

dinyatakan valid. 

Teknik analisis data digunakan untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis yang diajukan. Maka setelah data-data yang terkumpul diadakan 

pengolahan data dan analisis data. 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas populasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

suatu sampel berasal dari  populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors, karena 

datanya tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki 

variansi yang sama. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji 

Bartlett. 

2. Uji analisis 

Uji analisis dalam penelitian ini menggunakan uji t independen. Uji t 

independen digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua 

populasi/kelompok data yang independen. 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setiap strategi pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Pada penerapan strategi Guided Teaching,  

kekurangannya adalah ketika siswa diminta untuk menjawab pertanyaan. 

Karena siswa membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menjawabnya 

sehingga guru harus bisa mengatur waktu. Disamping itu, ketika siswa 

diminta untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, 

sebagian ada yang tidak berusaha mencari jawabannya. Sedangkan pada 

penerapan strategi Student Facilitator and Explaining juga ada beberapa 

kekurangan, yaitu ketika guru meminta siswa untuk dapat menjelaskan 

kembali materi kepada teman yang lain, atau diminta untuk menjawab 

pertanyaan ada beberapa siswa yang menjawab dengan asal-asalan, tetapi 

kemudian ada siswa lain membenarkan jawaban yang kurang tepat.  

Setelah data tes hasil belajar siswa diperoleh, kemudian dianalisis 

untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh Lhitung < Ltabel, yaitu 0,085 < 0,154 dan 0,117 < 0,157. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel yang diambil tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Sedangkan untuk uji homogenitas diperoleh Xhitung < Xtabel, yaitu 

1,451 < 3,841. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki variansi yang homogen. 

Langkah selanjutnya ialah uji t independen dan diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 2,058 > 1,999,  yang menunjukkan keputusan uji H0 ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan hasil belajar IPS 

antara strategi Guided Teaching dengan Student Facilitator and 

Explaining. Selanjutnya, berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas 

4C lebih besar daripada kelas 4B, yaitu 87,129 > 82,061, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar IPS siswa kelas 4 dengan menggunakan 

strategi Student Facilitator and Explaining lebih baik daripada dengan 

menggunakan strategi Guided Teaching. 
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Pada dasarnya kedua strategi pembelajaran ini sama-sama baik 

untuk dapat diterapkan. Tetapi berdasarkan penelitian ini,  hasil belajar 

IPS siswa yang dikenai strategi Student Facilitator and explaining lebih 

baik daripada strategi Guided Teaching. Berdasarkan kelebihannya, 

strategi Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dan pemahaman tentang materi pembelajaran.  

 

D. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Terdapat perbedaan antara strategi Guided Teaching dengan Student 

Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 

SDIT AZ-ZAHRA Sragen. Berdasarkan uji t diperoleh thitung  > ttabel, 

yaitu 2,058 > 1,999. 

2. Penerapan strategi Student Facilitator and Explaining  lebih baik 

daripada strategi Guided Teaching terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDIT AZ-ZAHRA Sragen. Berdasarkan nilai rata-rata hasil 

belajar IPS kelas 4C yang dikenai strategi Student Facilitator and 

Explaining lebih besar daripada kelas 4B yang dikenai strategi Guided 

Teaching, yaitu 87,129 > 82,061. 

  



11 
 

E. Daftar Pustaka 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek 
(edisi revisi). Jakarta: PT Rineka cipta. 

 
Marsudi, Saring, dkk. 2008: Perkembangan Peserta Didik. Surakarta: 

Badan Penerbit FKIP UMS 
 
PERMEN DIKNAS RI No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (5c sub 
3). 

 
Rubiyanto, Rubino. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Surakarta: 

PGSD FKIP UMS. 

Sudjana, Nana. 2011. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: 
ALFABETA. 

 
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Cetakan ke-13, Bandung: ALFABETA 
 
Uno, Hamzah. 2010. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar 

Mengajar yang Kreatif dan Efektif. Bumi Aksara: Jakarta. 


