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ABSTRAK 

Nama: Indarti, Tempat Tanggal Lahir: Desa Jawa 08 Agustus 1988,          
NIM: 130800124, Judul Skripsi: Pengaruh Model Pembelajaran Student 
Facilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar Pada Materi Bangun 
Ruang Di Kelas VII SMP Negeri I Karang Baru. 

 
Tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Student facilitator and Explaining (SFE) terhadap hasil belajar 
siswa pada materi  bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri 1 Karang Baru tahun 
ajaran 2013/2014. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, rancangan penelitiannya desain randomized control group 

pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Karang Baru Tahun Ajaran 2013/2014  yang terdiri dari 7 kelas 

berjumlah 210 siswa dan sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

menggunakan teknik Random Sampling dimana diperoleh 2 (dua) kelas sebagai 

sampel yaitu kelas VIII d sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 33 siswa dan  

sebagai kelas VIII f kontrol yang berjumlah 33. Instrumen yang digunakan adalah 

tes berbentuk uraian dengan jumlah 5 butir soal yang telah diuji cobakan dikelas 

IX a dan telah divalidasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dari uji hipotesis diperoleh thitung sebesar 2,10 

dengan nilai ttabel sebesar 1,99 berarti  thitung  (2,10) <  ttabel (1,99). Dengan demikian  H0 

ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang diberikan 

model Student Facilitator and Explaining (SFE) pada materi bangun ruang di 

kelas VIII SMP Negeri 1 Karang Baru tahun ajaran 2013/2014. Dengan demikian 

peneltian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran  Student  
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facilitator and Explaining dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada 

materi bangun ruang di kelas VIII SMP Negeri 1 Karang Barus tahun ajaran 

2013/2014. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan proses belajar yang di bangun oleh guru untuk 

mengembangkan dan meningkatkan  kreativitas berfikir siswa agar mereka dapat 

menguasai dan memahami materi pelajaran dengan baik. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa, proses belajar mengajar tersebut dapat berlangsung jika adanya interaksi  

antara guru sebagai pendidik dengan siswa sebagai peserta didik. Dalam proses 

belajar mengajar, setiap guru harus memahami hakekat materi pelajaran yang di 

ajarkan kepada siswa supaya kemampuan berpikir siswa dapat berkembang ,dan 

guru juga harus mampu menerapkan model pembelajaran yang dapat merangsang 

kemampuan siswa untuk belajar.  

Menurut Depdiknas bahwa, salah satu komponen dalam pembelajaran 

adalah pemanfaatan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran secara 

dinamis dan fleksibel sesuai dengan materi, siswa dan konteks pembelajaran.”1 

Strategi guru yang tepat yaitu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi atau bahan ajar. Matematika sebagai sarana pendidikan yang memegang 

peranan penting untuk mempersiapkan SDM yang handal karena dapat melatih 

seseorang berpikir logis, bertanggung jawab dan berkepribadian yang baik. 

Dengan belajar matematika diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir, bernalar, mengkomunikasikan gagasannya serta dapat mengembangkan 

                                                        
1Mansur muslich,KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan 

Konteksual,(Jakarta:Bumi Aksara,2008)hal 222 
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aktifitas kreatif dan pemecahan masalah.2 Ini menunjukkan bahwa matematika 

memiliki manfaat dalam mengembangkan kemampuan siswa sehingga perlu 

untuk dipelajari.  

Menurut Suherman, Matematika adalah pembentukan sifat dengan berfikir 

dan kreatif. Berpikir yang kreatif dikatagorikan kedalam kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang dapat mencari kebenaran dari suatu 

kejadian dan prosesnya secara sistematis. 3 Matematika disadari sangat penting 

peranannya. Namun tingginya tuntunan untuk menguasai matematika tidak 

berbanding lurus dengan kemampuan matematika siswa. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil belajar yang kurang baik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar atau prestasi siswa dalam 

belajar matematika diantaranya kepercayaan diri dan persepsi siswa terhadap 

bidang studi matematika. Pelajaran matematika kebanyakan siswa merasa sulit, 

tidak menarik, membosankan dan munculnya persepsi negatif pada matematika 

itu sendiri. Adanya persepsi negatif siswa terhadap mata pelajaran matematika, 

mengakibatkan hasil belajar siswa dalam bidang matematika menjadi tidak 

memuaskan. Menurut Sardiman, hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi dan 

motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. 

Begitu juga dalam belajar matematika, apabila seorang peserta didik mempunyai 

motivasi belajar matematika, ia akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia 

                                                        
2 Sihombing, Telaah Kurikulum Matematika sekolah, (Medan: FMIPA Universitas Negeri 

Medan, 2007), hal. 111 
3 Suherman. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Matematika. (Jakarta: Pusat Penerbitan 

Universitas Terbuka, 2001), hal. 60 
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mempunyai pengertian yang lebih dalam.4 Hal ini tentunya akan membuat hasil 

belajar siswa/siswi menjadi lebih baik.  

Rendahnya hasil belajar siswa pada bidang matematika juga dapat 

disebabkan karena strategi, pendekatan, maupun metode yang digunakan oleh 

guru bidang studi kurang bervariasi.5 Dalam mengajar guru cenderung texs book 

oriented, hanya memberikan informasi rumus yang diikuti dengan pemberian 

contoh soal saja. Sehingga proses belajar mengajar di kelas tidak berlangsung 

secara bermakna. 

Pembelajaran yang didominasi guru menyebabkan siswa cenderung 

pasif dan kurang terampil  berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas. Hal ini membuat siswa menjadi malas dan jenuh dalam mengikuti 

pembelajaran dikelas dan siswa malas berfikir sehingga menghambat siswa untuk 

berfikir kritis dan kreatif. Dampak dari pembelajaran yang konvensional 

menyebabkan prestasi belajar siswa rendah. Data kegiatan kelas VIII pada mata 

pelajaran matematika masih relatif rendah yaitu pada materi bangun ruang.6 

Rendahnya hasil belajar siswa berdasarkan tanya jawab dengan guru mata 

pelajaran, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

guru belum menggunakan media pembelajaran dan mengajarkan maknanya, 

motivasi siswa masih rendah, dan guru belum menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat. 

                                                        
4 Sardiman.Interaksi dan Motivasi Belajar. (Jakarta : CV Rajawali, 1986), hlm. 85. 
5 Sardiman.Interaksi dan Motivasi Belajar. (Jakarta : CV Rajawali, 1986),  hal. 23. 
6  Berdasarkan Data Hasil Ulangan Semester 2 Tahun Ajaran 2012-2013 SMP N 1 

Karang Baru. 
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Selama ini, proses pembelajaran disekolah belum di temukan strategi 

pembelajaran yang tepat terutama dalam matematika, guru masih menerapkan 

pembelajaran yang konvensial. Dimana kebiasan guru dalam proses pembelajaran 

suka menjelaskan konsep, sehingga keterampilan belajar siswa cenderung tertutup 

dan guru menggunakan waktu pelajaran dengan kegiatan membahas soal-soal. 

Kebiasaan guru seperti ini akan membuat siswa menjadi merasa bosan, pasif 

untuk belajar, serta motivasi belajar akan berkurang.  

Dari hasil dokumentasi  peneliti (tanggal 09 Januari 2014) berupa tes 

ulangan harian pada materi bangun ruang kepada siswa SMPN 1 Karang Baru di 

kelas VIII menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah dan masih belum 

mencapai yang diharapkan oleh kurikulum yaitu 85% untuk ketuntasan belajar. 

(Sumber nilai ulangan murni siswa Tahun Pelajaran 2012/2013). Dibawah ini 

adalah nilai rata-rata ulangan harian murni siswa untuk pokok bahasan bangun 

ruang tahun pelajaran 2012/2013 :7 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Nilai Ulangan Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 1 
Karang Baru Tahun Pelajaran 2012/2013. 

No Kelas Rata-rata KKM KD Keterangan 
1 VIII A 65  

 
 

68 

 
 
 

Tidak tuntas 

2 VIII B 62 
3 VIII C 65 
4 VIII D 60 
5 VIII E 63 
6 VIII F 60 
7 VIII G 65 
8 VIII H 65 
Jumlah rata-rata 65 

                                                        
7 Berdasarkan Data Hasil Ulangan Semester 2 Tahun Ajaran 2012-2013 SMP N 1 Karang 

Baru 
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Berdasarkan tabel 1.1 tampak bahwa hasil belajar siswa pada matematika 

masih belum mencapai yang diharapkan oleh kurikulum yaitu 76 untuk ketuntasan 

belajar siswa. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa tersebut di 

sebabkan karena proses belajar mengajar yang dilaksanakan masih monoton dan 

guru masih kurang mengikutsertakan siswa dalam proses belajar mengajar, 

sehingga siswa tidak memahami konsep materi pelajaran dan akhirnya siswa 

hanya mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh guru serta tidak termotivasi 

dalam kegiatan belajar mengajar begitu juga hal yang mendukung lainnya dalam 

proses belajar mengajar seperti metode/model pembelajaran yang diberikan serta 

media/alat peraga sebagai alat komunikasi bantu dalam menjelaskan materi yang 

akan disampaikan kepada siswa didalam kelas. Hal ini mengakibatkan hasil 

belajar matematika siswa rendah.  

Pada saat peneliti melakukan PPL (praktik pengalaman lapangan) di SMP 

N 1 Karang Baru, peneliti mencoba bertanya diluar jam pelajaran dan diluar 

pembelajaran sekolah kepada beberapa siswa kelas VIII dengan pertanyaan 

seputar bangun ruang dan hasil jawaban langsung dari siswa tersebut 

menunjukkan bahwa mereka kurang memahami tentang bangun ruang yang telah 

mereka pelajari. Hal ini karena pada saat pembelajaran guru tidak mengikut 

sertakan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Model pembelajaran student facilitator and explaining merupakan salah 

satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran. Dengan model pembelajaran student facilitator 

and explaining dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 
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mengesankan, keberanian dalam pembelajaran, penananaman konsep yang 

melekat dari hasil penyimpulan serta meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar,meningkatkan pemahaman dan daya ingat. 

Model pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi 

masalah rendahnya motivasi siswa. Model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru sangat bermanfaat terhadap hasil belajar mengajar. Untuk menciptakan 

proses belajar mengajar yang bisa menimbulkan komunikasi dua arah, serta dapat 

mencapai tujuan pembelajaran matematika yang sesuai dengan waktu yang 

tersedia, maka diarahkan dalam bentuk pembelajaran matematika yang tidak 

hanya berpusat pada guru tetapi juga berpusat pada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian yang berjudul: ”Pengaruh model pembelajaran student facilitator and 

explaining terhadap hasil belajar pada materi bangun ruang di kelas VIII SMPN 1 

Karang Baru”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini “Adakah  pengaruh model pembelajaran Student Facilitator 

And Explaining terhadap hasil belajar pada materi bangun ruang di kelas VIII 

SMPN 1 Karang Baru tahun ajaran 2013/2014?” 
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C.  Batasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah dan mendapat hasil sesuai dengan yang 

diharapkan maka perlu adanya pembatasan masalah pada materi bangun 

ruang  khusus kubus  dan balok yaitu jaring-jaring,luas,dan volume kubus dan 

balok yang terdapat pada kelas VIII semester genap serta pengaruh 

penggunaan model Students Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar. 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar pada materi bangun 

ruang di kelas VIII SMPN 1 Karang Baru. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi usaha-usaha 

memperbaiki proses pembelajaran matematika.Selain itu hasil penelitian ini 

diharapkan juga memberikan: 

1. Manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa 

agar lebih termotivasi untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. 

2. Manfaat bagi guru, meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kegiatan 

belajar mengajar dan membiasakan guru menggunakan model mengajar serta 

meningkatkan profesionalitas guru dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di sekolah. 
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3. Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi bekal untuk terjun 

langsung ke dunia pendidikan sebagai seorang calon pendidik. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang terdapat pada rumusan masalah dalam penelitian ini, perlu dikemukakan 

definisi operasional sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah model-model 

pembelajaran dimana peserta didik belajar mempresentasikan ide atau 

pendapat pada rekan peserta didik lainnya tentang penjabaran materi bangun 

ruang. 

2. Hasil belajar yang dimaksud peneliti disini adalah adanya perubahan yang 

terjadi melalui model pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru pada siswa. 

Perubahan dari hasil belajar siswa pada proses mengajar tersebut di ukur 

melalui tes yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 




