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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan peneliti bahwa pembelajaran IPA di SD 

masih didominasi oleh aktivitas klasikal dengan melalui metode ceramah, pemberian tugas atau lebih 

berorientasi pada peran guru dan tanpa adanya media pembelajaran. Akibatnya suasana kelas menjadi 
monoton, pasif dan membosankan. Sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa dalam 

mendeskripsikan perubahan wujud benda.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 
Mojoarum dalam mendeskripsikan perubahan wujud benda menggunakan model student facilitator 

and explaining tanpa didukung media visual? (2) Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 

Mojoarum dalam mendeskripsikan perubahan wujud benda menggunakan model student facilitator 

and explaining didukung media visual? (3) Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran student 
facilitator and explaining didukung media visual terhadap hasil belajar mendeskripsikan perubahan 

wujud benda  siswa kelas IV SDN 2 Mojoarum tahun 2016/2017? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan subjek penelitian siswa 
kelas IV-A SDN 2 Mojoarum sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas IV-B SDN 2 Mojoarum 

sebagai kelompok kontrol. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes, dengan 

menggunakan butir soal uraian. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t. Sebelum dilakukan 
uji-t tersebut maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.  

Simpulan hasil penelitian ini adalah (1) Hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Mojoarum dalam 

mendeskripsikan perubahan wujud benda dengan menggunakan model student facilitator and 

explaining tanpa didukung media visual dikategorikan rendah. Hal ini dibuktikan dari data perolehan 
nilai rata-rata kelas 72,50 < (KKM 74). (2) Hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Mojoarum dalam 

mendeskripsikan perubahan wujud benda dengan menggunakan model student facilitator and 

explaining didukung media visual dikategorikan tinggi. Hal ini dibuktikan dari data perolehan nilai 
rata-rata kelas 86,11 > (KKM 74). (3) Ada pengaruh yang signifikan penggunaan model student 

facilitator and explaining didukung media visual terhadap hasil belajar mendeskripsikan perubahan 

wujud benda siswa kelas IV SDN 2 Mojoarum tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan thitung > ttabel yaitu 4,391 > 2,032 dan Sig 2-tailed 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima pada taraf signifikan 5%. 
 

Kata Kunci: Student Facilitator and Explaining, media visual, hasil belajar. 

 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 
 

Ro’innatul Chasanah | 13.1.01.10.0095 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 
 

I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan 

kegiatan yang universal. Di mana pun 

kita berada, di situ terdapat 

pendidikan. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 dalam Pidarta (2007: 11) 

menyatakan bahwa: 

“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, masyarakat, bangsa 

dan negara. Pendidikan 

dilakukan tanpa adanya 

batasan usia, ruang dan waktu. 

Penyelenggaraan pendidikan 

tidak lepas dari tujuan yang 

hendak dicapai.” 

Fungsi dan tujuan pendidikan 

adalah mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk berkembangnya 

peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung 

jawab (Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3). 

Ketercapaian tujuan 

pendidikan tidak hanya bergantung 

pada tingkat kecerdasan siswa, akan 

tetapi juga bergantung pada sarana dan 

prasarana yang ada. Selain itu, guru 

sebagai pendidik juga sangat 

mempengaruhi akan tercapainya 

tujuan pendidikan. Kualitas dan 

keberhasilan pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran. Salah 

satunya adalah kemampuan dalam 

memilih model dan media 

pembelajaran yang tepat dengan 

materi yang akan diajarkan. 

Menurut Soekamto dalam 

Shoimin (2016: 23) model 

pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar 

mengajar. 

 Gagne’ dan Briggs dalam 

Arsyad (2015: 4) secara emplisit 
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mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi materi pengajran, yang terdiri dari 

antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video camera, video recorder, film, 

slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer. 

Pemilihan model dan media 

pembelajaran yang tepat sangat 

penting dalam setiap pembelajaran, 

salah satunya pada pembelajaran 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Mata pelajaran IPA di Sekolah 

Dasar (SD) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang mengkaji  berbagai 

ilmu hayati. Melalui mata pelajaran 

IPA, peserta didik diarahkan untuk 

dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Maka pelajaran 

ini berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan siswa di lingkungan 

sekitar dan mampu memanfaatkannya 

pada aktivitas di lingkungan 

sekitarnya dengan baik. Dalam 

mengajar IPA guru harus lebih kreatif 

dalam menggunakan model maupun 

media pembelajaran. Hal ini perlu 

dilakukan agar pembelajaran di kelas 

lebih efektif, tidak membosankan dan 

membuat siswa menjadi aktif.  

Akan tetapi, kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru kelas lebih 

memilih menggunakan model 

konvensional yang hanya 

menyampaikan materi dan 

memberikan cacatan tanpa 

menggunakan media pembelajaran 

sebagai sarana pendukung, sedangkan 

siswa mendengarkan kemudian 

mengerjakan soal latihan yang ada di 

modul atau buku paket. Pembelajaran 

yang seperti itu bagi siswa sangat 

membosankan dan tidak menarik, 

sehingga kegiatan belajar siswa 

kurang bermakna dan siswa kurang 

memahami materi yang diajarkan. 

Meskipun kurang paham dengan 

materi, siswa cenderung malas untuk 

bertanya pada guru. Penggunakan 

model pembelajaran yang hanya 

berpusat pada guru seperti itu, 

membuat hasil belajar siswa dalam 

mendeskripsikan perubahan wujud 

benda tidak dapat maksimal atau 

cenderung rendah.  

Hal ini ketahui dari hasil 

ulangan harian IPA siswa kelas IV 

SDN 2 Mojoarum pada tahun 

pelajaran 2016/2017, yang mana dari 

jumlah keseluruhan siswa 36, hanya 

17 siswa yang mencapai nilai di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Sedangkan 19 siswa atau 52,7% 

nilainya di bawah KKM. KKM untuk 
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mata pelajaran IPA adalah 74 untuk 

kelas A dan 74 untuk kelas B. 

Tabel 1.1 Data Hasil Belajar 

NILAI 

KELAS 

KELAS A KELAS B 

95- 100 1 1 

85- 94 4 2 

75- 84 3 6 

65- 74 4 3 

55- 64 4 5 

40- 54 2 1 

Jumlah 18 18 

 

Oleh karena itu, diperlukan 

sosok guru yang kreatif dalam 

mengelola proses pembelajaran di 

kelas, sehingga bisa menerapkan 

model pembelajaran yang melibatkan 

siswa aktif dalam proses belajar 

mengajar dan bisa menggunakan 

maupun membuat media 

pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa 

untuk aktif dan sesuai dengan 

pembelajaran IPA pada materi 

perubahan wujud benda adalah 

menggunakan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining 

(SFAE) didukung media visual.  

Model SFAE merupakan 

model pembelajaran yang dapat 

membantu mengaktifkan siswa, karena 

dalam penerapan model tersebut siswa 

dibimbing untuk dapat menjelaskan 

materi kepada siswa lain, dengan 

penggunaan media visual sebagai 

sarana pendukung akan membuat 

siswa lebih tertarik dan mempermudah 

dalam memahami materi. Pada materi 

perubahan wujud benda model 

pembelajaran SFAE didukung media 

visual ini akan membuat siswa 

menjadi lebih aktif. Hal ini 

dikarenakan beberapa siswa akan 

mengulangi untuk menjelaskan 

penjelasan guru tentang materi 

tersebut. Ketika menjelaskan kepada 

temannya, siswa-siswi bisa 

menggunakan bagan atau peta konsep. 

Dengan menggunakan model 

pembelajaran tersebut guru berusaha 

meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dan melatih siswa untuk 

tidak takut bertanya. Bertitik tolak dari 

pemikiran tersebut, maka peneliti 

ingin mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining (SFAE) didukung media 

visual terhadap hasil belajar 

mendeskripsikan perubahan wujud 

benda siswa kelas IV SDN 2 

Mojoarum Kabupaten Tulungagung 

tahun 2016/2017. 
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II. METODE 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, dengan teknik 

eksperimen. Penelitian eksperimen 

adalah penilitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 

2015: 107). Desain yang digunakan 

adalah eksperimen semu Intact-Group 

Comparison, yang mana dalam desain 

penelitian ini terdapat kelompok 

eksperimen (menggunakan model 

student facilitator and explaining 

didukung media visual) dan kelompok 

kontrol (menggunakan model student 

facilitator and explaining tanpa 

didukung media visual). Adapun 

desain pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

Keterangan: 

E  = Kelompok kelas eksperimen 

K  = Kelompok kelas kontrol 

X1  = Perlakuan dengan model 

pembelajaran SFAE didukung 

media visual 

X2 = Perlakuan  dengan model 

pembelajaran SFAE tanpa 

didukung  media visual 

O1 = Hasil post test kelompok 

eksperimen 

O2 = Hasil post test kelompok 

kontrol 

Menurut Arikunto (2010: 173), 

“Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas IV SD 

di gugus 2 Gondang Tulungagung, 

yang meliputi: SDN 1 Mojoarum, 

SDN 2 Mojoarum, SDN Blendis 1, 

SDN Blendis 2, dan SDN Sidumulyo 

1 Kecamatan Gondang Kabupaten 

Tulungagung.  

Menurut Arikunto (2010: 174), 

“Sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti”. Arikunto 

(2006: 134) menyatakan bahwa 

“Apabila subjeknya kurang dari 100, 

maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi jika jumlah 

subjeknya besar, dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih”. 

Adapun sampel dalam penelitian ini 

diambil dari siswa kelas IV SDN 2 

Mojoarum yang berjumlah 36 siswa. 

Di mana siswa kelas IV A dengan 

jumlah siswa sebanyak 18 siswa 

sebagai kelompok kelas eksperimen 

Kelompok Treatment Post test 

E X1 O1 

K X2 O2 
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dan IV B dengan jumlah siswa 18 

siswa sebagai kelompok kelas kontrol. 

Jenis tes yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar adalah tes 

tertulis yang berupa soal uraian  

dengan jumlah 15 soal. Sebelum 

digunakan, instrumen penelitian 

terlebih dahulu divalidasi. Menurut 

Sugiyono (2013: 173), “Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur”. Uji validitas dan reliabilitas 

dalam penelitian ini dihitung 

menggunakan program SPSS for 

windows. 

Pada penelitian ini, data 

dianalisis dengan menggunakan kajian 

statistik. Teknik analisis data pada 

penelitian ini dengan melakukan uji 

hipotesis menggunakan uji t, yaitu 

dengan mengambil data dari kelas 

yang diberi treatment berupa 

pembelajaran dengan model student 

facilitator and explaining didukung 

media visual dan kelas lainnya sebagai 

kelas kontrol yang tidak diberi 

treatment berupa pembelajaran student 

facilitator and explaining tanpa 

didukung media visual. Akan tetapi 

sebelum melakukan uji t terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas.  

Setelah diketahui nilai t, 

selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menekankan taraf 

signifikan 5% sebagai berikut. 

a. Jika t-hitung ≥ t-tabel, taraf 

signifikan (5%), maka signifikan, 

akibatnya Ha diterima, Ho ditolak. 

b. Jika t-hitung < t-tabel, taraf 

signifikan (5%), maka signifikan, 

akibatnya Ho diterima (gagal 

ditolak), Ha ditolak. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

SDN 2 Mojoarum dalam 

Mendeskripsikan Perubahan 

Wujud Benda dengan 

Menggunakan Model Student 

Facilitator and Explaining Tanpa 

didukung Media Visual 

Berdasarkan hasil analisis 

data kelas IV SDN 2 Mojoarum, 

diketahui bahwa hasil belajar siswa 

dalam mendeskripsikan perubahan 

wujud benda menggunakan model 

student facilitator and explaining 

tanpa didukung media visual 

tergolong rendah. Hal itu 

dibuktikan dengan perolehan nilai 

rata-rata siswa kelas IV-B SDN 2 

Mojoarum yaitu 72,50 berada di 

bawah KKM (74).  
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Perolehan nilai siswa yang 

rendah terjadi karena siswa 

kesulitan memahami materi 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

tidak adanya media sebagai 

pendukung model pembelajaran 

yang dapat memberikan gambaran 

yang nyata mengenai materi, 

sehingga pencapaian hasil belajar 

siswa kurang maksimal.  

2. Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

SDN 2 Mojoarum dalam 

Mendeskripsikan Perubahan 

Wujud Benda dengan 

Menggunakan Model Student 

Facilitator and Explaining 

didukung Media Visual 

Dari hasil analisis data kelas 

IV SDN 2 Mojoarum, diketahui 

bahwa hasil belajar 

mendeskripsikan perubahan wujud 

benda dengan menggunakan model 

student facilitator and explaining 

didukung media visual tergolong 

tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan nilai rata-rata siswa kelas 

IV-A SDN 2 Mojoarum yaitu 86,11 

yang berada di atas KKM (74).  

Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan, model student 

facilitator and explaining dapat 

meningkatkan antusias, motivasi, 

dan keaktifan yang bisa mendorong 

peserta didik menguasai beberapa 

keterampilan diantaranya berbicara 

dan menyimak karena siswa 

diminta untuk menjelaskan kembali 

materi kepada teman-temannya. 

Selain itu adanya media sebagai 

pendukung juga memiliki peran 

yang penting dalam tersampainya 

materi. 

Peningkatan perolehan nilai 

siswa terjadi karena adanya 

penggunaan model pembelajaran 

didukung media pembelajaran yang 

dapat menarik minat dan motivasi 

siswa. Selain itu juga dapat 

mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran, 

sehingga siswa dapat memperoleh 

hasil belajar yang maksimal. 

3. Ada Pengaruh yang Signifikan 

Penggunaan Model Student 

Facilitator and Explaining 

didukung Media Visual terhadap 

Hasil Belajar Mendeskripsikan 

Perubahan Wujud Benda Siswa 

Kelas IV SDN 2 Mojoarum 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

Berdasarkan uji hipotesis 

dapat disimpulkan bahwa “ada 

pengaruh yang signifikan 

penggunaan model student 

facilitator and explaining didukung 

media visual terhadap hasil belajar 
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mendeskripsikan perubahan wujud 

benda siswa kelas IV SDN 2 

Mojoarum tahun pelajaran 

2016/2017”. Pengaruh yang 

diberikan adalah pengaruh positif 

terhadap hasil belajar 

mendeskripsikan perubahan wujud 

benda. Diketahui t-hitung sebesar 

4,391 > t-tabel 5% yaitu 2,032 dan 

Sig (2-tailed) 0,000 <0,05, maka 

berarti signifikan.  

Sebagaimana telah 

ditetapkan pada bab III, dapat 

ditemukan thitung > ttabel 5% dan sig 

tailed < 0,05 maka analisa hasil 

pengujian hipotesis bahwa 

hipotesis nol (H0) ditolak pada taraf 

signifikan 5% yang berarti 

hipotesis kerja (Ha) yang diajukan 

terbukti benar. 

Hal ini dibuktikan dari hasil 

nilai rata-rata yang diperoleh antara 

post test kontrol kelas IV-B 

menggunakan model SFAE tanpa 

didukung media visual dan post test 

eksperimen kelas IV-A 

menggunakan model SFAE 

didukung media visual terhadap 

hasil belajar dalam 

mendeskripsikan perubahan wujud 

benda. Nilai rerata post test  yang 

diperoleh pada kelas eksperimen 

adalah 86,11. Sedangkan nilai 

rerata post test pada kelas kontrol 

adalah 72,50.  
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