
46 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Tempat Penelitian 

a. Sejarah Singkat SMP N 2 Depok 

SMP N 2 Depok berlokasi di Jln. Dahlia Perumnas Condongcatur, 

Depok Sleman. Sekolah ini didirikan pada tanggal 3 September 1979 

dengan surat keputusan (SK) No. 0188/0/1979, diresmikan pada tanggal 

10 September 1979. Potensi fisik yang ada di sekolah ini yaitu memiliki 

luas tanah seluas 6025 m2  ,  luas bangunan 4.676 m2 ,  luas halaman 

582 m2, lain-lain 263 m2 dan luas lapangan olahraga yaitu 504 m2. 

Kondisi lingkungan sekolah dan sekitar sekolah menunjang kegiatan 

pembelajaran meski terletak di tengah pemukiman penduduk. Namun, 

suasana sekolah tidak begitu terpengaruh, tetap nyaman dan kondusif.  

b. Kondisi Fisik SMP N 2 Depok 

SMP N 2 Depok memiliki 12 kelas, masing-masing tingkat terdiri 

dari 4 kelas.  Adapun kelas VII terdiri atas 4 ruang,  kelas VIII 4 ruang, 

dan kelas IX terdiri dari 4 ruang. Setiap ruang kelas memiliki 

kelengkapan administrasi kelas yang cukup memadai antara lain meja 

dan kursi sejumlah siswa, LCD, layar proyektor, white board, papan 

tulis, spidol dan penghapus, papan pengumuman, papan struktur 

organisasi, papan jadwal pelajaran. 
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  Ruang kelas yang di gunakan untuk penelitian adalah kelas VII B  

terletak  di lantai satu dan memiliki daya tampung  kelas mencapai 32 

siswa. Siswa kelas VII B terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa 

perempuan. Fasilitas yang ada di kelas VII B antara lain 2 white board, 

1 papan absen, buku presensi, 1 buah meja guru, 1 kursi guru, 32 kursi 

siswa dan 16 meja siswa, 1 buah layar proyektor, dan 1 LCD. 

Perpustakaan SMP N 2 Depok  terletak  di sebelah timur lapangan 

basket, dekat dengan kantor guru. Perpustakaan terdiri atas dua ruangan 

yaitu ruangan untuk membaca dan ruangan untuk petugas perpustakaan. 

Ruangan membaca terdapat rak dan almari yang berfungsi untuk 

meletakkan dan menyimpan buku, meja dan kursi berfungsi untuk 

tempat membaca, serta meja petugas perpustakaan. Fasilitas di 

perpustakaan SMP N 2 Depok sudah cukup lengkap namun 

pemanfaatan fasilitas tersebut kurang dioptimalkan. 

Terdapat beberapa sarana yang berfungsi sebagai penunjang 

kelancaran proses belajar mengajar seperti masjid, ruang keagamaan, 

tempat parkir guru dan karyawan, tempat parkir siswa, kamar mandi 

guru dan karyawan, kamar mandi siswa, ruang UKS, ruang bimbingan 

konseling, ruang koperasi siswa, ruang olahraga, kantin sekolah, pos 

penjaga, ruang OSIS, ruang ketrampilan, dan gedung.  

Berikut adalah jumlah bangunan yang ada di SMP N 2 Depok 

Tabel 8. Kondisi sarana dan prasarana SMP N 2 Depok 
No. Jenis Ruangan Jumlah 
A. Ruang Pendidikan  
1. Ruang Kelas 12 
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2. Ruang Lab IPA 1 
3. Ruang Lab Komputer 1 
4. Ruang Lab Bahasa 1 
5. Ruang Olahraga 1 
6. Ruang Perpustakaan 1 
7. Ruang PKK 1 
8. Ruang Otomotif 1 
9. Ruang Agama 1 
10. Ruang Batik 1 
B. Ruang Administrasi  
1. Ruang Kepala Sekolah  1 
2. Ruang Guru 1 
3. Ruang TU 1 
C. Ruang Penunjang  
1. Ruang Ibadah/Mushola 1 
2. Ruang UKS 1 
3. Ruang Koperasi 1 
4. Kamar Mandi/WC 9 
5. Ruang Serbaguna 1 
6. Ruang Bimbingan 1 
7. Ruang OSIS 1 
8. Gudang 3 
9. Kantin 2 
10. Tempat parkir siswa dan guru 1 

Sumber : SMP N 2 Depok 

c. Kondisi Non Fisik SMP N 2 Depok 

Sekolah SMP N 2 Depok, Sleman memiliki tenaga pendidik 

sejumlah 33 orang, tenaga Tata Usaha (TU) sejumlah 8 orang, serta 

Bimbingan dan Konseling  sejumlah 3 orang. Sebagian besar tenaga 

Pendidik di SMP N 2 Depok telah menempuh jenjang S1. 

Entitas para pengajar SMP N 2 Depoksangat memahami bahwa 

seseorang siswa ataupun tunas muda tidak hanya memerlukan input 

kognitif saja dalam perkembangannya, tetapi juga input yang dapat 

menumbuhkan sikap tanggungjawab dan kedisiplinan, kecerdasan 

emosi dan kemampun psikomotorik untuk membentuk sebuah 
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kepribadian manusia yag utuh. Oleh karena itu, para guru selalu 

menyelipkan nilai-nilai tersebut pada proses kegiatan belajar mengajar 

di kelas. SMP N 2 Depok juga memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mengembangkan diri melalui kegiatan ekstrakulikuler yang ada, 

seperti: Pramuka, sebagai ekstrakurikuler yang ada, seperti : Pramuka 

sebagai ekstrakurikuler wajib, beserta ekstrakurikuler pilihan yang 

terdiri dari Komputer, pengembangan diri: basket, bola voly, karate, 

tari, tenis meja, dan bulu tangkis. Visi dan Misi SMP N 2 Depok 

(Sumber: SMP N 2 Depok) yaitu: 

1) Visi 

“Terdepan dalam prestasi, teladan dalam budi pekerti, taqwa, cerdas, 

terampil, dan mandiri”. 

2) Misi 

a) Mengintensifkan pembelajaran dan bimbingan belajar secara 

terpadu, 

b) Membina penghayatan dan pengalaman agama serta budi pekerti 

luhur, 

c) Mengembangkan kreativitas dan sportifitas melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, 

d) Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, 

e) Mengembangkan kualitas SDM dan sarana dan prasarana 

pendidikan.  
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Keadaan kelas VII B SMP N 2 Depok diperoleh melalui hasil 

wawancara dan observasi. Keadaan non fisik siswa kelas VII B penting 

diketahui untuk proses perencanaan tindakan, sehingga peneliti 

mengetahui sekiranya tindakan apa yang dapat dilakukan. 

Kegiatan observasi yang bertujuan untuk mengetahui keadaan awal 

subjek yang akan diteliti diawali dengan mengamati proses 

pembelajaran IPS di kelas VII B. Pengamatan tersebut dilaksanakan 

pada tanggal 24 Oktober 2013. Namun, sebelum mengamati 

pembelajaran yang ada di kelas, peneliti melakukan wawancara 

terhadap guru mengenai berbagai masalah yang ada dalam 

pembelajaran IPS. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat 

mengetahui bahwa keaktifan siswa kelas VII B di SMP N 2 Depok 

masih rendah. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang terlihat saat 

pengamatan berlangsung. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

peneliti, guru menggunakan  metode ceramah dan tanya jawab serta 

tidak menggunakan alat peraga untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

2. Deskripsi Hasil Penelitiaan 

a. Siklus I 

1) Perencanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dua  pertemuan dengan materi kondisi 

geografis dan penduduk. Selama pelaksanaan tindakan, peneliti 

bertindak sebagai observer bersama dengan teman sejawat 
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sedangkan guru kelas bertindak sebagai pelaksana tindakan. 

Sebelum memulai pelaksanaan tindakan  kelas, peneliti dan guru 

melakukan persiapan dan perencanaan metode Student Facilitator 

and Explaining. Berikut ini disajikan langkah-langkah perencanaan 

yang diterapkan pada siklus I: 

a) Peneliti dan guru IPS menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat serangkaian kegiatan dengan 

menggunakan  metode  Student Facilitator and Explaining, 

media powerpoint serta metode  yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. RPP dan media powerpoint ini dibuat oleh 

peneliti. 

b) Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari: 

(1) Lembar observasi keaktifan belajar siswa 

(2) Lembar angket siswa 

(3) Pedoman wawancara guru 

(4) Catatan lapangan 

c) Melakukan koordinasi dengan guru sebagai kolaborator dan 

observer 2. 

d) Memberikan pelatihan kepada guru IPS yang bertindak sebagai 

pelaksana tindakan  dengan menggunakan metode Student 

Facilitator and Explaining. 
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2) Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1) Pertemuan 1 

Penelitian siklus 1 dilaksanakan pada hari Kamis: tanggal 06, 

Februari 2014, pukul 10.10-11.30  pada jam ke 5 dan ke 6 di 

dalam ruang kelas VII B. Adapun kegiatan dalam pertemuan ini 

sebagai berikut : 

(1) Guru memberi salam kepada siswa dan berdoa terlebih 

dahulu. 

(2) Guru memberikan aperepsi tentang materi kondisi geografis 

dan penduduk. Pernahkah kalian melakukan perjalanan ke 

gunung? Bagaimana reliefnya?  

(3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di 

capai. 

(4) Guru memberikan penjelasan materi tentang kondisi 

geografis dan penduduk. 

(5) Guru membagi siswa menjadi enam kelompok belajar. 

Masing- masing kelompok mendapat tema yang berbeda 

untuk membuat peta konsep. 

(6) Peneliti dan observer 2 membagikan karton dan spidol 

kepada masing-masing kelompok dan mengamati masing-

masing kelompok. 

(7) Setiap kelompok membuat peta konsep berdasarkan tema 

yang di peroleh, setiap anggota kelompok menjelaskan 
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kepada teman sebaya tentang peta konsep yang mereka 

buat. 

(8) Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

data dari berbagai sumber yang ada baik dari buku paket 

maupun internet. 

(9) Pada kelompok yang sudah selesai mengerjakan 

dipersilahkan untuk menyajikan peta konsep yang mereka 

buat dan kelompok lain untuk menyanggah, atau 

mengajukan pertanyaan. Karena semua kelompok belum 

selesai membuat peta konsep dilanjutkan ke pertemuan 

berikutnya. 

(10)  Guru mengakhiri pelajaran dengan salam. 

2) Pertemuan 2 

Penelitian siklus I pertemuan ke dua dilaksanakan pada hari 

Senin: tanggal 10 Februari 2014, jam 07.40-08.20 dan 08.20-09.00 

WIB di kelas VII B. Adapun kegiatan pada pertemuan ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) Guru memberikan salam kepada siswa dan berdoa. 

(2) Guru mempresensi siswa. Siswa yang hadir 32 siswa. 

(3) Guru mengulas materi yang disampaikan sebelumnya 
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(4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

dan memotivasi siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung.. 

(5) Guru memberi instruksi untuk memperesentasikan peta 

konsep pada kelompok yang sudah selesai dibuat. 

(6) Guru dan peneliti serta observer membimbing proses 

jalannya presentasi peta konsep. 

(7) Guru memberikan kesimpulan dan mengakhiri pelajaran 

dengan salam. 

Proses pembelajaran siklus I diakhiri dengan pengisian 

angket keaktifan siswa. 

3) Observasi  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPS dengan menerapkan 

metode Student Facilitator and Explaining di kelas VII B pada siklus 

I selesai dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan oleh 2 observer 

selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi ditujukan untuk 

mengetahui kekatifan siswa dalam pembelajaran IPS. 

Pengamatan terhadap siswa dilakukan oleh peneliti dan teman 

sejawat selaku observer pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Pada saat pembelajaran dimulai, perhatian siswa belum sepenuhnya 

tertuju pada materi dan hal tersebut berlangsung sampai pada 

pertengahan kegiatan inti.  Pada Siklus I ini masih banyak siswa yang 

kurang aktif selama mengikuti proses pembelajaran, misalnya tidak 
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memperhatikan saat guru mengajar, kurang aktif dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan, baik yang ditanyakan oleh guru maupun saat 

salah satu kelompok yang menyajikan hasil peta konsep. Selain faktor 

siswa, guru juga belum mampu menjelaskan kegiatan pembelajaran 

dengan baik dikarenakan masih menyesuaikan dengan metode Student 

Facilitator and Explaining yang diterapkan.  

Hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa pada siklus I 

menunjukkan belum optimalnya keaktifan yang dicapai siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan metode  Student Facilitator and 

Explaining. Berikut hasil observasi keaktifan siswa  secara rinci. 

                   Tabel  9. Hasil Observasi Keaktifan  Siswa Individu Siklus I 

No Aspek Indikator Persenta
se 

Rata-rata 
Persentase 
Indikator 

Kriteria 
Keberhasi

-lan% 
1 Visual 

activities 
Membaca  71 

70 75 

2 Oral 
activities 

Bertanya 74 

3 Listening 
activities 

Mendengarkan  71 

4 Writing 
activities 

Menulis 71 

5 Drawing 
activities 

Membuat peta 
konsep atau 
bagan 

70 

6 Mental 
activities 

Menanggapi 66 

7 Emotional 
activities 

Bersemangat dan 
rasa senang 

66 

Perhitungan rata-rata persentase indikator keaktifan siswa 

siklus I di atas adalah sebagai berikut: 

  

= 70% 



56 
 

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat diketahui bahwa pada siklus 

I rata-rata persentase keaktifan siswa belum optimal atau belum 

mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75% karena rata-

rata persentase indikator keaktifan  siswa pada siklus I baru mencapai 

70%. Adapun persentase tiap indikator  keaktifan siswa  siklus I yaitu 

membaca 71%, bertanya  74%, mendengarkan  71%, menulis 71%, 

membuat peta konsep 70%, menaggapi 66%,  bersemangat  dan rasa 

senang 66%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini.  

 

            Gambar 3. Diagram Persentase Keaktifan Siswa Siklus I 

Selain dilihat dari observasi, keaktifan siswa juga dilihat dari 

angket. Angket ini terbagi menjadi 20 butir pertanyaan dengan skor 

masing-masing butir pernyataan 1-4. Skor total keaktifan siswa adalah 

80 dan skor terendah adalah 20. Kriteria penilaian yang digunakan 
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adalah sebagai berikut : a) kategori rendah X < 45 ; b) kategori sedang 

memiliki skor  45 ≤  X < 55 ; c) kategori tinggi memiliki skor 55 ≤  X  

<  65; dan d) kategori sangat tinggi  skor 65 ≤  X. Tindakan 

dinyatakan berhasil apabila terdapat 75% siswa memiliki keaktifan 

siswa pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan pengisian 

angket yang dilakukan oleh siswa pada siklus I diperoleh data pada 

tabel berikut : 

Tabel 10. Hasil Angket Keaktifan Siswa Siklus I 
Kategori Skor Frekuensi Persentase % 
Rendah X < 45 1 3 
Sedang 45 ≤  X < 55 15 47 
Tinggi 55 ≤  X  <  65 12 38 
Sangat Tinggi 65 ≤  X. 4 12 

Jumlah 32 100 
 

 Hasil yang diperoleh dari angket yang diisi oleh siswa pada akhir 

siklus I menunjukan bahwa keaktifan siswa kelas VII B pada mata 

pelajaran IPS  paling banyak berada pada kategori sedang yaitu 

sebesar 47 % . Data menunjukan sebanyak 3 % siswa berada pada 

kategori rendah dan sebanyak 38 % siswa berada pada kategori tinggi 

dan siswa berada pada kategori sangat tinggi 12 %. Karena 75 % 

siswa belum berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi maka 

penerapan Metode Student Facilitator and Explaining dinyatakan 

belum berhasil dalam meningkatkan keaktifan siswa. Agar lebih jelas, 

keaktifan siswa pada siklus I dari hasil angket dapat dilihat dalam 

gambar di bawah ini : 
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Gambar 4. Diagram Angket Keaktifan Siswa Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi dan angket dapat dilihat bahwa 

keaktifan siswa masih dibawah kriteria keberhasilan yang diharapkan. 

Untuk itu perlu ada perbaikan tindakan pada siklus I. 

4) Refleksi  

 Penerapan Metode pembelajaran  student facilitator and explaining 

pada siklus I belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal, 

karena dilihat dari siswanya sendiri belum terbiasa dan masih 

bingung, sehingga keaktifan pada siklus I belum terlihat muncul 

secara penuh. Melalui pengamatan siklus I, maka diperlukan upaya 

perbaikan yang maksimal pada siklus II. Perbaikan upaya ini 

diupayakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan siklus II. Untuk itu 

perlu disusun rencana tindakan yang diperbaiki, rencana tindakan 

yang baru, ataupun yang dimodifikasi dari siklus sebelumnya pada 
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siklus II agar mencapai kriteria keberhasilan tindakan. Beberapa 

kelemahan yang ditemukan pada siklus I antara lain: 

a) Guru kurang mampu untuk menjelaskan kegiatan pembelajaran 

dengan baik karena guru belum terbiasa dengan metode Student 

Facilitator and Explaining. 

b) Belum ada keberanian dalam diri siswa untuk berani bertanya. 

c) Guru belum dapat memanfaatkan waktu secara optimal dan efektif 

pada saat pembelajaran di kelas berlangsung. 

d) Masih ada beberapa siswa yang bingung tentang metode student 

facilitator and explaining terutama dalam pembuatan peta konsep. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul di atas, maka peneliti 

dan guru menentukan tujuan dari siklus II adalah: 

a) Meningkatan kemampuan dalam menjelaskan kegiatan 

pembelajaran kepada siswa dengan memberikan umpan balik. 

b) Meningkatkan motivasi siswa agar lebih aktif dan bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui tambahan nilai 

bagi siswa yang aktif. 

c) Meningkatkan ketegasan dalam menghadapi siswa yang ramai atau 

membuat keributan di kelas dengan menegur siswa yang ramai. 

d) Pemanfaatan waktu secara optimal dan efektif pada saat 

pembelajaran di kelas berlangsung dengan membatasi anak untuk 

bersendagurau dengan temannya. 
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b. Siklus II 

1)  Perencanaan Tindakan Siklus II 

Hasil dari refleksi pada siklus I digunakan sebagai perbaikan 

pembelajaran untuk siklus II. Pada siklus II ini perencanaan dan 

perbaikan dilakukan peneliti dan guru antara lain : 

a) Menyusun RPP pada kompetensi dasaar 4.4. Mendeskripsikan 

gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan. 

b) Menyiapkan media dan sumber pembelajaran. Media yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah slide ppt dan globe. 

c) Menyiapkan instrumen yang diperlukan dalam pembelajaran yang 

akan dilakukan yaitu : 

(1) Lembar observasi keaktifan siswa yang berupa individu dan 

kelompok. 

(2) Lembar angket keaktifan siswa 

(3) Catatan Lapangan 

d) Menyusun lembar observasi yang akan digunakan untuk 

mengamati keaktifan siswa saat pelaksanaan tindakan. 

e) Presentasi hasil diskusi dalam pempuatan peta konsep di depan 

kelas dilakukan oleh seluruh anggota kelompok artinya semua 

anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 
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f)   Menyiapkan reward yang akan diberikan kepada siswa yang 

paling aktif di dalam satu kelas. Selain itu ada hadiah kelompok 

yang paling aktif. 

2) Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a) Pertemuan 1 

Pada Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Kamis, 

tanggal 13 Februari 2014,  pada pukul 10.10-10.50-11.30 di kelas  

(1) Guru memberi salam kepada siswa dan berdoa terlebih 

dahulu. 

(2) Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas 

(3) Apersepsi: Menanyakan kepada siswa ”Bagaimana jika 

bumi ini tidak ada lapisan?” 

(4) Motivasi : Guru mendorong peserta didik bercerita tentang 

awan, hujan, meteor dan pelangi. 

(5) Menyampaikan tujuan  pembelajaran. 

(6) Menjelaskan materi tentang atmosfer dan hidrosfer. 

(7) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok belajar. Masing- 

masing kelompok mendapat tema yang berbeda untuk 

membuat peta konsep. 

(8) Peneliti dan observer 2 membagikan karton dan spidol 

kepada masing-masing kelompok dan mengamati masing-

masing kelompok. 
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(9) Setiap kelompok membuat peta konsep berdasarkan tema 

yang di peroleh, setiap anggota kelompok menjelaskan 

kepada anggota kelompoknya tentang peta konsep yang 

mereka buat. 

(10) Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

data dari berbagai sumber yang ada baik dari buku paket 

maupun internet. 

(11) Pada kelompok yang sudah selesai mengerjakan 

dipersilahkan untuk menyajikan peta konsep yang mereka 

buat dan kelompok lain untuk menyanggah, atau 

mengajukan pertanyaan. Karena semua kelompok belum 

selesai membuat peta konsep dilanjutkan ke pertemuan 

berikutnya. 

(12) Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

b) Pertemuan 2 

Pada Siklus II pertemuan ke dua dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 20 Februari 2014 pada pukul 10.10-10.50-10.50-

11.30 di kelas VII B. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

(1) Guru memberikan salam kepada siswa dan berdoa. 

(2) Guru mempresensi siswa. Siswa yang hadir 30 siswa, 2 

siswa tidak hadir karena sakit dan tanpa keterangan. 



63 
 

(3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai dan memotivasi siswa belajar. 

(4) Guru menyuruh semua kelompok  menampilkan hasil peta 

konsep untuk ditampilkan pada hari ini. 

(5) Setiap kelompok menerangkan kepada semua kelompok. 

(6) Kelompok memberikan sanggahan dan pendapatnya. 

(7) Guru dan peneliti serta observer membimbing proses 

jalannya presentasi peta konsep. 

(8) Guru memberikan kesimpulan dan mengakhiri pelajaran 

dengan salam. 

         Proses pembelajaran siklus II diakhiri dengan pemberian 

evaluasi berupa tes pilihan ganda dan pengisian angket keaktifan 

siswa. 

3) Observasi  

Pengamatan terhadap kegiatan guru pada siklus II menunjukkan 

bahwa guru sudah dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam siklus II  ini jauh 

lebih baik dibandingkan siklus I. Guru mampu menjelaskan dan 

mengorganisasikan pembelajaran dengan metode Student Facilitator and 

Explaining dengan lebih baik. Selain itu guru juga memberikan dorongan 

seperti memberikan motivasi kepada siswa agar lebih berperan aktif di 

dalam kelas.  
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Siswa terlihat lebih  aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

Siswa terlihat sangat bersemangat. Siswa juga lebih berani dalam 

menyampaikan ide maupun pendapatnya dalam menjawab pertanyaan 

guru. Selain itu siswa juga lebih berani bertanya. Siswa yang pada siklus 

sebelumnya terlihat pasif juga sudah mulai aktif.  

Secara umum pengamatan terhadap keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran pada siklus II terlihat mengalami 

peningkatan dari siklus I. Peningkatan dari siklus II tersebut 

mengakibatkan rata-rata persentase keaktifan siswa pada siklus II 

mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 11. Hasil Observasi Keaktifan Siswa Individu Siklus II  

No Aspek Indikator Persentase 

Rata-rata 

Persentase 

Indikator 

Kriteria 

Keberhasi-

lan% 

1 Visual activities Membaca  81 

77 75 

2 Oral activities Bertanya 77 

3 Listening 

activities 

Mendengarkan  77 

4 Writing 

activities 

Menulis 76 

5 Drawing 

activities 

Membuat peta konsep 

atau bagan 

75 

6 Mental activities Menanggapi 73 

7 Emotional 

activities 

Bersemangat dan rasa 

senang 

79 
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Perhitungan rata-rata persentase indikator keaktifan siswa siklus II 

adalah sebagai berikut: 

  

 
Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat diketahui bahwa pada siklus II 

rata-rata persentase keaktifan siswa sudah mencapai kriteria keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu 75% karena rata-rata persentase indikator keaktifan  

siswa pada siklus II sudah mencapai 77%. Adapun persentase tiap 

indikator  keaktifan siswa  siklus II yaitu membaca 81%, bertanya  77%, 

mendengarkan  77%, menulis 76%, membuat peta konsep 74%, 

menanggapi 73%,  bersemangat  dan rasa senang 79%. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada diagram di bawah ini.  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Indikator-indikator 
Keaktifan Siswa

Rata-rata Persentase 
Keaktifan Siswa

Kriteria Keberhasilan

Gambar 5. Diagram Persentase Keaktifan Siswa Siklus II 

 Selain dilihat dari observasi, keaktifan siswa juga dilihat dari 

angket . Angket ini terbagi menjadi 20 butir pernyataan dengan skor 
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masing-masing butir pernyataan antara 1-4. Skor total untuk keaktifan 

siswa adalah 80 dan skor terendah adalah 20. Kriteria penilaian yang 

digunakan adalah sebagai berikut : a) kategori rendah X < 45 ; b) 

kategori sedang memiliki skor  45 ≤  X < 55 ; c) kategori tinggi memiliki 

skor 55 ≤  X  <  65; dan d) kategori sangat tinggi  skor 65 ≤  X. Tindakan 

dinyatakan berhasil apabila terdapat 75% siswa memiliki keaktifan siswa 

pada kategori tinggi dan sangat tinggi. 

Berdasarkan pengisian angket yang dilakukan oleh siswa pada 

siklus I diperoleh data pada tabel berikut : 

Tabel 12. Hasil Angket Keaktifan Siswa Siklus II 

Kategori Skor Frekuensi Persentase % 
Rendah X < 45 0 0 
Sedang 45 ≤  X < 55 1 3 
Tinggi 55 ≤  X  <  65 23 77 
Sangat Tinggi 65 ≤  X. 6 20 

Jumlah 30 100 
 

Hasil yang diperoleh dari angket yang diisi oleh siswa pada akhir 

siklus II  menunjukan bahwa keaktifan siswa kelas VII B pada mata 

pelajaran IPS meningkat dibanding dengan siklus I. Hal ini terlihat   pada 

kategori tinggi yaitu sebesar 77 % . Selain itu pada  kategori sangat tinggi 

20 %. Pada kategori sedang  hanya mencapai 3% siswa. Tidak ada satu 

siswa pun yang masuk dalam kategori rendah, karena 75 % siswa telah 

berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi maka penerapan Metode 

Student Facilitator and Explaining dinyatakan berhasil dalam 
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meningkatkan keaktifan siswa. Agar lebih jelas, keaktifan siswa pada 

siklus II dari hasil angket dapat dilihat dalam gambar di bawah ini : 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

0% 3%

77%

20%

75%

Hasil Angket Siklus II

Kriteria Keberhasilan

 Gambar 6. Diagram Angket Keaktifan Siswa Siklus II 

4) Refleksi Siklus II 

 Berdasarkan hasil observasi dan angket  setelah pelaksanaan 

pembelajaran siklus II, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

keaktifan siswa yang jauh lebih baik dari siklus-siklus sebelumnya. Pada 

siklus II,  pengaruh penerapan metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap peningkatan keaktifan  siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPS sangat besar. 

Siswa terlihat lebih  aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

Siswa juga lebih berani dalam menyampaikan ide maupun pendapatnya 

dalam menjawab pertanyaan guru. Selain itu siswa juga lebih berani 

bertanya, siswa yang pada siklus sebelumnya terlihat pasif juga sudah 

mulai aktifi di kelas. 
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Guru  sudah dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Pengelolaan kelas yang dilakukan dalam siklus II  ini jauh lebih baik 

dibandingkan siklus II. Guru mampu menjelaskan dan 

mengorganisasikan pembelajaran dengan metode  Student Facilitator and 

Explaining  dengan lebih baik. Selain itu juga sudah memberikan 

motivasi kepada siswa agar lebih berperan aktif di dalam kelas.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan antara 

guru dengan peneliti pada siklus II, maka secara umum upaya perbaikan 

yang dilakukan telah menunjukan peningkatan serta mencapai kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 75%. Kendala-kendala yang 

dialami pada siklus I dapat diatasi sehingga tidak terulang lagi pada 

siklus II. Indikator keaktifan siswa menunjukan peningkatan. Pernyataan 

tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari siklus I 

dan siklus II terlihat adanya peningkatan. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 

Action Research). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat diartikan sebagai 

upaya atau tindakan yang dilakukan oleh guru atau peneliti untuk 

memecahkan masalah pembelajaran melalui kegiatan penelitian. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP N 2 Depok yang dilakukan sebanyak 

dua siklus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan  keaktifan 

siswa setelah penerapan metode Student Facilitator and Explaining pada 

pembelajaran IPS di kelas VII B SMP N 2 Depok.  
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Hasil analisis pada siklus I sampai dengan siklus II menunjukkan 

bahwa penerapan metode Student Facilitator and Explaining dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VII B SMP N 

2 Depok. Hal ini didukung dengan data rata-rata persentase indikator 

keaktifan  siswa yang meningkat tiap siklusnya sampai berhasil mencapai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada siklus II. 

Pada siklus I guru kurang dapat melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan baik. Guru kurang mampu menjelaskan dan mengorganisasikan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Student Facilitator and 

Explaining. Guru belum dapat mengontrol kelas dengan baik. Pada awal 

pembelajaran guru tidak melakukan apersepi. Guru pun tidak memberikan 

penguatan dan menyimpulkan materi pelajaran di akhir pembelajaran. 

Pada saat pembelajaran dimulai, perhatian siswa belum sepenuhnya 

tertuju pada materi dan hal tersebut berlangsung sampai pada pertengahan 

kegiatan inti. Antusiasme siswa belum terlihat pada siklus I ini.  

Upaya meningkatkan keaktifan siswa dengan menerapkan metode  

Student Facilitator and Explaining  di kelas VII B SMP N 2 Depok pada 

siklus I belum berhasil dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata 

persentase indikator keaktifan  siswa pada lembar observasi baru mencapai 

70%, sedangkan kriteria keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan adalah 

75%. Selain itu hasil angket siswa kelas VII B , 75 % siswa belum berada 

pada kategori tinggi dan sangat tinggi. 
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Beberapa kelemahan atau kendala yang mengakibatkan kegagalan 

tersebut adalah sebagai berikut: 1) guru kurang mampu untuk menjelaskan 

kegiatan pembelajaran dengan baik; 2) guru kurang dalam hal memotivasi 

siswa agar berperan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran; 3) guru kurang 

tegas menegur siswa yang membuat keributan di kelas; 4) guru belum dapat 

memanfaatkan waktu secara optimal dan efektif pada saat pembelajaran di 

kelas berlangsung; 5) rata-rata persentase lembar observasi  indikator 

keaktifan siswa  belum mencapai kriteria keberhasilan tindakan karena baru 

mencapai 70%. 

Berdasarkan permasalahan atau kelemahan yang muncul pada siklus II, 

maka peneliti dan  guru yang mengajar IPS membuat tambahan perencanaan 

pada pembelajaran siklus II yaitu mengelola kelas harus lebih baik dengan 

ketegasan, memberikan motivasi kepada siswa secara optimal , dan 

memberikan reward untuk siswa yang aktif. 

Pada akhirnya, pengamatan terhadap kegiatan guru  pada siklus II 

menunjukkan bahwa guru sudah dapat melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan baik. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam siklus II ini 

jauh lebih baik dibandingkan siklus I. Guru mampu menjelaskan dan 

mengorganisasikan pembelajaran dengan metode Student Facilitator and 

Explaining  dengan lebih baik. Selain itu guru juga memberikan dorongan 

seperti memberikan motivasi kepada siswa agar lebih  aktif di dalam kelas.  

Siswa terlihat lebih  aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Siswa 

terlihat senang dan sangat bersemangat. Siswa yang pada siklus sebelumnya 
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terlihat pasif juga sudah mulai aktif. Pada kegiatan akhir, siswa berpartisipasi 

aktif dengan cara menyimpulkan materi pelajaran bersama dengan guru. 

Pada siklus II, keaktifan siswa mengalami peningkatan dari siklus I 

sebesar 70% menjadi 77%. Hal tersebut dikarenakan pada siklus  II ini guru 

menerapkan metode  Student Facilitator and Explaining  ditambah dengan  

pemberian reward. Selain itu, kendala atau kelemahan yang mengakibatkan 

kegagalan pada siklus I berhasil diatasi pada siklus II. Hal tersebut didukung 

pula oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 212-213) yang 

mengemukakan bahwa terdapat ciri-ciri dalam suatu lingkungan belajar yang 

mendorong semua siswa aktif melakukan kegiatan belajar yaitu situasi kelas 

menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara bebas tapi 

terkendali, guru tidak mendominasi pembicaraan tetapi lebih banyak 

memberikan rangsangan berpikir kepada siswa untuk memecahkan masalah, 

guru menyediakan sumber belajar dan berbagai media yang diperlukan, 

adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya, dan guru mendorong 

siswa agar selalu mengajukan pendapatnya secara bebas. Berikut ini disajikan 

tabel mengenai peningkatan hasil keaktifan  siswa dari siklus I sampai siklus 

II. 

Tabel 13. Peningkatan Hasil Observasi Keaktifan Siswa dari Siklus I 
sampai Siklus II 

No. Aspek Indikator Siklus Kriteria 
Keberhasilan I II 

1. Visual 
activities 

Membaca 71% 81%  
 
 
 
      75% 

2. Oral 
activities 

Bertanya 74% 77% 

3. Listening 
activities 

Mendengarkan 71% 77% 



72 
 

4. Wriring 
activities 

Menulis 71% 76% 

5. Drawing 
activities 

Membuat peta konsep 70% 74% 

6. Mental 
activities 

Menanggapi 66% 73% 

7. Emotional 
Activities 

Bersemangat dan rasa  
Senang 

66% 79% 

Rata-rata presentase indikator keaktifan 
siswa 

70% 77% 

Berdasarkan tabel 13  di atas, rata-rata persentase indikator keaktifan 

siswa  pada siklus I adalah 70%. Peningkatan  berlanjut pada siklus II yaitu 

mencapai 77 % sehingga mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan 

yaitu 75%. Pada siklus II  rata-rata persentase keaktifan  siswa adalah 77% 

atau meningkat sebesar 7% dari siklus I. Untuk lebih jelasnya, akan disajikan 

diagram peningkatan rata-rata persentase indikator keaktifan  siswa dari 

siklus I sampai siklus II. 
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72%

74%

76%

78%

Rata-rata Persentase Indikator  Keaktifan 
Siswa

70%

77%

Siklus I

Siklus II

 

Gambar 7. Diagram  Rata-rata Persentase Indikator Keaktifan  Siswa 
dari Lembar Observasi siklus I sampai siklus II 
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Keaktifan siswa juga diukur dengan menggunakan angket Berdasarkan 

skor yang diperoleh siswa dari jawaban angket keaktian siswa yang 

dibagikansetiap akhir siklus. Tindakan dinyatakan berhasil apabila terdapat 

75 % berada pada kategor tinggi dan sangat tinggi. Standar kategori angket 

keaktifan siswa dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 14. Kategori Angket Keaktifan Siswa  

Kategori Skor 
Rendah X < 45 
Sedang 45 ≤  X < 55 
Tinggi 55 ≤  X  <  65 
Sangat Tinggi 65 ≤  X 

Sumber: Data Olahan Pengekategorian Keaktifan Belajar Siswa oleh Peneliti.  
               

Berdasarkan pengkategorian angket di atas, peningkatan skor angket 

keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 15. Hasil Angket Keaktifan Siswa Siklus I dan Siklus II 
Kategori Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
Rendah 1 3 0 0 
Sedang 15 47 1 3 
Tinggi 12 38 23 77 
Sangat Tinggi 4 12 6 20 
Jumlah 32 100 30 100 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan  mengenai 

peningkatan keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I 

menunjukan bahwa persentase keaktifan siswa paling banyak berada pada 

kategori sedang yang diperoleh 15 siswa dengan persentase 47 %. Sebanyak 

12 siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 38 % dan 4 siswa 

berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 12 %,  1 siswa berada 
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pada kategori rendah dengan presentase 3 %. Pada siklus I indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini belum mencapai 75 %, oleh karena belum 

mencapai target yang diharapkan maka peneliti melanjutkan pada siklus II. 

Pada siklus II secara umum keaktifan siswa meningkat yang dibuktikan 

dengan hasil angket. Presentase terbesar berada pada kategori tingi yaitu 

sebesar 77 %  dan sisanya berada pada kategori sangat  tinggi 20%. Pada 

siklus II ini tindakan dinyatakan berhasil karena kriteria keberhasilan 

tindakan yang ditentukan sebesar lebih dari 75 % siswa berada pada kategori 

tinggi telah tercapai. Untuk memperjelas peningkatan keaktifan siswa dari 

siklus I dan siklus II dapat dilihat dalam diagram berikut : 
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Gambar 8. Diagram Angket Keaktifan Siswa siklus I dan siklus II  

C. Temuan Penelitian 

Selama pelaksanaan penelitian di lapangan, peneliti telah 

mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil 
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observasi atau pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Pada saat 

penelitian, ada beberapa pokok-pokok temuan penelitian antara lain yaitu: 

1. Penerapan metode  Student Facilitator and Explaining dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS. 

2. Penerapan metode  Student Facilitator and Expalaining    dapat 

memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran IPS. 

3. Penerapan metode  Student Facilitator and Expalaining lebih 

memusatkan pada aktivitas belajar siswa. 

4. Dalam penerapan metode  Student Facilitator and Expalaining, siswa 

tidak lagi hanya sebagai objek pembelajaran tetapi sebagai subjek 

pembelajaran. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan 

pembelajaran memerlukan waktu lebih banyak. Selain itu, penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang hasilnya hanya dapat diterpakan pada 

kelas penelitian. 


