
PENERAPAN METODE STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING  
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS MATERI KONDISI GEOGRAFIS 

DAN PENDUDUK KELAS VII B  
DI SMP N 2 DEPOK 

SLEMAN YOGYAKARTA 
 
 
 

RINGKASAN SKRIPSI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oleh 
Rena Kristyaswati 
NIM 10416244010 

 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2014 



2 

 

PENERAPAN METODE STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING  
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS MATERI KONDISI GEOGRAFIS 

DAN PENDUDUK KELAS VII B  
DI SMP N 2 DEPOK 

SLEMAN YOGYAKARTA 
 

 

Oleh 
Rena Kristyaswati dan Suparmini M.Si 

 
 

ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelasVII B 
SMP N 2 Depok dengan menerapkan metode Student Facilitator and Explaining 
karena keaktifan siswa di kelas tersebut masih rendah. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action  
Research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP N 2 Depok 
sebanyak 32 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam 2 siklus. Dalam satu siklus 
terdapat dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, angket dan catatan lapangan. Jenis data yang dikumpulkan adalah 
data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data 
digunakan triangulasi metode. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah 
apabila rata-rata persentase indikator keaktifan siswa mencapai 75%  pada 
pembelajaran IPS. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Student 
Facilitator and Explaining dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran IPS di kelas VII B SMP N 2 Depok. Hal tersebut dibuktikan dengan 
adanya peningkatan rata-rata persentase indikator keaktifan siswa setiap 
siklusnya. Pada siklus I rata-rata persentase indikator keaktifan siswa berdasarkan 
triangulasi metode, hasil observasi, angket dan wawancara keaktifan siswa adalah 
70%. Pada siklus II  persentase indikator keaktifan siswa berdasarkan triangulasi 
metode, hasil observasi, angket dan wawancara keaktifan siswa persentasenya 
menjadi 77%. Hal ini berarti bahwa rata-rata persentase indikator keaktifan siswa 
kelas VII B SMP N 2 Depok telah melampaui criteria keberhasilan tindakan yang 
ditetapkan yaitu 75%. 

 
 
 

Kata Kunci: Student Facilitator and Explaining, Keaktifan Siswa,  
Pembelajaran IPS. 
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A. PENDAHULUAN 

Pada saat ini pendidikan berperan besar dalam kemajuan susatu bangsa.. 

Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dunia ini. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah salah satunya dengan 

cara melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berbagai konsep dan 

pandangan baru tentang proses belajar mengajar di sekolah telah muncul dan 

berkembang seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

pada saat ini. Guru adalah seorang yang mempunyai posisi strategis dan 

penting dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia, 

dituntut dan diharapkan mengikuti perkembangan ide dan konsep-konsep 

baru yang berkaitan dengan profesinya sebagai seorang pendidik. 

Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan juga sangat dipengaruhi 

oleh pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran adalah suatu proses yang 

rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan 

berbagai kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

hasil belajar yang lebih baik. Aktivitas diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan siswa sebagai suatu kegiatan dalam proses 

pembelajaran di kelas dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang 

dimilikinya untuk berpikir kritis guna memecahkan masalah-masalah sosial. 

Untuk dapat mengenali dan mengembangkan potensi siswa tentunya 

dalam proses pembelajaran perlu pembelajaran yang bersifat aktif. 

Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa dan 

guru hanya sebagai fasilitator serta pembimbing. Dengan demikian, siswa 

memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuannya 

seperti mengemukakan pendapat, berpikir kritis, menyampaikan ide atau 

gagasan dan sebagainya. Belajar aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika siswa pasif, atau hanya menerima 

dari pengajar ada kecenderungan untuk melupakan apa yang telah diberikan 

pengajar (Hisyam Zaini, 2008: XIV). 

Dalam proses pembelajaran kelompok, teman sebaya berpengaruh penting 

terhadap sifat interaksi dengan teman sekelompok sebayanya. Pada kelompok 
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teman sebaya, remaja untuk pertama kalinya menerapkan prinsip kerjasama 

dan hidup bersama. Teman sebaya dapat  berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku remaja baik positif maupun negatif dalam suatu kelompok maupun 

individu. Jika unsur prestasi atau hasil belajar yang lebih diutamakan oleh 

kelompok umumnya anggota kelompok menunjukan prestasi atau hasil 

belajarnya. Jika yang menjadi pilihan kekerasan dan kenakalan maka pilihan 

itu segera diterjemahkan ke dalam sikap dan perilaku individu.  

Guru dalam memberikan materi pembelajaran IPS sudah menggunakan 

berbagai metode pembelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, dan 

diskusi kelompok, akan tetapi masih didominasi dengan metode ceramah. 

Akibatnya siswa cenderung menghafal materi dan bagi yang sulit menghafal 

akan tertinggal pada materi pembelajaran IPS tersebut. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode ceramah kurang 

efektif, sehingga siswa akan merasa bosan dengan penggunaan  metode 

tersebut, dan  berdampak pada keaktifan belajar siswa yang relatif rendah. 

Berdasarkan observasi di SMP N 2 Depok pada kelas VII B, peneliti dan 

observer menemukan permasalahan dalam pembelajaran IPS yaitu keaktifan 

siswa kelas VII B yang tergolong masih rendah. Contoh keaktifan rendah  

siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru tetapi sedikit sekali yang 

bertanya. Hal ini yang membuat pembelajaran IPS di kelas VII B belum 

berjalan secara efektif. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam 

pembelajaran IPS adalah guru, guru seringkali menggunakan metode ceramah 

dan kurang memaanfatkan media pembelajaran. Contohnya yaitu dalam 

pembelajaran IPS, pada materi peta dan atlas guru kurang memanfaatkan 

media pembelajaran berupa atlas, globe maupun peta. Disamping itu, faktor 

siswa juga dapat berpengaruh terhadap pembelajaran IPS seperti minat dan 

motivasi siswa terhadap pembelajaran IPS, sebagian siswa beranggapan  dan 

memandang sebelah mata menomorduakan IPS, karena mata pelajaran IPS 

tidak diujikan dalam ujian nasional. Hal tersebut berdampak pada keaktifan 

siswa yang rendah.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  siswa di SMP N 2 

Depok kelas VII B kurang aktif dalam pembelajaran IPS. Hal ini yang 

mendasari peneliti melakukan penelitian guna memperbaiki keaktifan siswa 

yang rendah dalam pembelajaran IPS yaitu dengan menerapkan metode 

teman sebaya atau student facilitator and explaining. Metode Student 

Facilitator and Explaining merupakan  metode yang menjadikan siswa dapat 

membuat peta konsep maupun bagan untuk meningkatkan kreativitas dan 

keaktifan belajar siswa. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan metode Student Facilitator 

and Explaining diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan, dan dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

Dari uraian di atas, peniliti tertarik melakukan penelitian yang melibatkan 

teman sebaya dalam proses pembelajaran yaitu dengan judul “Penerapan 

Metode Student Facilitator and Explaining untuk Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Dalam Pembelajaran IPS Materi Kondisi Geografis dan Penduduk 

Kelas VII B di SMP N 2 Depok Sleman Yogyakarta”. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Metode Student Facilitator and Explaining 

Proses belajar mengajar yang dilakukan guru memerlukan metode 

yang tepat dalam pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Agar tujuan 

dalam proses belajar mengajar bisa tercapai secara efektif dan efisien, 

kemampuan guru dalam menguasai materi tidaklah mencukupi. Disamping 

penguasaan materi, guru juga harus memiliki kemampuan mengolah proses 

belajar  mengajar dengan baik, yaitu melalui pemilihan metode penyampaian 

materi yang tepat dalam proses belajar mengajar sesuai dengan materi yang 

diajarkan dan kemampuan siswa menerima materi. 

a. Pengertian Metode Student Facilitator and Explaining 

Metode Student Facilitator and Explaning (Teman Sebaya) ini 

merupakan salah satu dari tipe model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap 
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kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, kuis dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Menurut Anita Lie (2002: 22) metode Student Facilitator and 

Explaining merupakan metode dimana siswa mempresentasikan ide atau 

pendapat pada siswa yang lain. Sedangkan Agus Suprijono (2009: 128-

129) metode Student Facilitator and Explaining mempunyai arti metode 

yang menjadikan siswa dapat membuat peta konsep maupun bagan untuk 

meningkatkan kreativitas siswa dan keaktifan belajar. Perbedaan metode 

Student Facilitator and Explaning dengan metode  diskusi terletak pada 

cara pertukaran pikiran antar siswa. Dalam metode Student Facilitator 

and Explaning siswa dapat menerangkan melalui bagan atau peta konsep. 

Selanjutnya Agus Suprijono (2009: 128-129) mengemukakan langkah-

langkah dari metode Student Facilitator and Explaning yaitu:  

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.  

2) Guru mendesmonstrasikan /menyajikan garis besar materi. 

3) Memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa 

lainnya melalui bagan/peta konsep pendapat dari siswa. 

4) Guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

5) Penutup. 

 Berdasarkan langkah-langkah metode student facilitator and 

explaining yang dikemukakan di atas  dapat diambil kesimpulan bahwa 

metode Student Facilitator and Explaning menjadikan siswa sebagai 

fasilitator dan diajak berfikir secara kreatif sehingga menghasilkan 

pertukaran informasi dan melibatkan aktivitas pembelajaran yang 

menyenangkan. Dengan demikian bahwa metode Student Facilitator and 

Explaning tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa.  

b. Kelebihan dan Kelemahan Metode Student Facilitator and Explaining. 

 Setiap metode yang sudah ada selama ini mempunyai kelebihan 

dan kelemahan, begitu juga dengan metode Student Facilitator and 
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Explaining  memiliki ke dua hal tersebut. Adapun kelebihan dan 

kelemahannya, menurut Joko Tri Prasetya (2005: 91)  yaitu : 

1) Kelebihan 

a. Dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi kritis secara 

optimal. 

b.  Melatih siswa aktif, kreatif dalam menghadapi setiap 

permasalahan. 

c.  Mendorong tumbuhnya, tenggang rasa, mau mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang lain. 

d.  Mendorong tumbuhnya sikap demonstrasi. 

e.  Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat siswa 

secara terbuka.  

2) Kelemahan 

a.  Timbul rasa yang kurang sehat antara siswa satu dengan siswa 

yang lain. 

b.  Peserta didik yang malas mungkin akan menyerahkan bagian 

pekerjaanya pada teman yang pandai. 

c.  Penilaian individu sulit karena tersembunyi di balik kelompoknya. 

d.  Metode Student Facilitator and Explaining memerlukan 

persiapan-persiapan agak rumit dibanding dengan metode lain. 

e. Apabila terjadi persaingan yang negatif hasil pekerjaan akan 

memburuk. 

2. Keaktifan  Belajar 

Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan mendasar yang 

harus dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap guru  dalam proses 

pembelajaran. Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku karena kita akan lebih paham dari pada hanya 

sebatas melihat maupun mendengar. Berbuat dalam hal ini, bahwa sisiwa 

aktif dalam pembelajaran. 
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Indikator keaktifan dikemukakan oleh Paul B. Diederich dalam 

Sardiman (2006: 100-101), indikator tersebut dapat dilihat dari jenis-jenis 

aktivitas dalam belajar yang meliputi : 

1) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 

lain. 

2) Oral activities, seperti :menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan diskusi, 

interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan :uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activbities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5) Drawing activities, misalnnya menggambar membuat grafik, peta 

diagram. 

6) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menjawab, mengingat, 

memecahkan sosal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan.  

7)  Emotional activities. Seperti misalnya, menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Klasifikasi aktivitas belajar dari Diederickh di atas, menunjukan 

bahwa aktivitas dalam pembelajaran cukup kompleks dan bervariasi. 

Keadaan dimana siswa melaksanakan aktivitas belajar inilah yang 

disebut keaktifan belajar. Dari berbagai indikator diatas, dapat diambil 

suatu kesimpulan yang menunjukan siswa dikatakan aktif atau tidak 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa keaktifan adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

aktivitas siswa dan keaktifan siswa yang terwujud melalui indikator 

keaktifan yang dikemukakan oleh Paul B. Diederickh  seperti visual 

activities (membaca, memperhatikan gambar demonstrasi), oral activities 
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(bertanya, memberi saran), listening activities (mendengarkan diskusi), 

writing activities (menulis, menyalin), drawing activities (membuat peta 

diagram), mental activities (menjawab pertanyaan), emotional activities 

(bersemangat, merasa senang). 

3. METODE PENELITIAN 

1) Desain Penelitian 

   Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Suharsimi arikunto (2011: 3) menyebutkan bahwa penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberkan oleh guru yang 

dilakukan oleh siswa.  

   Penelitian tindakan kelas ini mengambil desain yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart (1988:11). Prosedur dan 

langkah-langkah penelitian mengikuti prinsip dasar yang berlaku dalam 

penelitian tindakan. Rancangan Kemmis & Taggart terdiri dari tahap-

tahap: perencanaan (plan), pelaksanaan dan pengamatan (act & 

observe), dan refleksi (reflect). Tahapan-tahapan tersebut diikuti dengan 

perencanaan ulang jika diperlukan sampai tujuan penelitian tercapai.  

 Desain penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), dengan jenis 

kolaboratif. Guru bertindak sebagai pengajar, peneliti bertindak sebagai 

observer, pengumpul data, penganalisis data, dan sekaligus pelapor 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini, kedudukan peneliti adalah 

sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir 

data, dan akhirnya pelapor hasil penelitian 

2) Rancangan Penelitian 

Langkah-langkah dan desain penelitian dalam penelitian ini 

mengikuti prinsip dasar yang dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart 

(1988:11). langkah-langkah penelitian mengikuti prinsip dasar yang 

berlaku dalam penelitian tindakan. Rancangan Kemmis dan Taggart 
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yang meliputi perencanaan (plan), pelaksanaan dan pengamatan (act & 

observe), dan refleksi (reflect). Adapun bagan model penelitian 

tindakan kelas adalah sebagai berikut: 

                                      
Gambar  1. Desain Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Kemmis dan Mc. Taggart (1998:11) 

 

3) Subjek penelitian 

          Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP N 2 Depok    

tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 32 siswa. Berdasarkan observasi 

dan diskusi dengan guru mata pelajaran IPS kelas ini memiliki keaktifan 

belajar yang rendah. Oleh karena itu, peneliti memilih kelas tersebut. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

    Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

5) Instrumen penelitian 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data diperlukan instrumen 

pengumpulan data yang tepat, antara lain:  
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Tabel 1. Kisi-kisi Lembar Observasi Kekatifan Siswa 

No Aspek Indikator 
Butir Kendali 

Observasi 

1 Visual activities : 

Membaca 

Siswa membaca buku sumber sesuai 

dengan materi yang akan dibahas. 

1 

2 Oral activities 

:Mengajukan 

pertanyaan 

a. Siswa mengajukan pertanyaan kepada 

guru terkait dengan materi apabila 

kurang jelas. 

b. Siswa bertanya pada siswa lain terkait 

dengan materi apabila kurang jelas. 

2 

3 Listening activities 

:Mendengarkan atau 

memperhatikan 

a. Siswa memperhatikan informasi yang 

disampaikan oleh guru. 

b. Siswa memperhatikan siswa lain yang 

sedang bertanya atau menyampaikan 

gagasan atau pendapatnya. 

3 

4 Writing activities 

:Menulis atau 

mencatat 

a. Menulis informasi penting dari materi 

yang dibahas. 

b. Menuliskan informasi penting yang 

disampaikan siswa lain ke dalam 

buku catatan. 

c. Menulis tugas dan jawabannya dalam 

buku catatan. 

4 

5 Drawing activities : 

membuat peta 

diagram 

Siswa mampu membuat peta diagram 

mengenai materi yang disampaikan. 

5 

6. Mental activities 

(menjawab) 

Siswa menjawab pertanyaan dari teman 

yang lain 

6 

7. Emotional 

Activities:Bersemang

at dan merasa senang. 

a.  Siswa merasa semangat dan senang 

dalam mengikuti pelajaran  karena 

metode yang digunakan guru untuk 

mengajar menyenangkan. 

b. Siswa tertarik mengikuti 

pembelajaran dilihat dari respon para 

siswa terhadap guru  saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

7 
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Tabel 2. Kisi-kisi Observasi Guru dalam Pembelajaran IPS dengan metode 

Student Facilitator and Explaining 

No Aspek yang diamati Deskriptor Indikator Butir 
Kendali 

1. Proses Pembelajaran Kondisi guru saat 
proses KBM 

1)  Apersepsi. 
2)  Tujuan pembelajaran. 
3)  Motivasi 
4)  Penjelasan materi 

1 
2 
3 
4 

2. Langkah-langkah dalam 
pembelajaran metode 
student facilitator and 
explaining 

Pemahaman 
terhadap langkah-
langkah metode 
student facilitator 
and explaining 

1) Siswa dibentuk kelompok  
     4-5 siswa. 
2) Siswa membuat bagan  
     berdasarkan kompetensi. 
     materi yang disampaikan. 
3) Siswa menerangkan bagan 

kepada siswa yang lain. 

5 
 

6 
 
 

7 
 

3 Penutup dan evaluasi Penutup dan 
evaluasi 

1) Refleksi 
2) Evaluasi 
3) Penyampaian materi  

Selanjutnya, doa dan salam 

8 
9 

10 

  Tabel 3. Kisi-Kisi Wawancara guru 

Sumber Indikator Keaktifan Siswa No. Item 

Guru a. Visual Activities (membaca) 

b. Oral Activities (mengajukan pertanyaan) 

c. Listening Activities (mendengarkan atau 

memperhatikan) 

d. Writing Activities (menulis atau mencatat) 

e. Drawing activities (membuat peta konsep) 

f. Mental Activities (menjawab) 

g. Emotional Activities (bersemangat dan 

merasa senang) 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

Jumlah 7 
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Tabel 4. Kisi-kisi Angket Keaktifan Belajar Siswa 

No Indikator yang diamati No. Butir 

1 Visual activities : Membaca materi dari buku 

sumber atau referensi lain. 

1,2,3 

2 Oral activities : Mengajukan pertanyaan 4,5,6 

3 Listening activities : Mendengar atau 

memperhatikan informasi yang disampaikan 

oleh guru dan siswa lain 

7,8,9,10 

4 Writing activities : Menulis atau mencatat 

informasi yang penting dari materi yang 

dibahas 

11,12,13 

5 Drawing activities : Membuat peta diagram 14 

6. Mental activities : Menanggapi dan 

memecahkan soal 

15, 16, 17 

7. Emotional activities : Bersemangat dan 

merasa senang dengan pembelajaran IPS 

18, 19, 20 

          Tabel 5. Penskoran tiap butir angket keaktifan belajar siswa 

Alternatif Jawaban 

Skor Untuk Pernyataan 

Pernyataan Positif 
Pernyataan 

Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

6.  Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Cara yang digunakan dalam triangulasi data pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan triangulasi metode. 
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7. Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk analisis data yaitu analisis 

kuantitatif dan analisis kualitatif. 

8. Indikator Keberhasilan  

Penelitian ini dikatakan berhasil jika rata-rata nilai kekatifan siswa kelas 

VIII B SMP N 2 Depok mencapai diatas 75% (masuk kategori baik). 

Adapun pedoman kriteria keberhasilan yang digunakan kriteria tingkat 

keberhasilan menurut Zaenal Aqib (2009: 41). 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

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 sedangkan 

guru kelas bertindak sebagai pelaksana tindakan.  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 power point 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. 
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d) Memberikan pelatihan kepada guru IPS yang bertindak sebagai 

pelaksana tindakan  dengan menggunakan metode Student 

Facilitator and Explaining. 

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 

kepada teman sebaya tentang peta konsep yang mereka 

buat. 

(8) Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 
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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 

(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  

Pada Siklus I ini masih banyak siswa yang kurang aktif selama 

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

pertanyaan, baik yang ditanyakan oleh guru maupun saat salah satu 

kelompok yang menyajikan hasil peta konsep.  

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%. 

 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. 

4) Refleksi  

 Penerapan Metode pembelajaran  student facilitator and explaining 

pada siklus I belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal,  

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 siklus II agar 

mencapai kriteria keberhasilan tindakan. 
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a. 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. 

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 
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(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. 

(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-
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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. 

(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  

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%.  

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 
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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 

meningkatkan keaktifan siswa. 

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. 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Penerapan Metode Student Facilitator and Explaining untuk 

Meningkatkan Keaktifan Siswa 

klus 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. 

 Upaya meningkatkan keaktifan siswa dengan menerapkan metode  

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

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%  
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2. Oral 
activities 

Bertanya 74% 77%  
 
      75% 3. Listening 

activities 
Mendengarkan 71% 77% 

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% 

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. 

60%

70%

80%

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 

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  

4. Temuan Penelitian 

Pada saat penelitian, ada beberapa pokok-pokok temuan penelitian 

antara lain yaitu: Penerapan metode  Student Facilitator and Explaining 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS. 

5. 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 diterapkan pada 

kelas penelitian. 

6. Kesimpulan dan Saran 

1) Kesimpulan 

      Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka 

diperoleh kesimpulan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik 

Student Facilitator and Explaining  ditemukan adanya  kendala yaitu 

dibutuhkan waktu yang relatif lama. 

2) Saran  

a) Kepala Lembaga Pendidikan/Kepala Sekolah 

Alangkah baiknya jika hasil penelitian ini dijadikan pedoman oleh 

lembaga pendidikan untuk selalu meningkatkan motivasi belajar 

siswa, sebab untuk mencapai prestasi belajar siswa secara maksimal 

perlu adanya motivasi yang tinggi dari siswa itu sendiri. 
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b) Bagi Guru 

Guru menerapkan metode Student Facilitator and Explaining pada 

proses pembelajaran lainnya, sehingga metode pembelajaran yang 

diterapkan guru dapat bervariasi dan siswa tidak merasa bosan. 

c) Bagi Siswa 

  Siswa belajar menggunakan metode Student Facilitator and 

Explaining dengan sungguh-sungguh pada materi yang sesuai, 

karena mempunyai banyak manfaat ke depannya. 

d) Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Para peneliti lain diharapkan terus mengembangkan penelitian 

tindakan kelas ini karena  penelitian tindakan kelas bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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