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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT 

FACILITATOR AND EXPLAINING DALAM 

MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK 

KELAS IV PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

DI SD AL MUTTAQIEN 

OLEH 

REKI REFIANSYAH 

 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif yang dimaksud penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kunatitatif/statistic dengan tujuan untuk 

mengujihi potesis yang telah ditetapkan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

yaitu, Pengaruh model pembelajaran SFE (Student Facilitator and 

Explaining) terhadap keaktifan belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesiakelas IV SD AL MUTTAQIEN Bandar 

Lampung dengan menggunakan jenis penelitian Quasy Experimental 

(Kuantitatif), instrumen yang digunakan yaitu berupa angket keaktifan 

belajar melalui langkah-langkah perhitungan yang meliputi: uji 

validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, hipotesis dan 

uji-t. 

  

Hasil penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran 

Bahasa Indonesia berpengaruh terhadap keaktifan belajar peserta 

didik. Hal ini diketahui dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

uji-t diperoleh thitung = 3,073 dengan populasi sebanyak 48 peserta 

didik dan taraf signifikan        ttabel = 2,031, terlihat bahwa thitung ≥  

ttabel maka H0 diterima. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining dapat memberikan pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap keaktifan belajar peserta didik. 
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MOTTO 

 

                       

 

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling 

tinggi derajatnya jika kamu beriman. (Q.S. Al-Imran:139)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan modal yang teramat penting bagi suatu 

bangsa. Dimana dengan pendidikan yang lebih maju maka suatu 

bangsa akan memiliki pondasi peradaban yang kokoh dan tidak akan 

lekang dimakan waktu. Begitu besarnya nilai yang terkandung dalam 

suatu pendidikan tersebut, maka semakin besar tanggung jawab kita 

dalam menjaga dan merawat pendidikan itu sendiri. Berbagai bangsa 

terus berlomba membangun di bidang pendidikan. 

 Oleh sebab itu, pembangunan nasional di bidang pendidikan 

menjadi suatu prioritas dalam upaya mencerdasakan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia  Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Hal ini sejalan 

dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: 

     “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 

Menurut Omar Malik pendidikan merupakan suatu proses nyata 

dalam rangka mempengaruhi ataupun membentuk peserta didik untuk 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan yang 

ada disekitarnya, dengan begitu akan menimbulkan perubahan 

didalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekwat 

dalam kehidupan masyarakat.
2
 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 “Tentang Sistem Pendidikan Nasional” 
2Omar Malik, Kurikulum dan pembelajaran, (Jakarta: Bumi aksara, 2015), h. 3. 
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Dalam uraian diatas penulis dalam menarik kesimpulan bahwa 

pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan karena segala sesuatu 

yang diperbuat atau yang dilakukan tidak terlepas dari pendidikan, 

dalam pendidikan tentu adanya pembelajaran yang dilakukan antara 

peserta didik dengan tenaga pendidik, tenaga pendidik berperan 

penting dalam proses pembelajaran karena segala sesuatu yang 

dilakukan tenaga pendidik memberikan dampak besar bagi peserta 

didik jika tenaga pendidik menyampaikan materi dengan baik dan 

mudah dimengerti maka peserta didik yang menerima materi akan 

mudah meresapi.  

Tenaga pendidik memiliki tantangan tersendiri untuk membuat 

peserta  didik berhasil sehingga memiliki kualitas yang baik dengan 

pendidikan yang diharapkan. Pada proses pembelajaran tenaga 

pendidik harus bisa membuat proses belajar mengajar menjadi mudah 

dan menyenangkan agar para peserta didik tidak tertekan dan merasa 

bosan dengan suasana di kelas. Sebagaimana dalam Al Quran telah 

dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 31 sebagai berikut: 

            

    

 Yang berarti: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para 

Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda 

itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” 

Untuk mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang 

pendidikan tersebut, maka lembaga pendidikan sebagai tonggak 

terdepan dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut di tuntut untuk 

dapat menciptakan proses pembelajaran yang meningkatkan semangat 

peserta didik dalam menuntut ilmu. Banyak faktor yang dapat menjadi 

indikator suksesnya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan salah satunya adalah hasil belajar 
“
peserta didik. 

Hasil belajar tersebut merupakan prestasi belajar peserta didik yang 

dapat diukur dari nilai siswa setelah mengerjakan soal yang diberikan 

oleh tenaga pendidik pada saat evaluasi dilaksanakan. Keberhasilan 
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pembelajaran di sekolah akan terwujud dari keberhasilan belajar 

siswanya. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam individu maupun dari luar individu. Faktor dari 

dalam individu, meliputi faktor fisik dan psikis, di antaranya adalah 

motivasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat memberikan 

dukungan yang positif dalam belajar, namun dapat juga menghambat 

proses belajar. Hambatan-hambatan yang terjadi berakibat pada hasil 

belajar individu yang mengalami proses belajar tidak sesuai dengan 

yang diinginkannya. Keadaan-keadaan tersebut berdampak pada 

timbulnya masalah pada proses belajar selanjutnya. Motivasi belajar 

siswa yang rendah akan menjadi hambatan yang sangat berarti pada 

proses pembelajaran, karena dapat mengakibatkan prestasi belajar 

siswa rendah. Oleh sebab itu lembaga pendidikan, diwajibkan untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan belajar peserta didik. 

Permasalahan belajar seperti yang diungkapkan tersebut terjadi 

pada peserta di SD AL MUTTAQIEN kelas IV pada matapelajaran 

bahasa Indonesia. Hal ini menjadi perhatian lebih bagi peneliti 

mengingat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, akan 

tetapi minat peserta didik sangat rendah untuk mengikuti proses 

pembelajaran tersebut.Dimana pada hasil proses pembelajaran yang 

diperoleh peserta didik ditunjukkan dengan pencapaian nilai bahasa 

Indonesia yang rendah. Banyak peserta didik yang memperoleh nilai 

bahasa indonesia di bawah 60, tidak sesuai yang diharapkan oleh 

pendidik. Anggapan tentang membosankannya belajar bahasa 

Indonesia sering mendominasi pemikiran peserta didik sehingga 

banyak di antara mereka kurang berminat untuk mempelajari bahasa 

Indonesia dan peserta didik kurang termotivasi dalam belajar. Selain 

itu, pembelajaran juga masih terpusat pada pendidik. Pendidik banyak 

menjelaskan dan peserta didik kurang diberi kesempatan untuk 

berdiskusi dengan temannya dan mengembangkan gagasan atau ide 

pada proses   pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di sekolah yang 

dilakukan pada bulan Juli-Agustus tahun 2020 dan wawancara dengan 

tenaga pendidik mata pelajaran bahasa indonesia, 24 dari 45 siswanya 

kurang memahami pelajaran bahasa Indonesia hal ini dilihat dari nilai 

tes bahasa Indonesia yang kurang dari 60. Berdasarkan hasil 

pengamatan, bahwa  keaktifan belajar bahasa Indonesia peserta didik 

rendah. Rendahnya keaktifan belajar peserta didik dapat dilihat pada 

saat peserta didik menerima materi pelajaran.  Hal ini ditunjukkkan 

dengan sikap peserta didik
”
 yang cenderung ramai sendiri, mengobrol 

dengan teman, ada beberapa siswa yang mengerjakan 
“
PR pelajaran 

lain dan kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Bila siswa diberi latihan soal yang agak sulit, siswa tidak 

mengerjakan soal tersebut dan tidak termotivasi untuk mencari 

penyelesaian dari soal tersebut. Peserta didik lebih senang menunggu 

tenaga pendidik menyelesaikan soal tersebut. Hal ini disebabkan 

peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

menyampaikan pendapat. 

 Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti terhadap 

wali kelas IV A dan B yaitu ibu Ishmi Khadijah S.Pd dan ibu Sara 

Kencana, S.Sos. dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan  

tentang model yang sering di gunakan, apakah model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining pernah digunakan, apakah peserta 

didik aktif dalam pembelajaran di kelas kususnya mata pelajaran 

bahasa indonesia, dan model apa saja yang pernah ibuk gunakan, 

bagaimana respon  peserta didik saat ibuk menerapkan model tersebut,  

media apa saja yang pernah di gunakan oleh ibuk pada mata pelajaran 

bahasa indonesia, ada berapa peserta didik yang tergolong aktif dan 

apa penyebabnya  untuk wawancara pertama peneliti lakukan kepada 

wali kelas IV A yaitu ibu Ishmi Khadijah S.Pd. ibu Ishmi Khadijah. 

S.Pd menjelaskan bahwa dalam mengajar pendidik jarang mengganti 

model pembelajaran model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining tidak pernah digunakan atau diterapkan dikelas IV A dan 

B peserta didik kurang semangat dalam belajar peserta didik 

seringkali tidak pokus saat pendidik menjelaskan materi peseta didik 
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juga sering sibuk bermain bersama teman nya hal itu berpengaruh 

pada hasil ulangan harian yang kurang baik.
3
 

 Wawancara yang kedua yaitu dengan wali kelas IV B yaitu 

dengan Sara Kencana, S.Sos pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu 

mengenai model yang sering digunakan, bagaimana keaktifan belajar 

peserta didik khusunya mata pelajaran  Bahasa Indonesia, apa 

penyebab peserta didik yang aktif dan tidak aktif , peneliti 

menyimpulkan dari jawaban ibu Sara Kencana, S.Sos bahwa Sara 

Kencana, S.Sos belum pernah menerapkan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining, keaktifan belajar peserta didik 

juga masih kurang, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia masih harus 

pasif dan penyebab nya mereka bosan  dengan metode belajar yang 

monoton, masyarakat yang mungkin terbawa dari teman bermain yang 

pasif.
4
 

 Dari hasil wawancara bersama wali kelas IV SD AL 

MUTTAQIEN panjang dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar 

peserta didik masih rendah, hal itu dikarnakan peserta didik hanya 

belajar dengan model pembelajaran yang monoton dan hanya sesekali 

belajar dengan menggunakan model
”
 pembelajaran. 

PROFIL SEKOLAH 

 

Lokasi  : KEMILING – BANDAR LAMPUNG 

Alamat Surat : Jl. Imam Bonjol Gg. Terong No. 29 

Telepon : (0721) 272816-271770 

Faksimili : - 

Kepala Sekolah  Muhammad Solihin, S.Sos 

 

                                                             
3Ishmi Khadijah, “wawancara penulis dengan wali kelas IV, SD AL 

MUTTAQIEN, rekaman” , kemiling, Senin 07 Oktober 2019. 
4,Sara Kencana, “wawancara penulis dengan wali kelas IV, SD AL 
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A. Lembaga 

 

1. Nama Lembaga : SD AL MUTTAQIEN 

2. NIS   : 69991415 

3. NSS  : 111218710018 

4. NIB  : - 

5. Penyelenggara : YAYASAN 

6. Tahun didirikan : 2014 

7. E-Mail Sekolah : 

SDALMUTTAQIENBANDARLAMPUNG@gmail.com  

8. Website Sekolah : - 

9. Jenjang Akreditasi : TERAKREDITASI B 

B. Visi Sekolah 

 

Menjadikan Lembaga Pendidikan Umum Yang Berbasis 

Islam, Berwawasan Keilmuan, Kemandirian dan Memiliki 

Keterampilan yang sesuai Dengan Perkembangan Zaman 

 

C. Misi Sekolah 

 

1. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam 

dan juga budaya bangsa sehingga menjadi kearifan dalam 

bertindak. 

2. Menumbuhkan kultur kerja madrasah yang berbasis pada 

nilai-nilai ke Islaman dan kemanusiaan . 

3. Menumbuhkan Semangat keunggulan untuk menjadi 

sebuah tradisi kepada seluruh warga madrasah. 

4. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

dan bermutu, sehingga siswa dapat berkembang secara 

optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

5. Menerapkan Manajemen berbasis mutu madrasah dengan 

melibatkan seluruh komponen madrasah. 

  

mailto:SDALMUTTAQIENBANDARLAMPUNG@gmail.com
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D. Tujuan Sekolah 

 

1. Dapat menagamalkan ajaran Agama Islam dari hasil 

proses pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri atau 

pembiasaan. 

2. Mampu meraih prestasi akademik maupun non akademik 

(Lomba Bidang Study, Keagamaan dan Olah Raga). 

3. Membina peserta didik agar memiliki keterampilan, 

pengalaman dan sikap yang baik 

4. Dapat menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

sebagai bekal untuk melanjutkan keskeolah yang lebih 

tinggi. 

5. Meningkatkan mutu kinerja seluruh warga madrasah 

dengan baik dan penuh tanggung jawab. 

 

G. Tenaga Kependidikan 

 

Jumlah Guru Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 

 Guru PNS   : 0 Orang 

 Guru Tetap Yayasan  : 9 Orang 

   Jumlah    9 Orang 

 

H. Fasilitas Pendidik 

  Laboraturium 

  Masjid 

  Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

  Jumlah Peserta Didik Seluruhnya  : 252 Siswa 

  Laki-Laki     : 129 Siswa 

  Perempuan     : 123 Siswi 
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Tempat dan

Urt Induk NISN Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6

1 2293 3110253286 ADE RISMA WIDODO P Bandar Lampung, 20 Februari 2011 Bandar Lampung

2 2267 3116147675 AINI P Serengsem, 18 Jnuari 2011 Serengsem

3 2296 3112868764 ASYIFA NURIL AZAHRA P Tanjung Agung, 06 Agustus 2011 Tanjung Agung

4 2232 3111670049 DAVA M. YUSUF L Panjang, 06 Agustus 2010 Panjang

5 2298 0108365296 ELSINTA MAHARANI P Panjang, 07 Juli 2010 Panjang

6 2448 HENDY YUSUF UTAMA L Palembang,19 April 2011 Palembang

7 2240 IKE KARLINA P Panjang, 25 Januari 2011 Panjang

8 2241 0082681384 INDAH MINARTI P Bandar Lampung, 04 Februari 2008 Bandar Lampung

9 2277 0111463198 MUHAMMAD FATAN A RIFKI L Panjang, 12 Maret 2011 Panjang

10 2278 3111924699 MUHAMMAD NURDIN L Tanjung Karang, 04 Juni 2011 Tanjung Karang

11 2283 3118601133 PUTRI NIKEN AZIZKA P Panjang, 11 Maret 2011 Panjang

12 2272 3110081794 RASTI PERMATASARI P Panjang, 16 Juni 2011 Panjang

13 2308 0119272741 REFANA AULIA P Bandar Lampung, 10 Juni 2011 Bandar Lampung

14 2311 3117982818 RIZKI PADILAH L Panjang, 23 Januari 2011 Panjang

15 2287 0106721673 SAFA NEYSYA DWI PUTRI P Panjang, 17 November 2010 Panjang

16 2313 3113188772 SHABO LAKSONO L Panjang, 31 Desember 2011 Panjang

17 2275 3112870743 SUCI PERMATASARI L Panjang, 30 Juli 2008 Panjang

18 2289 3110265661 SUCI PUSVITA SARI P Bandar Lampung, 12 Agustus 2011 Bandar Lampung

19 2290 3116295955 TEGAR RIANSA L Bandar Lampung, 03 Januari 2011 Bandar Lampung 

20 2291 TRI INDRA BAYU L Panjang, 04 Februari 2011 Panjang

Keterangan

Laki-Laki : 9 Orang

Perempuan : 11 Orang

20

DAFTAR SISWA KELAS 4 ( EMPAT ) A   T.P 2020 / 2021

Nomor
N A M A L/P

 

JUMLAH 

KLS 

KELAS JUMLAH 

KLS 1 KLS 2 KLS 3 KLS 4 KLS 5 KLS 6   

L P L P L P L P L P L P   

Kelas 

Jlh. 

Kls                           

I 2 32 25                       

II 2     28 24                   

III 1         16 21               

IV 2             17 23           

V 2                 19 21       

VI 1                     17 9   

Jumlah 10 
32 25 28 24 16 21 17 23 19 21 17 9 

252 
57 52 37 40 40 26 
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Tempat dan

Urt Induk NISN Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6

1 2294 3113965831 AMANDA KARTIKA PUTRI P Tanjung Pinang, 20 Maret 2011Tanjung Pinang

2 2447 0104410942 ARCHILLES WIDI SYAPUTRA L Tangerang, 02 November 2010Tangerang

3 2271 3112111215 CITRA WANDIRA P Panjang, 10 Juli 2011 Bandar Lampung

4 2304 3117626108 M. AKBAR ALAMSYAH L Panjang, 24 Juni 2011 Panjang

5 2279 3119876879 M. USAMAH AZZKI DAFA ABDILLAH L Bandar Lampung, 09 April 2011Bandar Lampung

6 2305 0112395743 MARSYAH IMELDA P Panjang, 07 Maret 2011Panjang

7 2276 3101544040 MUHAMMAD AFIF AL FAIZ L Bandar Lampung, 19 Desember 2010Bandar Lampung

8 2318 3098111457 NAHDIAH MARIAM P Brebes, 14 November 2009Brebes

9 2250 3096962187 NURHASANAH P Panjang, 31 Oktober 2009Panjang

10 2347 0093614095 OKTA YOLANDA p Panjang, 05 Oktober 2009Panjang

11 2424 3118508272 RAMDHAN NUSA BHAKTI L Bratasena, 11 Juli 2011 Bratasena

12 2256 3092195805 REVAN FERNANDO L Panjang, 18 Agustus 2009Panjang

13 2309 3117102185 RIKA APRIYANI P Bandar Lampung, 16 Juli 2011Bandar Lampung

14 2258 3111526011 RIZKA FADILAH P Panjang, 20 Juni 2009 Panjang

15 2286 3115150067 SAM REZA L Bandar Lampung, 13 Februari 2011Bandar Lampung 

16 2288 3106610767 SOLU ZHEMA B. MANALU L Bandar Lampung, 14 November 2010Bandar Lampung 

17 2300 TERINA SABANA P Sidoarjo, 26 Juli 2011 Sidoarjo

18 2292 3112014779 TIARA SAFITRI P Bandar Lampung, 09 Januari 2011Bandar Lampung

19 2306 TIRANA SABANA P Sidoarjo, 26 Juli 2011 Sidoarjo

20 2315 3110270065 ZYHAN FADILAH P B. Lampung, 16 Juni 2011Bandar Lampung

Keterangan

Laki-Laki : 8 Orang

Perempuan : 12 Orang

20

DAFTAR SISWA KELAS 4 ( EMPAT ) B   T.P 2020 / 2021

Nomor
N A M A L/P

 

     Dari hasil pengamatan di atas, banyak kendala yang menjadi 

penghambat proses pembelajaran. Namun secara garis besar peneliti 

menyimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi titik berat 

pengamatan yaitu: pertama, model pembelajaran yang diterapkan 

pada SD AL MUTTAQIEN adalah berpusat pada tenaga pendidik 

atau yang sering disebut dengan istilah Teacher Centre. Kedua, 

keaktifan peserta didik yang masih kurang hal ini terlihat dari 

beberapa peserta didik yang tidak menghiraukan penyampaian materi 

oleh tenaga pendidik. 

Hal di atas sangat bertentangan dengan penerapan kurikulum 

2013. Dimana pada kurikulum 2013 telah didefinisikan secara 

gamblang tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai dengan 

yang seharusnya, yakni sebagai kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang men cangkup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Acuan dan prinsip penyusunan kurikulum 2013 
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mengacu pada pasal 36 undang-undang No. 20 tahun 2003, yang 

menyatakan bahwa penyusunan kurikulum harus memperhatikan 

peningkatan iman dan takwa; peningkatan ahlak mulia; peningkatan 

potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi 

daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional 

dan nilai-nilai kebangsaan.  

Tujuan pembelajaran di sesuaikan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang dinyatakan pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2003, yakni: 

“Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berahlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demok ratis serta bertanggung jawab”
5
. 

Mengingat pentingnya peranan peserta didik sebagai 
“
faktor 

penentu keberhasilan pendidikan, maka perlu diupayakan adanya 

pembenahan terhadap berbagai hal pendukung yang berkaitan dengan 

optimalisasi keaktifan belajar peserta didik. Sehubungan dengan 

keberhasilan belajar, Slameto berpendapat bahwa ada 2 faktor yang 

mempengaruhi belajar peserta didik. 

 Faktor internal, merupakan faktor di dalam diri peserta didik 

yang meliputi faktor fisik misalnya kesehatan dan faktor 

psikologis, misalnya motivasi, kemampuan awal, kesiapan, 

bakat, minat dan lain-lain. 

 Faktor eksternal, merupakan faktor yang ada di luar diri peserta 

didik, misalnya keluarga, masyarakat,  sekolah dan lain-lain.
6
 

Selanjutnya mengenai keberhasilan belajar bahasa Indonesia 

Herman Hudoyo  mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika 

sebagai berikut. 

 Peserta didik, meliputi: kemampuan, kesiapan, minat, motivasi, 

serta kondisi peserta didik pada saat mengikuti kegiatan belajar 

bahasa Indonesia. 

                                                             
5Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi 

Kurikulum 2013 (Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2018), h. 45 
6
Slameto.. Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 2010). Hal. 162. 
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 Pengajar, meliputi: pengalaman, kepribadian, penguasaan materi 

bahasa Indonesia dan cara penyampaian yang diberikan oleh 

tenaga pendidik. 

 Prasarana dan sarana, meliputi ruangan, alat bantu belajar, buku 

tulis dan sumber belajar yang membantu kelancaran proses 

belajar-mengajar. 

 Penilaian, digunakan untuk melihat hasil belajar bahasa 

Indonesiapeserta didik sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kegiatan belajar dan memperbaiki hasil belajar
”
 selanjutnya.

7
 

Selain dari faktor-faktor tersebut yang menjadi titik berat 

permasalahan yang ada dilapangan adalah kurang memahaminya 

tenaga pendidik dalam menerapkan model pembelajaran yang tepat 

bagi peserta didik. Meskipun sarana dan prasarana pendukung sudah 

lengkap akan tetapi bila penerapan model pembelajarannya tidak tepat 

maka proses pembelajaran akan menjadi bias atau tidak efektif dan 

efisien. Oleh sebab itu pendidik dituntut untuk dapat memahami teori 

apa yang akan disampaikan dan memilih metode atau model 

pembelajaran yang tepat sehingga peserta didik akan merasakan 

semangat untuk mengikuti proses pembelajaran itu sendiri sehingga 

secara tidak langsung meningkatkan keaktifan peserta didik. 

Dari pendapat tersebut di atas ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi upaya peningkatan keaktifan belajar peserta didik 

adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam belajar bahasa 

Indonesia.Keaktifan sebagai bentuk keseluruhan daya penggerak yang 

ada dalam diri peserta didik mampu menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki peserta didik dapat tercapai. Keaktifan 

belajara peserta didik dapat di wujudkan dengan upaya membawa 

proses pembelajaran ke arah yang lebih menyenangkan. 

Untuk itu tenaga pendidik dituntut untuk tidak hanya memahami 

materi mata pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Akan tetapi juga diwajibkan untuk menyiapkan strategi pembelajaran 

dengan memahami model pembelajaran seperti apa yang tepat untuk 

menyampaikan materi. Hal ini dikarenakan tiap materi yang satu 

                                                             
7Hudoyo, Herman, Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya di 

Depan Kelas. (Surabaya: Usaha Nasional. 1988). Hal 6- 7. 
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dengan yang lainnya memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda, 

sehingga agar materi tersebut dapat dicerna oleh peserta didik maka 

pemilahan model pembelajaran haruslah tepat. Banyak model 

pembelajaran yang saat ini di kembangkan di dunia pendidikan. Salah 

satunya adalah model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining, dimana model pembelajaran seperti ini menurut peneliti 

tepat bila digunakan untuk pembahasan materi mata pelajaran bahasa 

Indonesia.   

Penggunaan metode pembelajaran Student Facilitator And 

Explainingdengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

menyampaikan ide / gagasannya kepada teman. Metode pembelajaran 

ini sangat efektif untuk melatih berbicara peserta didik untuk 

menyampaikan ide / gagasannya sendiri. Model pembelajaran ini akan 

relevan apabila peserta didik secara aktif ikut serta dalam merancang 

materi pembelajaran yang akan dipresentasikan. Untuk itu 

pembelajaran pada apresiasi drama akan lebih sesuai dikarenakan 

peserta didik secara aktif ikut serta baik itu dalam kegiatan apresiasi 

maupun bisa berupa ekspresi sastra sebagai pelakunya. 

Dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan dapat 

mendorong semangat peserta didik untuk aktif mengikuti proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Diharapkan kedepannya model pembelajaran ini dapat menjadi salah 

satu alternatif dalam penyampaian materi mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Akan tetapi tentunya setiap model pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu 

pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk teori yang tepat akan 

menciptakan proses pembelajaran yang aktif. Interaksi yang terjadi 

tidak hanya dari tenaga pendidik saja akan tetapi akan memiliki 

hubungan timbal balik dengan peserta didik. 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut akan dilaksanakan 

penelitian pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode 

Student Facilitator And Explaining dengan pemberian tugas drama 

untuk meningkatkan keaktifan belajar bahasa indonesiapeserta didik. 

Metode pembelajaran Student Facilitator And Explaining dengan 

pemberian tugas dramabahasa Indonesia ini diharapkan dapat menjadi 
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salah satu solusi dalam mengatasi rendahnya keaktifan belajar yang 

dialami oleh peserta didik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

     Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Masih kurang aktifnya peserta didik terlibat dalam prosese 

pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada tenaga pendidik. 

3. Rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

4. Model pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

masih belum efektif dan efisien. 

5. Belum pernah diterapkannya model student facilitator and 

explaining. 

6. Wawasan tenaga pendidik yang masih minim tentang model 

pembelajaran student facilitator and explaining. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Penerapan model pembelajaran student facilitator and 

explaining pada siswa kelas IV SD AL MUTTAQIEN 

Bandar Lampung. 

b. Keaktifan belajar peserta didik, yaitu dengan menggunakan 

kategori tinggi, sedang dan rendah. Pada penelitian ini yang 

diukur adalah keaktifan belajar peserta didik terhadap mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD AL 

MUTTAQIEN Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar Pengaruh Model Pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining dalam Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Peserta Didik Kelas IV Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia? 
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E. Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining pada Peserta Didik Kelas IV SD 

AL MUTTAQIEN terhadap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining dalam Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Peserta Didik Kelas IV SD AL MUTTAQIEN pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat 
“
Teoritis 

Memberikan pedoman yang jelas pada pendidikan dan 

calon pendidikan yang tentang model Student Facilitator And 

Explaining dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

     Model pembelajaran Student Facilitator And Explaining 

dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. 

b. Bagi Pendidik 

     Hasil peneliti ini dapat menjadi salah satu alternatif 

strategi pembelajaran Bahasa Indonesia yang dapat 

diterapkan di sekolah dan dapat memotivasi pendidik untuk 

mengembangkan  strategi pembelajaran lain yang inovatif 

dan kreatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia atau 

bidang studi lainnya, guna meningkatkan keaktifan peserta 

didik 

c. Bagi Peneliti 

     Penelitian ini untuk memperoleh jawaban dari 

permasalahan yang ada dan memperoleh pengalaman yang 

menjadikan peneliti siap menjadi  pendidik yang
”
 

profesional. 
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BAB II 

KAJIAN 
“
TEORI 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian model pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

dipakai untuk merancang mekanisme suatu pengajaran yang 

mencakup sumber belajar, subjek pembelajar, lingkungan belajar dan 

kurikulum.
8
 Model pembelajaran merupakan jalan menuju 

keberhasilan dalam suatu kelas. Jika seorang pendidik dapat 

menggunakan model pembelajaran yang tepat maka pembelajaran 

dapat berjalan secara baik. Pembelajaran dapat dikatakan baik apabila 

pembelajaran mengarah pada terukurnya suatu tujuan belajar. 

Model pembelajaran memiliki tujuan mengenai proses 

berkomunikasi dan berdiskusi melalui interaksi antar peserta didik.
9
 

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan 

salah satu pembelajaran model kooperatif (kelompok) mendorong 

peserta didik untuk mampu merumuskan tujuan pembelajaran secara 

mandiri, mampu menilai sejauh mana kemampuan yang dimiliki, 

merencanakan kerja atau kegiatan pembelajaran yang akan diambil, 

melatih kinerja kelompok dan individu serta memotivasi diri dengan 

menentukan target pencapaian yang diinginkan.
10

 Salah satu anggapan 

yang mendasari pengembangan pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) adalah bahwa keterkaitan yang muncul melalui kerja sama 

akan meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar dari pada belajar 

yang dilakukan sendiri.  

Kooperatif adalah pembelajaran yang dapat menciptakan 

hubungan kerja sama yang baik antar peserta didik di dalam kelas. 

Disimpulkan jadi Kooperatif ialah suatu pembelajaran yang 

membimbing peserta didik untuk bisa bersama-sama menyelesaikan 

tugas-tugas yang tertata. Salah satu model pembelajaran kooperatif 

                                                             
8Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI (Yogyakarta: Garudhawaca, 

2018), h.306. 
9Amos Neolaka, Grace Amialia, Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan 

Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup (Depok: Kencana, 2017), h. 244. 
10Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), h.111. 
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yang memberikan kesempatan bagi peserta didik secara tepat untuk 

belajar secara mandiri untuk memaknai materi dan memahaminya 

secara lebih mendalam dalam kegiatan diskusi adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator And” Explaining.  

2. Definisi Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki hubungan sangat erat kaitannya 

dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar tenaga pendidik. 

Dimana dengan menggunakan model pembelajaran, tenaga pendidik 

dapat membantu peserta didik menggali dan mendapatkan informasi, 

keterampilan, cara berpikir dan memberikan kebebasan 

menyampaikan ekspresi ide / gagasan yang ia miliki. Menurut Imas 

Kurniasi dkk, 
“
model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran 

yang sudah tergambar dari awal pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran yang di terapkan oleh pendidik secara khas, dengan kata 

lain model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari penerapan 

suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran.
11

 

3. Ciri-ciri dan Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 

tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun 

oleh Herbert Thelen dan berdasarkan teori John Dewey. 

Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam 

kelompok secara demokratis. 

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya 

model berpikir induktif dirancang untuk model proses 

berpikir induktif. 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar di kelas, misalnya model Sinectic dirancang utuk 

memperbaiki kreaktivitas dalam pelajaran mengarang. 

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan 

langkah-langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-

prinsip reaksi; (3) sistem sosial; dan (4) sistem pendukung. 

                                                             
11Imas Kurniasi, Berlin Sani, Lebih Memahami Konsep dan Proses Pembelajaran, 

(Kata Pena: 2017), h. 12 
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e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model 

pembelajaran. Dampak-dampak tersebut meliputi: (1) 

dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat di ukur; 

(2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

f. Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan 

pedoman model pembelajaran yang di
”
 pilihnya.

12
 

 

B. Model Pembelajaran SFE (Student Facilitator And 

Explaining) 

1. Pengertian Model Pembelajan SFE 

Model 
“Student Facilitator and Explaining ialah tipe pembelajaran 

kelompok yang dibuat agar dapat memberi pengaruh kepada peserta 

didik dalam bekerja sama serta mengarahkan peserta didik  untuk 

dapat membuat peningkatan terhadap pemahaman materi.
13Student 

Facilitator and Explainingjuga merupakan model pembelajaran yang 

dapat melatih peserta didik dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Peserta didik dapat berinteraksi tanpa rasa canggung dalam 

mendiskusikan materi yang belum dipahami, sehingga peserta didik 

dapat lebih mengerti materi yang dijelaskan oleh temannya.
14

 

Oleh karena itu, model ini akan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menggali pengetahuannya sendiri tanpa terus-

menerus didikte oleh pendidik.
15

 Pengetahuan tesebut dapat digali 

oleh peserta didik melalui saling bertukar ide atau pendapat dengan 

teman satu kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas, 

proses pembelajaran tersebut efektif untuk meningkatkan minat 

belajar peserta didik di dalam kelas. Model Student Facilitator and 

                                                             
12

Dr. Rusman, M.Pd, Model-model Pembelajaran Mengembangkan 
Profesional Guru (Depok:  PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 136.  

13Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 183. 
14Supriyono, Toto‟ Bara Setiawan, Dinawati Trapsilasiwi, “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Matematika Model Student Facilitator and Explaining 
SettingContextual Teaching and Learning (CTL) pada Sub Pokok Bahasan Prisma 

dan Limas Kelas VIII Semester Genap”. Jurnal Pancaran Pendidikan Matematika 

FKIP Universitas Jember, Vol. 3 No. 2 (Mei 2014), h. 53.  
15Baeti Novita Sari, Sukarno, Retno Winarni, “Penerapan Model 

Pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFE) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara”. Jurnal PGSD FKIP Universitas Sebelas Maret (2016), h. 2. 
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Explaining ialah merupakan slah satu model pembelajaran kooperatif 

yang melibatkan peserta didik langsung dalam proses pembelajaran.
16

 

Model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah setiap anggota kelompok yaitu terdiri 

dari 4-5 peserta didik.Model ini bisa dikatakan juga sebagai proses 

pembelajaran yang dimulai dengan pendidik memberikan penjelasan 

lalu meminta peserta didik untuk menjelaskan kembali materi yang 

sudah disampaikan kepada teman-temannya, dan diakhir pembelajaran 

terdapat penyampaian materi yang diajarkan untuk peserta didik. 

Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk melatih pendidik dalam 

menyajikan dan menyampaikan materi ajar di depan peserta didik 

setelah itu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menjelaskan kembali kepada temannya. Model pembelajaran ini 

mempunyai maksud yaitu sebagai seorang tenaga pendidik harus 

memiliki kemampuan dalam menjelaskan materi dengan peserta didik 

supaya mereka dapat memahami apa yang telah dijelaskan, dan 

nantinya pendidik meminta peserta didik untuk menjelaskan ulang 

kepada peserta didik lain. Menurut Aqib, Model pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining yaitu peserta didik mempresentasikan ide 

atau pendapat pada rekan peserta didik lainnya.
17

 

Pemakaian model ini peserta didik dilatih untuk meningkatkan 

kreatifitas dan menciptakan sendiri peta konsep mengenai materi 

pembelajaran. Selain itu, dengan pemakaian model ini peserta didik 

dilatih untuk berpikir secara kreatif dan dapat menciptakan rasa 

percaya diri pada peserta didik untuk menyampaikan kembali materi 

ajar kepada teman-temannya. Dengan menerapkan model ini
”
 dapat 

“
meningkatkan minat, motivasi dan rasa senang pada peserta didik 

serta dapat menciptakan suasana belajar yang berpusat kepada peserta 

didik dan proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. Maka dari 

itu, model ini cocok digunakanpendidik untuk memberi arahan kepada  

peserta didik  dalam menguasaimateri yang telah dijelaskan. 

                                                             
16Dian Idata Tarenda, Qoriati Mushafanah, Muhajir, “Keefektifan Model 

Pembelajaran Student Facilitator and Explaining Berbantu Media Diodrama 

Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas III SD Negeri 3 Perwareja 

Klampok”. Jurnal Guru Kita (JGK) Universitas PGRI Semarang, Vol. 2 No. 3 (Juni 

2018), h. 95. 
17Zainal Aqib, Model-Model, Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual 

(Inovatif) (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 28. 
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2. Langkah-langkah Model Pembelajaran SFE (Student 

Facilitator and Explaining) 

Tahap-tahap model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining adalah sebagai berikut:
18

 

1) Pendidik  menyampaikan tujuan belajar yang ingin dicapai 

pada hari ini. 

2) Pendidik menyampaikan inti atau informasi apa saja yang ada 

di dalam materi pembelajaran. 

3) Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menjelaskan kembali materi tersebut kepada temannya, 

misalnya melalui bagan atau peta konsep hal ini bisa 

dilakukan secara bergiliran atau acak. 

4) Pendidikmembuat kesimpulan berdasarkan ide dan pendapat 

peserta didik. 

5) Pendidikmenjelaskan semua materi  

6) Penutup. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran SFE 

(Student Facilitator and Explaining) 

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining 

mempunyai kelebihan dan kelemahannya, adapun kelebihan model 

pembelajaran ini adalah:
19

 

1) Materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret. 

2) Dapat meningkatkan daya ingat peserta didik karena 

pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi. 

3) Melatih kepercayaaan peserta didik untuk menyampaikan 

kembali materi ajar kepada teman-temannya sesuai dengan 

penjelasan yang sudah diberikan oleh pendidik. 

4) Meningkatkan motivasi peserta didik dalam menyampaikan 

materi ajar dan menjelaskan kembali kepada temannya.  

5) Mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyampaikan 

ide atau gagasannya. 

                                                             
18Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran ...., h. 184. 
19

Siska Ryane Muslim, “Pengaruh Penggunaan Metode Student Facilitator 

and Explaining dalam Pembelajaran Kooperatif terhadap Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematik Siswa SMK di Kota Tasikmalaya”. Jurnal Penelitian Pendidikan 

dan Pengajaran Matematika, Vol. 1 No. 1 (2015),h. 68. 
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Kelemahan dalam model Student Facilitator and Explaining 

antara lain:
20

 

1) Adanya Peserta didik yang kurang percaya diri dalam 

menjelaskan kembali materi ajar kepada teman-temannya.  

2) Masih banyaknya peserta didik yang tidak berpartisipasi 

dalam pembelajaran. 

3) Dalam proses pembelajaran tidak seluruh peserta didik 

mendapat kesempatan untuk menjelaskan materi tersebut 

kepada teman-temannya di dalam
”
 kelas.  

4) Masih terdapat pendapat yang sama dan menimbulkan 

sebagian saja peserta didik yang terampil.  

5) Masih adanya peserta didik yang kesulitan dalam membuat 

peta konsep dan membuat ringkasan.  

C. Keaktifan Belajar 

1. Pengertian Keaktifan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa aktif 

berarti giat (bekerja atau berusaha) sedangkan keaktifan peserta didik 

dalam hal atau ini dapat dilihat dari kesungguhan mereka mengikuti 

pelajaran. 

Keaktifan merupakan motor dalam kegiatan belajar, peserta didik 

di tuntut untuk aktif. Keaktifan belajar dipengaruhi banyak faktor, 

baik yang datang dari dalam diri peserta didik maupun yang datang 

dari luar diri peserta didik. Faktor yang datang dari dalam diri peserta 

didik sendiri ada yang berkaitan dengan kecakapan, ada yang bukan 

kecakapan, seperti minat dan dorongan untuk belajar. Minat dan 

dorongan untuk belajar dapat di timbulkan melalu ipaya dan situasi 

yang di ciptakan oleh guru
21

.  

Dengan adanya daya keaktifan dari peserta didik dalam proses 

pembelajaran, maka siswa sebagai peserta didik lebih cendrung 

memiliki rasa ketertarikan dan semangat yang tinggi dalam mengikuti 

                                                             
20Indah Lestari, Rini Kristiantari, I Gusti Agung, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas 

V”. Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1 (2014), h. 
1-9. 

21
Drs. Sinar, M.Ag. Metode Aktive Learning(Yogyakarta:deepublish(CV 

BUDI UTAMA), 2018), h.8 
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proses kegiatan belajar mengajar, keaktifan peserta didik dapat 

dijumpai dalam wujud prilaku-prilaku dan prasaan antusias yang 

muncul dalam proses pembelajaran, salah satu keaktifan peserta didik 

didalam belajar dapat di lihat dari seberapa besar perasaan senangnya 

dalam melaksanakan dan mengikuti proses belajar, dalam hal ini siswa 

diharapkan untuk dapat bersikap dengan lebih aktif untuk merespon 

proses pembelajaran yang telah di sampaikan oleh guru
22

 

2. Pengertian belajar 

Belajar adalah memperoleh pengetahuan dan belajar adalah 

latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara sendirinya.
23

 Unsur 

terpenting dalam proses pembelajaran terdapat pada keaktifan peserta 

didik. Menurut Nana Sudjana belajar merupakan proses yang aktif, 

apa bila tidak di libatkan dalam berbagai kegiatan belajar sebagai 

responsi siswa terhadap stimulus guru, tidak mungkin peserta didik 

dapat mencapai hasil yang di kehendaki. Pada umumnya guru telah 

menyadari bahwa peserta didik memiliki bermacam-macam cara 

belajar. Sebagian siswa bisa belajar sangat baik hanya dengan melihat 

orang lain melakukannya, biasanya, mereka ini menyukai penyajian 

informasi yang runtut, sistematis dan aplikatif.  

Mereka lebih suka menuliskan apa yang dikatan oleh guru, 

sehingga apa yang di ajarkan oleh guru, mereka mampu 

merangkumnya, bahkan mau bertanya jika ada sesuatu yang belum di 

mengerti.
24

 
“
Belajar juga merupakan suatu proses dari yang tidak tahu 

menjadi tahu atau dari yang tidak mengerti menjadi mengerti terhadap 

sesuatu. Melalui belajar seseorang dapat membentuk suatu kebiasaan 

yang positif, dimana kebiasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap 

hasil yang diperoleh. Disimpulkan minat belajar merupakan keinginan 

yang mendalam terhadap hal yang dipelajari, jadi seseorang harus 

memiliki minat belajar yang tinggi jika ingin mendapatkan hasil yang 

                                                             
22

Ahmad Kharis, “Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Model 
Pembelajaran Picture and Picture Berbasis IT Pada Tematik”, “Jurnal Mimbar PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 7 No. 3 (2019), h. 176. 
23Oemar Hamalik, Kurikulum Dalam Pembelajaran(Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 37. 
24

Drs. Sinar, M.Ag. Metode Aktive Learning(Yogyakarta:deepublish(CV 

BUDI UTAMA), 2018, h. 10 
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diinginkan. Karena apabila tidak memiliki minat untuk belajar, hal itu 

akan menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran di dalam kelas.  

Maka dari itu dalam proses pembelajaran di dalam kelas pendidik 

harus berupaya untuk menyajikan materi pembelajaran yang menarik 

agar dapat menarik minat peserta didik.  

Pendidik harus bisa meningkatkan minat peserta didik pada saat 

proses pembelajaran untuk menguasai pengetahuan yang terdapat 

dalam belajarnya dengan cara yang kurang lebih sama dengan kiat 

membangun sikap positif.
25

 Perasaan senang akan menimbulkan minat 

yang diperkuat lagi dengan sikap yang baik, begitu pula sebaliknya 

perasaan yang tidak senang akan memperlama peserta didik dalam 

belajar karena tidak mengeluarkan minat yang positif dan tidak 

menunjang minat dalam belajar.  

Meningkatkan minat belajar terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan oleh pendidik, yaitu dapat dilakukan dengan menyajikan 

materi ajar yang menarik baik dari bentuk buku materi, rancangan 

kegiatan yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk 

memahami materi apa saja yang akan diajarkan, serta dapat 

menggunakan seluruh aspek peserta didik yaitu, aspek kognitif, aspek 

afektif dan aspek psikomotorik. Hal tersebut dapat menjadikan peserta 

didik berperan
”
 aktif dalam 

“
proses pembelajaran di dalam kelas. 

Selain itu, peran orang tua maupun pendidik sangat dibutuhkan dalam 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih jurusan 

atau rencana belajar yang sesuai dengan minatnya, sehingga proses 

belajar menjadi lebih baik. 

3. Aspek-aspek Keaktifan Belajar 

Sesuai dengan penjelasan diatas yaitu keaktifan belajar merupakan 

hasil yang di peroleh peserta didik selama belajar di sekolah, adanya 

dorongan yang mencerminkan kegiatan pembelajarannya secara aktif, 

keaktifan belajar dapat dikatakan sebagai kreativitas dalam merancang 

suatu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dalam hal keaktifan belajar 

terdapat dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek epektif: 

1) Aspek kognitif 

                                                             
25Roida Eva Flora Siagian, “Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika”. Jurnal Formatif Pendidikan Matematika 

Universitas Indraprasta PGRI, Vol. 2 No. 2 (2015), h. 122-131. 
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Kognitif ialah pemahaman terhadap pengetauan atau sebagai 

kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan tertentu.
26

 Menurut 

kamus pisikologi  yang di tulis Reber & Reber kognisi dikatakan 

sebagai istilah yang sangat luas yang digunakan untuk mengacu 

berbagai aktivitas seperti berpikir, memahami atau bernalar. Aspek ini 

berdasarkan pada perkembangan yang ada pada prilaku setiap individu 

peserta didik yang didalamnya terfokuskan terhadap pengetaguan 

yang berhubungan dengan keaktifan belajar, aspek kognitif dapat di 

ketahui berdasarkan pengalaman yang terjadi pada saat interaksi 

sosial
”
 terjadi dikehidupannya sehari-hari. 

2) Aspek epektif 

Asfek epektif adalah pemikiran yang didalamnya dapat 

membangun aspek kognitif yang dapat membangun dan perubahan 

yang dapat dilihatnatau objek yang dapat menimbulkan keaktifan 

belajar. Efektif dapat memiliki pengaruh yang besar untuk 

meningkatkan keaktifan seseorang. Berdasarkan uraian tersebur dapat 

disimpulkan bahwa kekatifan belajar suatu kondisi belajar yang 

optimal dapat tercapai jika guru mampu untuk mengatur anak didik 

dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengelolaan kelas 

yang aktif. 

3) Indikator keaktifan 
“
belajar 

Indikator merupakan alat pegukur  yang dapat memberikan 

informasi tentang minat belajar peserta didik.
27

 Terdapat beberapa 

indikator keaktifan belajar siswa berdasarkan jenis aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran yaitu
28

 

1. Kegiatan visual (Visual Activies)  

Kegiatan visual yaitu membaca, memperhatikan gambar, 

mengamati demontrasi atau mengamati pekerjaan orang lain. 

 

 

                                                             
26Esti Ismawati, faraz Umaya, Belajar Bahasa di Kelas Awal (Yogyakarta: 

Ombak, 2017), h. 22.  
27

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h.148. 
28

Tri muah, “Model Pembelajaran  Problem Based Intruction, Keaktifan 

Belajar Siswa, Hasil Belajar Siswa”Scholaria:JurnalPendidikan dan Kebudayaan, 

Vol. 6, No. 1 (Januari 2016), h. 43  
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2. Kegiatan Lisan (Oral Activies) 

Kegiatan lisan yaitu kemampuan menyatakan, merumuskan, 

diskusi, bertanya atau intrupsi. 

3. Kegiatan Mendengarkan (listening activies) 

Kegiatan mendengarkan yaitu mendengarkan penyajian 

bahan, diskusi atau mendengarkan percakapan. 

4. Kegiatan Menulis (writing activies) 

Kegiatan menulis yaitu menulis cerita, mengerjakan soal, 

menyusun laporan atau mengisi angket. 

5. Kegiatan Emosional (emotion activies) 

Kegiatan emosional yaitu menaruh minat, memiliki 

kesenangan atau berani. 

6. Kegiatan Mental 

Kegiatan mental yaitu mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, membuat hubungan-hubungan atau membuat 

keputusan. 

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

merangsang dan mengembangkan bakat yang di milikinya. 

Aktivitas/keaktifan peserta didik akan berhasil dengan baik apa bila 

didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah faktor kemampuan 

guru, sarana prasarana
”
 belajar, dan lingkungan belajar: 

a. Faktor Kemampuan Guru 

Guru merupakan faktor utama dalam pembelajaran. Pada 

pembelajaran beriontasi aktivitas peserta didik, guru berperan 

sebagai subjek, dan peserta didik pun berperan sebagai subjek 

dalam belajar, peran ini menuntut kemampuan guru yang 

profesional, sehingga tidak kehilangan peran dalam kontek guru 

sebagai subjek belajar.
29

 

b. Faktor Sarana dan Prasaran Belajar 

Untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik agar 

berhasil memerlukan dukungan fasilitas atau sarana dan 

prasarana belajar yang memadai seperti:  

                                                             
29Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalime 

Guru (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 398. 
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1) Ruang kelas yang memadai untuk terjadinya proses 

pembelajaran yang      menimbulkan aktivitas siswa, yaitu ruang 

kelas yang memiliki ukuran ideal dengan jumlah siswa, pantilasi 

yang cukup, jauh dari kegaduhan, serta memungkinkan seting 

tempat duduk siswa untuk ditata secara dinamis sesuai dengan  

kebutuhan pembelajaran aktif. 

2) Tersedianya berbagai fasilitas media dan sumber belajar. Hal 

tersebut diperlukan karna proses pembelajaran beriontasi 

aktivitas peserta didik disajikan dengan menggunakan 

multimedia, multimetode, multistrategi, dan multimodel. 

c. Faktor Lingkungan Belajar 

Disamping paktor guru dan sara prasarana, keberhasilan 

peserta didik juga perlu di tunjang oleh faktor lingkungan belajar 

yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang aktif dan 

menantang. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi 

lingkungan fisik dan lingkungan pisikologis, lingkungan fisik 

seperti posisi letak sekolah, keadaan sekolah, jumlah ruang kelas, 

ruang perpustakaan, kantin sisiwa, kebun sekolah, tempat olah 

raga, kamar kecil dan lain-lain. 

Sedangkan lingkungan pisikologis yaitu iklim sosial 

dilingkungan sekolah yang kondusif misalnya keharmonisan guru 

dengan guru, guru dengan kepala sekolah, siswa dengan siswa , siswa 

dengan guru atau hubungan antar sekolah dengan orang tua  siswa 

dengan sekolah dengan lingkungan  masyarakat sekolah.
30

 

D. “
Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa indonesia, terutama disekolah dasar 

tidak tidak     terlepas dari empat keterampilan bahasa, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
31

 Pembelajaran 

bahasa indonesia di jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dapat 

diartikan sebagai upaya pendidik untuk mengubah prilaku peserta 

didik dalam menbelajarkan peserta didik seuai dan sejajar dengan 

                                                             
30Rusman, Model-model Pembelajaran...., h. 399. 
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Esti Ismawati & Faraz Umaya, Belajar Bahasa Di Kelas Awal 

(Yogyakarta: Ombak, 2017), h. 46 
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tujuan belajar bahasa indonesia di SD/MI. Mata pelajaran bahasa 

indonesia diberikan dengan maksud mengembangkan 

kemampuan berbahasa indonesia dengan baik dan benar.
32

 

Disimpulkan Pembelajaran bahasa indonesia adalah 

pembelajaran yang menjadi pondasi penting untuk
”
 anak, 

didalamnya terdapat pembelajaran dimana siswa/peserta didik 

dapat menghargai dan mengembangkan  bahasa indonesia 

sebagai bahasa persatuab dan bahasa negara, serta mereka dapat 

memahami bentuk, makna dan fungsi, serta mampu 

menggunakan bahasa indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan, kematangan emosional, dan kematangan sosial 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. “
Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Dalam prses pembelajaran perlu adanya strategi untuk 

mencapai proses pembelajaran yang optimal.
33

 Tujuan 

pembelajaran bahasa indonesia disekolah pada dasarnya yaitu 

untuk mempersiapkan peserta didikdalam mengembangkan 

keterampilan sikap dan nilai yang dimiliki oleh setiap anak. Juga 

dapat diginkan sebagai alat ukur kemampuan dalam 

bersosialisasi, serta berpartisipasi dalam berkomunikasi dengan 

orang lain. Selain itu tujuan pembelajaran bahasa indonesia juga 

dapat membantu peserta didik untuk meman faatkan karya sastra 

dalam mengembangkan keperibadian dalam setiap anak. 

 Serta memperluas wawasan, juga meningkatkan pengetahuan, 

kemampuam berbahasa, kegemaran membaca, meningkatkan 

keperibadian setiap anak.
34

 

3. Ruang Lingkup Bahasa Indonesia SD/MI 

Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD dan MI terdiri dari
”
 aspek: 

a) Mendengarkan: seperti mendengarkan berita, petunjuk, 

pengumuman, perintah, bunyi atau suara. bunyi bahasa, lagu, 

                                                             
32Nurul Hidayah, “Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar”Trampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Dasar, Vol. 2, N. 2 (Desember 2015), h. 193. 

33
Zainal Asril, Microteaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman 

Lapangan, (Jakarta: Raja Grafindo. 2017), h. 13 
34

Zainal Asril, Microteaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman 

Lapangan...., h. 246. 
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kaset, pesan penjelasan, laporan, ceramah, khotbah, pidato, 

pembicaraan nara sumber, dialog atau percakapan, 

pengumuman serta perintah yang didengar dengan 

memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi dan 

berekpresibsastra melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra 

berupa dongeng, cerita anak, cerita rakyat, cerita bintang, 

puisi anak, syair lagu, pantun dang menonton drama anak. 

b) Berbicara: seperti mengungkap gagasan dan prasaan; 

menyampaikan sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu 

proses menceritakan diri sendiri, teman, kluarga, masyarakat, 

benda tanaman, binatang, pengalaman, gambar tunggal, 

gambar seri, kegiatan sehari-hari, pristiwa, tokoh, 

kesukaan/ketidak sukaan, kegemaran, praturan, tatatertib, 

petunjuk, laporan serta mengapresiasi dan brekpresi sastra 

melalui kegiatan melisankan hasil sastra berupa dongeng, 

cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, 

syair pantun dan drama anak. 

c) Membaca: seperti membaca huruf seperti membca huruf, suku 

kata, kata, kalimat, paragraf, berbagai teks bacaan, denah, 

petunjuk, tatatertib, pengumuman, kamus, ensiklopedia serta 

mengapresiasi dan brekpresi sastra melalui kegiatan membaca 

hasil satra berupa domgeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan drma anak. 

Kompetensi membaca juga diarahkan menumbuhkan budaya 

membaca. 

d) Menuli: seperti menulis karanagan naratif dan non naratif 

dengan nulis rafi dan jelasdengan memperhatikan tujuan dan 

ragam pembaca pemakaian ejaan dan tanda baca, dan kosa 

kata yang tepat dengan menggunakan kalimat tunggal dan 

kalimat majemuk serta mengapresiasi sastra melalui kegiatan 

menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi. Kompetensi juga 

diarahkan membunumbuhkan kebiasaan menulis. 
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4. Fungsi Bahasa 

Adapun beberapa fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, 

yaitu: 

a) Fungsi informasi. 

Fungsi informasi yaitu, untuk menyampaikan informasi 

timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota 

masyarakat. 

b) Fungsu ekpresi. 

Fungsi ekpresi yaitu, untuk menyalurkan prasaan, sikap, 

gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan, pembicara. 

c) Fungsi adaptasi dan integrasi. 

Fungsi adaptasi dan integrasi yaitu, untuk menyesuaikan dan 

membaurkan diri dengan anggota, masyarakat. 

d) Fungsi kontrol sosial. 

Fungsi kontrol sosial, bahasa berfungsi untuk mempengaruhi 

sikap dan pendafat orang lain.
35

 

Dengan kata lain dari fungsi bahasa merupakan alat sebagai 

komunikasi dan sekaligus sebagai lambang sosial setiap 

manusia. Apapun dan bagaimanapun devinisi bahasa berakhir 

pada proses komunikasi. Karna komunikasi adalah proses 

dimana informasi antar individu ditukarkan melalui sistem 

simbol, tanda atau tingkah laku yang umum. 

E. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining terhadap keaktifan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD AL MUTTAQIEN Bandar 

Lampung tidak terlepas dan mengacu dari penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian yang pernah dilakukan Rizki Apriliansyah dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar”.  

                                                             
35

Nurul Hidayah, Diah Rizki Nur Khalifah. Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Pustaka Pranala. 2019), h. 15-

16 



 29 

a. “
Dari hasil penelitian yang dilakukannya maka memperoleh 

kesimpulan dari hasil uji gain peningkatan hasil eksperimen lebih 

besar daripada kelas kontrol yaitu sebesar 0,23 dari hasil uji-t satu 

pihak diperoleh nilai t-hitung (-5,571) dan t-tabel (2,388) dengan 

taraf signifikan 0,05. Dari hasil t-hitung tersebut membuktikan 

bahwa penggunaan model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dibanding model
”
 STAD.

36
 

b. Persamaa dari penelitian yang dilakukan oleh Rizki 

Apriliansyah yaitu dalam penggunaan model pembelajaran SFAE 

(Student Facilitator and Explaining) 

c. Perbedaan terletak pada Hasil Belajar Siswa, sedangkan pada 

penelitian ini yakni pengaruh terhadap keaktifan belajar peserta 

didik. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh NURHAYATI tentang “Pengaruh 

Model Pembelajaran  Cooperative Tipe Student Facilitator and 

Explaining terhadap Motivasi Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Peserta Didik Kelas IV Di MIN 9 Bandar Lampung”.  

a. Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat adanya 

pengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik pada Kelas IV A 

MIN 9 Bandar Lampung, dengan data yang diperoleh yaitu, t-

hitung > t-tabel yaitu 11,96 > 1.670.
37

 

b. Persamaa dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati yaitu 

dalam penggunaan model pembelajaran SFAE (Student 

Facilitator and Explaining) 

c. Perbedaan terletak pada Motivasi Belajar pada pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam, sedangkan pada penelitian ini yakni 

pengaruh terhadap keaktifan belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia 

                                                             
36Rizki Apriliansyah, “Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator 

and Explaining Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar”. Jurnal PGSD FIP 

Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 347-355. 
37Nurhayati, “Pengaruh Model PembelajaranCooperative TipeStudent 

Facilitator and Explaining Terhadap Motivasi Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 
Peserta Didik Kelas IV MIN 9 Bandar Lampung”.(Skripsi: Jurusan PGMI, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung, 2019)  
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3. Luh Rianti dengan judul “Pengaruh Model Student Facilitator 

and Explaining (SFAE) Terhadap Pemahaman Konsep Siswa 

Kelas IV pada Mata Pelajaran IPA”. 

a. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat adanya 

perbedaan pemahaman konsep IPA siswa pada hasil posttest yang 

dilakukan pada kelas eksperimen yaitu dari 61,02 meningkat jadi 

76,28, dan kelas kontrol yaitu dari 57,01 mengalami peningkatan 

menjadi 64,07 dan berdasarkan fakta t-hitung ≥ t-tabel yaitu 

4,062. Maka disimpulkan terdapat pengaruh terhadap 

pemahaman konsep Bahasa Indonjesia siswa.
38

 

b. Persamaa dari penelitian yang dilakukan oleh Luh Rianti yaitu 

dalam penggunaan model pembelajaran SFAE (Student 

Facilitator and Explaining) 

c. Perbedaan terletak pada Pemahaman Konsep siswa pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan pada penelitian ini yakni 

pengaruh terhadap keaktifan belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia 

F. “
Kerangka Berfikir 

Kerang berpikir adalah sintesa antar hubungan variabel yang 

di susun dari berbgai teori yang telah di deskripsikan.
39

 

Berdasarkan landasan tinjauan pustaka di atas, seta hasil 

penelitian yang relevan disebutkan bahwa dalam proses 

pembelajaran bahasa indonesia menekan pada pemberian 

pengalaman pembelajaran secara langsung. Proses pembelajaran 

bahadsa indonesia di sekolah biasanya hanya mendengarkan dan 

menerima materi yang di jelaskan oleh pendidik sehinga peserta 

pendidik tidak aktif dalam proses pembelajaran maka dari itu, 

peserta didik perlu membangun minat supaya lebih tertarik pada 

mata pelajaran bahasa indonesia supaya prestasi pembelajarannya 

dan meningkat keaktifan belajar sehingga pembelajaran peserta 

didik dapat meningkat dalam pembelajaran di kelas. 

                                                             
38Luh Rianti, Lukman Nulhakim, “Pengaruh Model Student Facilitator and 

Expaining (SFAE) terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas IV pada Mata Pelajaran 

IPA”. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
Vol. 3 No. 1 (Maret 2017), h. 64-73. 

39
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2018), h. 92. 
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 Pemakaian model pembelajaran ini diharapkan mampu 

membuat peserta didik aktif di dalam proses pembelajaran yaitu 

memalui penyampaian ide dan gagasan yang ada didlam 

pemikirannya. Serta meningkatkan minat dan keaktifan peserta 

didik. Penggunaan pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining secara tidak langsung sehingga menyediakan metode 

mengajar yang bervariasi bagi pendidik sehingga tidak 

membosankan bagi peserta didik mendapat respon yang postif dan 

termotivasi untuk terlibat aktif dalam mengikuti aktifitas belajar 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga diharapkan 

meningkatkan keaktifan belajar peserta
”
 didik. 

 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 
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 Berdasarkan bagan kerangka berpikir diatas. Dijelaskan 

pembelajaran bahasa indonesia pada masing-masing kelas 

menggunakan model pembelajaran yang berbeda yaitu pada kelas 

exsperimen menggunakan model pembelajaran Student Facilitator 

and Explaining (SFE), sedangkan 
“
pada kelas kontrol menggunakan 

model pembelajaran konvensiona,Maka penulis mengelompokan 

peneliti atas kelas exsperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya msing- 

masing kelas membahas materi pembelajaran, peserta didik di tes 

untuk menilai sejauh mana pengaruh model pembelajaran  SFE 

terhadap keaktifan belajar peserta didik. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai hasil dari 

penelitian yang akan dilaksanakan.
40

 Hipotesis juga merupakan 

jawaban dari permasalahan yang perlu diuji kebenarannya melalui 

analisis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

model pembelajaran SFE (Student Facilitator And Explaining) 

terhadap keaktifan belajar Bahasa Indonesia kelas IV SD AL 

MUTTAQIEN Bandar Lampung. 
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