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ABSTRAK 

 

Model pembelajaran sangat efektif dalam upaya meningkatkan 

keaktifan belajar peserta didik saat pembelajaran berlangsung. 

Diketahui bahwa di UPT SD N 9 Lambu Kibang Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, pendidik sudah menerapkan berbagai model 

pembelajaran yang bervariatif, akan tetapi motivasi belajar peserta 

didik masih rendah. Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan motivasi peserta didik, salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining. Model pembelajaran ini lebih efektif meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Rumusan masalah yang peneliti 

dapatkan adalah apakah penerapan model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik kelas V pada mata di UPT SD N 9 Lambu Kibang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat?  

Penelitian ini dilaksanakan di UPT SD N 9 Lambu Kibang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun ajaran 2021/2022. Model 

penelitian ini adalah Quasy Eksperimen dan peneliti memilih desain 

penelitian bentuk pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah 

46 peserta didik. Pengambilan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan teknik cluster random sampling, Kelas VA sebagai 

kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining dan kelas VB sebagai kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping. Metode teknik 

pengumpulan data yaitu menggunakan metode angket. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Student Facilitator And 

Explaining terhadap motivasi belajar peserta didik kelas V di UPT SD 

N 9 Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun 

masalah dalam penelitian ini adalah motivasi belajar peserta didik 

yang masih rendah, peserta didik mengalami kejenuhan pada saat 

kegiatan belajar mengajar dan pasifnya peserta didik saat bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik.  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining terhadap motivasi belajar peserta didik kelas V di UPT SD 
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N 9  Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan 

perhitungan uji-t yang telah dilakukan pada nilai pretest dan posttest 

maka nilai sig (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 yang artinya H0 

ditolak dan H1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

adanya pengaruh motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan 

model pembelajaran Student Facilitator And Explaining. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining 

Terhadap Motivasi Belajar. 
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ABSTRACT 

 

 The learning model is very effective in an effort to increase the 

learning activity of students when learning takes place. It is known 

that at UPT SD N 9 Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat Regency, 

educators have implemented various learning models, but students' 

learning motivation is still low. Therefore, a learning model is needed 

that can activate the motivation of students, one of which is by using 

the Student Facilitator And Explaining learning model. This learning 

model is more effective in increasing students' learning motivation. 

The formulation of the problem that the researchers got was whether 

the application of the Student Facilitator And Explaining learning 

model could increase the learning motivation of fifth grade students in 

the eyes of UPT SD N 9 Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat 

Regency? 

Carried out at UPT SD N 9 Lambu Kibang, Tulang Bawang 

Barat Regency, for the 2021/2022 academic year. The research model 

is Quasy Experiment and the researcher chose the research design in 

the form of pretest-posttest. The population in this study were 46 

students. Taking the experimental class and control class using cluster 

random sampling technique, Class VA as the experimental class uses 

the Student Facilitator And Explaining learning model and class VB 

as the control class uses the Mind Mapping learning model. The data 

collection technique method is using the questionnaire method. This 

study aims to determine the effect of the Student Facilitator And 

Explaining Model on the learning motivation of fifth grade students at 

UPT SD N 9 Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat Regency. The 

problem in this study is that students' learning motivation is still low, 

students experience boredom during teaching and learning activities 

and students are passive when asking and answering questions given 

by the teacher. 

Based on the data analysis, it can be concluded that the use of 

the Student Facilitator And Explaining learning model on the learning 

motivation of fifth grade students at UPT SD N 9 Lambu Kibang, 

Tulang Bawang Barat Regency. Based on the calculation of the t-test 

that has been carried out on the pretest and posttest values, the value 
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of sig (2-tailed) <0.05 is 0.000 <0.05, which means H0 is rejected and 

H1 is accepted. So, it can be concluded that there is an influence of 

students' learning motivation by using the Student Facilitator And 

Explaining learning model. 

 

Keywords: Student Facilitator And Explaining Learning Model on 

Learning Motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama  : Meli Yana  

NPM   : 1811100137 

Jurusan/Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan   

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik Kelas V Di UPT SD N 9 Lambu Kibang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat” adalah benar-benar hasil karya 

penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain 

kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote 

atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya 

penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada 

pada penulis.  

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

Bandar Lampung, 12 Juni 2022 

Penulis 

 

 

 

 

Meli Yana 

NPM. 1811100137 

 

 







ix 
 

MOTTO 

 

                    

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) 

bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang 

beriman.” (QS Al Imran: 139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Pada penegasan judul penulis bermaksud memberikan 

penjelasan pada pengertian judul untuk menghindari kekeliruan 

dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian 

ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas V Di UPT SD N 9 Lambu 

Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat”.  Berikut penegasan 

judul yang dipergunakan dalam skripsi ini, yaitu:  

1. Model Pembelajaran  

      Yakni sebuah pedoman pembelajaran yang tersusun, didesaign, 

ditetapkan dan dievaluasi untuk digunakan dalam pembelajaran 

dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pendidik. Model 

pembelajaran dapat memberikan efektifitas dalam proses 

pembelajaran dan memberikan gairah belajar peserta didik 

sehingga informasi yang diperoleh peserta dapat mudah dimengerti 

dan dipahami.
1
 

2. Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining (SFAE) 

       Adalah model pembelajaran dimana pendidik menjelaska materi 

kemudian peserta didik mempresentasikan ide dan informasi yang 

di dapat kepada peserta didik lainnya. Student Facilitator And 

Explaining melatih keaktifan dan berfikir kritis peserta didik dalam 

proses pembelajaran berlangsung dan melatih rasa percaya diri 

peserta didik guna mempresentasikan hasil ide yang dimilikinya.
2
 

3.  Motivasi Belajar  

       Adalah sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan kegiatan belajar dan muncul dari faktor psikis peserta 

                                                           
1
Octavia A Shilphy, Model-Model Pembelajaran (Yogyakarta: Grup 

Penerbitan Cv Budi Utama, 2020), 13. 
2Roni Rodiyana, „Analisis Model Cooperative Learning Type Student 

Facilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar‟, Jurnal 

Cakrawala Pendas, 4.1 (2018), 89- <Https://Doi.Org/10.31949/Jcp.V4i1.713>. 



 
 
2 

didik yang dimulai dengan usaha untuk mencapai suatu tujuan 

yang maksimal dalam pembelajaran. Motivasi timbul karena 

adanya keingininan dan kebutuhan yang ada pada dalam diri 

seseorang.
3
 

 

B. Latar Belakang  

Proses interaksi antar peserta didik dan pendidik dengan 

dilaksanakan proses belajar dalam lingkungan belajar disebut 

pembelajaran. Belajar ialah bentuk bantuan yang berasal dengan 

pendidik supaya terjadi proses perolehan ilmu dan wawasan, 

pembentukan sikap pada peserta didik dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk membantu peserta didik 

memperoleh pengetahuan dengan melakukan kegiatan belajar 

dengan baik yang dimana proses pembelajaran yang dialami 

dilakukan sepanjang hayat manusia serta dapat dilakukan dimana 

saja. Pembelajaran sangatlah penting dalam proses belajar karena 

belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar 

dapat terjadi tanpa pendidik atau tanpa kegiatan mengajar dan 

pembelajaran lain. Sedangkan proses mengajar meliputi segala hal 

yang dilakukan pendidik dengan peserta didik yang dilakukan di 

dalam ruangan dan dilakukan oleh pendidik untuk mencapai 

proses mengajar yang baik sehingga membuat peserta didik 

merasa nyaman dalam melakukan aktivitas belajar. Sementara itu 

pembelajaran sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan 

profesional yang dimiliki oleh pendidik untuk mencapai tujuan 

kurikulum.
4
 

Pembelajaran juga dikatakan sebagai sarana dan cara pada 

suatu generasi belajar atau dengan kata lain sebagai sarana belajar 

yang digunakan secara efektif. Hal ini tentu berada pada proses 

belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar 

                                                           
3Siti Marisa, „Pengaruh Motivasi Dalam Pembelajaran Siswa Upaya 

Mengatasi Permasalahan Belajar‟, Jurnal Taushiah, 9.2 (2019), 22 

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/1786>. 
4Moh Suardi, Belajar Dan Pembelajaran (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 

2018), 6-7. 
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memiliki dan mengakses isi pelajaran itu sendiri. Menurut Slavin, 

pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan pada tingkah laku 

pada individu yang disebabkan oleh pengalaman. Dan menurut 

Woolfolk, pembelajaran bisa terjadi apabila pengalaman secara 

relatifnya menghasilkan perubahan pada tingkah laku peserta 

didik. Dalam hal ini kegiatan sengaja dilakukan untuk 

memungkinkan peserta didik ikut serta dalam tingkah laku pada 

kondisi tertentu. Pembelajaran ini dilakukan karena dimana 

peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi 

paham yang didasarkan oleh pengalaman dan dapat merubah 

tingkah laku seseorang. Sedangkan Gagne dan Briggs 

mengartikan pembelajaran adalah suatu sistem yang memiliki 

tujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang sudah dirancang, disusun oleh 

Pendidikan untuk mendukung terjadinya proses belajar. 

Sedangkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS pembelajaran merupakan proses interaksi baik 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.
5
 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan disetiap negara. Sebagaiman kita ketahui 

pendidikan sebagai ujung tombak majunya suatu bangsa dan 

negara. Dengan pandangan lain di atas, islam mewajibkan seluruh 

umatnya untuk mencari ilmu. Karena hukumnya wajib, berdosa 

bagi manusia yang tidak mencari ilmu. Salah satunya ada dalam 

surat Al-Alaq ayat 1-5 di dalamnya diperintahkan memaca dan 

mencari ilmu, yakni:  

 

                               

                                 

                                                           
5Supatminingsih Turi, Hasan Muhammad, and Sudirman, Belajar Dan 

Pembelajaran (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020), 13-15. 
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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang 

mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq 1-5).
6
 

Dalam hal ini peran pendidik sangatlah dibutuhkan demi 

meningkatkan kecerdasan para peserta didiknya. Pendidik akan 

memberikan stimulus dalam pembelajaran sedangkan peserta 

didik sebagai objeknya akan merespon terhadap ilmu yang 

diberikan oleh pendidik. Oleh karena itu proses pembelajaran 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, karena 

didalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa Allah SWT 

mengangkat orang yang beriman dan berilmu, yang terdapat pada 

Al-Qur‟an surat Al-Mujaadalah ayat 11 yang berbunyi:  

                     

                             

                         

Artinya: “Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (QS.  Surat Al-Mujadalah ayat: 11).
7
 

Dalam proses pembelajaran pendidik perlu menimbulkan 

aktivitas peserta didik dalam berfikir maupun berbuat. Penerimaan 

pelajaran jika dengan akivitas peserta didik sendiri, kesan itu tidak 

akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian 

dikeluarkan dalam bentuk yang berbeda. Atau peserta didik akan 

                                                           
6
Andi Subarkah, Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah (Bandung: Pt 

Cordoba International, 2019), 597. 
7
Andi Subarkah, Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah (Bandung: Pt 

Cordoba International, 2019), 542. 
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bertanya, mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan 

pendidik. Dalam agama juga, Allah menegaskan bahwa kita 

sebagai manusia harus memberikan pedapat yang terbaik dalam 

suatu musyawarah serta menyampaikannya dengan cara yang 

lemah lembut. 

 

Hal ini terdapat dalam Al-Qur‟an surat Ali-Iman ayat 159, 

sebagai berikut:  

                          

                            

                     

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau 

bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau 

telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. (QS. Ali-Iman 

ayat 159).
8
 

Pembelajaraan dikatakan sebagai penyederhanaan dari kata 

belajar dan mengajar, proses belajar mengajar atau kegiatan 

belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran pendidik berperan 

aktif saat memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Karena 

apa yang sudah diberikan oleh pendidik maka itu yang akan 

diterima oleh peserta didik. Untuk itu pendidik membutuhkan 

keterampilan yang tinggi saat proses pembelajaran. Pada dasarnya 

pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku menuju 

                                                           
8
Andi Subarkah, Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah (Bandung: Pt 

Cordoba International, 2019), 50. 
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pendewasaan diri secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi 

individu dengan lingkungannya.  

                           

                         

       

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari 

setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 

dapat menjaga dirinya” (QS At-Taubah:122).
9
 

         Sebagaimana pada ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 

kaitannya berjihad dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu 

juga dapat dikatakan berjihad karena pada saat menuntut ilmu 

memiliki banyak tantangan dan rintangan, seperti jarak jauh pada 

menempuh pendidikan, waktu selama menempuh pendidikan, dan 

biaya untuk pendidikan serta kesabaran diri dalam 

menyelesaikannya. Tidak hanya saat menempuh pendidikan, akan 

tetapi saat sudah menjadi pendidik yang mengajarkan materi 

kepada peserta didik merupakan suatu perjuangan oleh pendidik 

saat memberi pengetahuan kepada peserta didiknya agar mereka 

memiliki pengetahuan yang baik. Selain itu berjihad dilakukan 

oleh para pahlawan yang dimana para pahlawan menempuh 

rintangan dan tantangan untuk menuju kemerdekaan Indonesia.  

Mereka rela bertumpah darah untuk kemerdekaan Indonesia 

dan melalui rintangan penjajahan yang dilakukan oleh pihak 

penjajah. dengan begitu atas perjuangan para pahlawan Indonesia 

dapat menggapai kemerdekaan dan dapat melakukan kegiatan 

untuk menempuh pendidikan yang menjadikan bangsa Indonesia 

                                                           
9Andi Subarkah, Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah (Bandung: Pt 

Cordoba International, 2019), 206. 
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menjadi warga yang mengerti akan hal yang baik dan benar. 

Pembelajaran merupakan inti sari yang paling penting pada proses 

belajar di kelas, pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas 

pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran 

dikatakan efektif apabila dalam kegiatan mengajar pendidik 

memiliki pengaruh yang baik dengan peserta didik, atau bisa 

dikatakan bahwa pembelajaran yang efektif apabila berjalan 

dengan lancar dan pendidik dapat mengondisikan komponen 

dengan baik dan tepat sehingga peserta didik dapat mudah 

memahami materi yang sudah dijelaskan. Pembelajaran 

merupakan suatu sistem komponen yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain.  Komponen-komponen pada 

pembelajaran menunjang dalam upaya untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pendidik yang berkompeten menerapkan komponen-

komponen pembelajaran seperti metode, model, media dan sarana 

prasarana yang mampu mengoordinasi dengan baik sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
10

 

       Berdasarkan hasil pra penelitian pada tanggal 14 Desember 

2021 melakukan wawancara dengan ibu Berli Sipayung, S.Pd 

selaku pendidik kelas V di UPT SD N 9 Lambu Kibang diketahui 

bahwa pendidik sudah menerapkan berbagai model pembelajaran 

yang bervariatif, seperti model pembelajaran problem based 

learning dan cooperative integrated reading composition. Namun 

peserta didik pada kelas VA masih mempunyai kesulitan untuk 

memahami materi dan peserta didik kurang fokus mendengarkan 

materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik, dan pada kelas VB 

peserta didik tidak memiliki semangat untuk belajar sehingga 

peserta didik banyak berbicara dengan temannya, motivasi peserta 

didik masih rendah.
11

 

 Masih rendahnya motivasi belajar peserta didik terlihat dari 

hasil observasi yaitu peserta didik tidak banyak bertanya kepada 

                                                           
10Soleh Hapudin Muhammad, Teori Belajar dan Pembelajaran 

Menciptakan Pembelajaran Yang Kreatif Dan Efektif (Jakarta: Kencana, 2021), 21. 
11Berliana Sipayung, "Wawancara Dengan Guru Kelas 5" (UPT SD N 9 

Lambu Kibang, Desember 14, 2021). 
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pendidik saat pembelajaran, peserta didik banyak berbicara 

dengan temannya dan peserta didik terlambat dalam 

menyelesaikan tugas, peserta didik juga merasa jenuh saat 

pembelajaran berlangsung. Beliau juga mengatakan bahwa model 

pembelajaran yang tepat pada permasalahan peserta didik belum 

diterapkan.
12

 

 Peneliti melakukan wawancara juga dengan peserta didik 

kelas V, yaitu pada peserta didik kelas VA diketahui bahwa 

peserta didik memiliki kejenuhan saat pembelajaran berlangsung, 

model pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik tidak menarik 

sehingga membuat bosan saat belajar. dan wawancara dengan 

peserta didik kelas VB diketahui bahwa peserta didik kesulitan 

untuk memahami materi yang diberikan oleh pendidik, peserta 

didik bosan dalam pembelajaran sehingga tidak tertarik 

mendengarkan materi yang diberikan.
13

 

Berdasarkan data tersebut terlihat semangat belajar peserta 

didik masih rendah meskipun pendidik sudah menggunakan 

beberapa model pembelajaran, maka dari itu peneliti dalam 

penelitian ini ingin mencoba menerapkan Student Facilitator And 

Explaining.  Menurut Dimyati dan Mudjiono Student Facilitator 

And Explaining ialah model pembelajaran dimana peserta didik 

belajar menjadi fasilitator dan menyampaikan materi bahan ajar 

yang dijelaskan oleh pendidik, kemudian peserta didik kembali 

menyampaikannya kepada rekan peserta didik lainnya.
14

 

Sejalan dengan teori di atas, penelitian yang dilakukan oleh 

Silvia Nopiana dan Jenal Mutaqin pada judulnya yaitu “Pengaruh 

Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ipa kelas V di SD 

                                                           
12Hasil Observasi, "Lampiran 1" (UPT SD N 9 Lambu Kibang, Desember 

15, 2021). 
13Peserta Didik Kelas 5, "Wawancara Dengan Peserta Didik Kelas 5A Dan 

5B" (UPT SD N 9 Lambu Kibang, Desember, 2021). 
14 T. Pulukadang Wiwy, Buku Ajar Pembelajaran Terpadu (Gorontalo: 

Ideas Publishing, 2021), 89. 
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Muhammadiyah 5” diketahui bahwa adanya pengaruh Student 

Facilitator And Explaining pada motivasi belajar peserta didik.
15

 

Berdasarkan permasalahan tersebut yang ada di UPT SD N 9 

Lambu Kibang, maka peneliti mengajukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas V Di 

UPT SD N 09 Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

C. Identifikasi 

       Dilihat dari latar belakang masalah, permasalahan 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya tingkat kepahaman peserta didik pada materi 

yang dijelaskan 

2. Rendahnya partisipasi belajar peserta didik pasif dengan 

bertanya dan dijawabnya pertanyaan 

3. Motivasi belajar peserta didik masih rendah. 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan maalah bertujuan agar peneliti lebih terarah, terfokus 

dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, sehingga 

ruang lingkup yang diuji menjadi lebih spesifik, dan menghasilkan 

penelitian yang lebih efektif. Oleh karena itu, penulis 

memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah ini 

antara lain:  

1. Model pemelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran sudent facilitator and explaining  

2. Penelitian ini dilakukan untuk melihat Motivasi Belajar    

Peserta Didik. 

3. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas V di UPT SDN 9 

Lambu Kibang. 

                                                           
15Nopiana Silvia And Mutaqin Jenal, „Pengaruh Model Pembelajaran 

Student Facilitator And Explaining (SFAE) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas V SD Muhammadiyah 5‟, Jurnal Institut Pendidikan, 1.2 

(2019), 6. 
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4. Sampel penelitian adalah kelas V A dan V B. 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

“Apakah ada Pengaruh yang signifikan antara Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining (SFAE) 

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas V Di UPT SD N 9 

Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat?” 

 

F. Tujuan Penelitian  

Dilaksanakannya penelitian ini guna mengetahui terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan Student Facilitator And 

Explaining dalam motivasi belajar peserta didik.  

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Sekolah  

      Dapat menjadikan hasil penelitian sebagai salah satu 

pertimbangan dalam usaha memberikan variasi pada 

pembelajaran.  

2. Bagi Peserta didik  

  Peserta didik mendapatkan model pembelajaran yang baru dan 

menyenangkan dan dapat mampu memberikan motivasi belajar 

terhadap peserta didik. Student Facilitator And Explaining 

peserta didik bisa mengemukakan pendapat dan informasi yang 

mereka peroleh dan dapat melatih kepercayaan diri pada peserta 

didik. 

3.  Bagi Pendidik 

    Pendidik mendapatkan wawasan baru mengenai model 

pembelajaran di kelas dan dengan model pembelajaran yang baru 

dapat meningkatkan kualitas akademik peserta didik.  

4. Bagi Peneliti  

   Peneliti mendapat wawasan baru mengenai pembelajaran 

Student Facilitator And Explaining (SFAE).   
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H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

       Penelitian yang terkait pada pemakai Student Facilitator And 

Explaining antara lain:  

1. Penelitian Eha Zulaiha Pengaruh Model Cooperative 

Learning The Student Facilitator And Explaining pada Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas V Di MIN 9 

Bandar Lampung yahun ajaran 2016/2017, berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya hasil 

memerlihatkan model cooperative the student facilitator and 

explaining memperoleh hasil yang baik dan berpengaruh pada 

motivasi belajar peserta didik kelas V. Adapun persamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah menggunakan model pembelajaran yang sama, 

menggunakan populasi yang sama yaitu kelas 5 dan 

menerapkan di materi pelajaran Pkn. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada 

penelitian ini pada sampelnya diambil secara random 

sampling sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

menggunakan cluster random sampling, perbedaan lainnya 

terletak pada lokasi penelitian, pada variabel terikatnya dan 

tahun penelitian yang dilakukan.
16

 

2. Penelitian Nurul Muslimah meneliti tentang Pengaruh Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis dan Self-

Confidence Peserta Didik Tahun Ajaran 2020/202. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan model 

pembelajaran Student facilitator and explaining terdapat 

pengaruh yang positif pada self-confidence (percaya diri) 

peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis. 

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan model 

pembelajaran yang sama, dan perbedaan dengan penelitian 

                                                           
16Eha Zulaiha, „Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning The 

Student Facilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pkn Kelas V Di MIN 9 Bandar Lampung‟, Skripsi Uin Raden Intan 

Lampung, 2017, 69-75. 
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yang dilaksanakan penulis adalah pada variabel terikat, tahun 

penelitian yang dilakukan dan lokasi penelitian.
17

 

3. Penelitian Verawati Meneliti Tentang Pengaruh Kooperatif 

Tipe (Student Facilitator And Explaining) dengan keinginan 

Belajar Peserta Didik dalam Mata Pelajaran IPA Kelas IV 

SDN 3 Branti Raya Tahun Ajaran 2018/2019. Melalui 

penelitian ini dapat kita ketahui bahwa pembelajaran IPA 

dengan menggunakan model pembelajaran student facilitator 

and explaining berpengaruh terhadap minat belajar peserta 

didik. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah menggunakan model 

pembelajaran yang sama, menggunakan metode yang sama 

yaitu Quasy Eksperimen. Dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada 

populasi kelasnya, pada mata pelajaran yang diterapkan saat 

proses penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian yang 

dilakukan.
 18

 

4. Penelitian Nurhayati Meneliti Tentang Pengaruh Cooperative 

Student Facilitator And Explaining pada Motivasi Belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam Peserta Didik Kelas IV Di MIN 9 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini 

memakai metode pre experimental design dengan jenis one 

group pre test and post test design. Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran student facilitator 

and explaining mempunyai pengaruh dengan motivasi belajar 

peserta didik pada kelas VI A. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada 

model pembelajaran yang digunakan, variabel terikat yang 

sama. Dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah pada metode penelitian 

                                                           
17Nurul Muslimah, „Pengaruh Model Pembelajaran Stuent Facilitator And 

Explaining Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Dan Self-

Confidence Peserta Didik‟, Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2021, 63. 
18Verawati, „Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 

Facilitator And Eplaining Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

IPA Kelas IV SDN 3 Barnti Raya‟, Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2019, 80.
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yang digunakan, kelas yang dilakukan untuk melakukan 

penelitian, serta lokasi penelitian dan tahun penelitian yang 

dilakukan.
19

 

5. Penelitian Suci Ayu Permata Sari Meneliti Tentang Pengaruh 

Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran 

IPA Di SD N 62 Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2018/2019. 

Dengan menggunakan model pembelajaran student facilitator 

and explaining berrpengaruh besar pada hasil belajar peserta 

didik kelas V, terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar IPA 

Posttest lebih tinggi dibandingkan dengan Pretest, yaitu 

Posttest 80% > Pretestest 55,71%. Adapun persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah menggunakan model pembelajaran yang sama. Dan 

perbedaannya terletak pada metode penelitian yang 

digunakan, variabel terikat yang ada pada penelitian, kelas 

yang diambil untuk penelitian, mata pelajaran yang digunakan 

dalam penelitian, lokasi penelitian serta tahun penelitian yang 

dilakukan.
20

 

 

H.  Sistematika Penulisan  

      Proposal ini membahas beberapa pembahasan yang terdiri 

dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V yaitu:  

BAB I  Pendahuluan 

A. Penegasan Judul 

B. Latar Belakang Masalah  

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

D. Rumusan Masalah  

E. Tujuan Penelitian  

                                                           
19Nurhayati, „Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Tipe Student 

Facilitator And Explaining Terhadap Motivasi Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Peserta Didik Kelas IV Di MIN 9 Bandar Lampung‟, Nurhayati, 2019, 69. 
20Suci Ayu Permata Sari, „Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator 

And Explaining Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran IPA Di 

SD N 62 Kota Bengkulu‟, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, 100. 
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F. Manfaat Penelitian   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Model Pembelajaran  

1. Pengertian Model Pembelajaran  

Menurut Joyce Weil dan Calhoun model pembelajaran adalah 

suatu deskripsi dari lingkungan pembelajaran, termasuk perilaku 

guru menerapkan dalam pembelajaran. Model pembelajaran 

banyak kegunaannya mulai dari perencanaan pembelajaran dan 

perencanaan kurikulum sampai perancangan bahan-bahan 

pembelajaran, termasuk program-program multimedia. Menurut 

Udin model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujun belajar. Menurut Arend 

memilih istilah model pembelajaran didasarkan pada dua alasan 

peting. Pertama, istilah model memiliki makna yang lebih luas dari 

pada pendekatan, strategi, metode dan teknik. Kedua model dapat 

berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting, apakah yang 

dibicarakan tentang mengajar di kelas atau praktik mengawasi 

anak-anak. Model pembelajaran adalah  Kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur sistematik (teratur) dalam 

pengorganisasian kegiatan (pengalaman) belajar untuk mencapai 

tujuan belajar.  Model pembelajaran sangat efektif dalam upaya 

meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, karena pada saat 

proses kegiatan pembelajaran berlangsung peserta didik dituntut 

untuk perperan aktif dalam pembelajaran serta diharapkan 

menggunakan kemampuan berfikir tingkat tinggi, mengasah 

kekompakan dan kinerja dan kerja sama dalam sebuah tim atau 

kelompok. Model pembelajaran yang tepat dan berhasil akan 

menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, dan dapat 

membuat peserta didik memiliki berfikir tingkat tinggi serta 

mengasah kekompakan dan kerja sama dalam belajar.
21

 

Menurut Istarani model pembelajaran adalah seluruh 

rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi aspek sebelum, 

                                                           
21

Shilphy, 12-13. 
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sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, 

serta fasilitas yang terkait dan yang digunakan secara langsung 

maupun tidak langsung. Model pembelajaran berkaitan dengan 

gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar pendidik. Usaha 

pendidik dalam membelajarkan peserta didik merupakan hal yang 

sangat penting dalam mencapai pembelajaran. Oleh karena itu 

pemilihan berbagai metode, strategi, teknik maupun model 

pembelajaran merupakan hal yang utama. Dan terdapat fungsi dari 

suatu model pembelajaran yaitu sebagai pedoman bagi pendidik 

dan bahan mengajar agar peserta didik mendapatkan pembelajaran 

yang menyenangkan dan berbeda. Model pembelajaran yang tepat 

dan berhasil akan menghasilkan pembelajaran yang 

menyenangkan, dan dapat membuat peserta didik memiliki berfikir 

tingkat tinggi serta mengasah kekompakan dan kerja sama dalam 

belajar. Model pembelajarytan sangat penting dalam proses 

pembelajaran di kelas, dengan menggunakan sebuah model 

pembelajaran akan membuat proses mengajar lebih menyenangkan 

dan akan disukai oleh peserta didik, sehingga mereka tidak akan 

mengalami kebosanan dalam belajar. Dan juga dapat mengenalkan 

berbagai proses mengajar yang berbeda-beda yang dilakukan oleh 

pendidik.
22

 

Sedangkan menurut Arends dalam Suprijono mengatakan 

bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang 

digunakan termasuk didalamnya terdapat tujuan-tujuan, tahap-

tahap dalam proses pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas. Model pembelajaran merupakan pola umum 

perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Jadi model pembelajaran adalah suatu interaksi peserta 

didik dengan pendidik yang berada di dalam kelas dengan 

menyangkut adanya strategi, metode, Teknik dalam pembelajaran 

yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pada suatu 

model pembelajaran bukan menentukan apa yang akan dilakukan 

                                                           
22Beny Asfuri Ninda, Model Pembelajaran Pq4r (Preview, Question, 

Read,Reflect, Recite, Dan Review) With Pop Up Pada Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Tematik Terhadap Kreatifitas Belajar Siswa (Jawa Tengah: Cv. Sarnu 

Untung, 2020), 3-4. 



 
 

17 

oleh pendidik, tetapi terdapat tahapan-tahapan, prinsip-prinsip, 

yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik.
23

 

 

2. Manfaat Model Pembelajaran 

Menurut Trianto model pembelajaran digunakan untuk 

mengacu pada pendekatan dimana di dalam model tersebut 

terhadap tujuan yang akan dicapai, tahapan kegiatan pembelajaran, 

lingkungan dalam pembelajaran, serta untuk pengelolaan kondisi 

belajar di dalam kelas. Sedangkan menurut Suprijono model 

pembelajaran dapat digunakan untuk dasar gambar yang dijadikan 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas.
24

 Menurut 

Mulyono, manfaat model pembelajaran yaitu sebagai pedoman 

perencanaan dan pelaksanaan  pembelajaran. Untuk itu dalam 

memilih model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

materi yang akan disampaikan ke peserta didik, dan tujuan yang 

akan dicapai pendidik dalam pembelajaran serta meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam belajar.  

Dengan begitu terdapat beberapa manfaat model pembelajaran 

yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Pendidik  

a. Dapat memudahkan pendidik dalam melaksanakan 

pembelajaran karena dalam langkah- langkah pembelajaran 

yang akan ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta adanya 

kesediaan media dalam pembelajaran.  

b. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong kegiatan 

peserta didik saat pembelajaran, sehingga meningkatkan 

semangat belajar peserta didik 

                                                           
23Ishaac Muhammad, Pengembangan Model-Model Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Guepedia, 2020), 7-8. 
24Ariani Yetti, Helsa Yullys, And Ahmad Syafri, Model Pembelajaran 

Inovatif Untuk Pembelajaran Matematika Di Kelas IV Sekolah Dasar (Yogyakarta: 

Cv Budi Utama, 2020), 5-6. 
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c. Memudahkan pendidik dalam menyelidiki perilaku 

peserta didik secara individu maupun kelompok dalam 

waktu yang singkat  

d. Memudahkan untuk mengatur pembelajaran di dalam 

kelas dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran.  

2. Bagi Peserta Didik 

a. Memberikan kesempatan yang luas untuk peserta didik 

berperan aktif dalam pembelajaran  

b. Memudahkan peserta didik untuk memahami materi 

yang telah dijelaskan oleh pendidik 

c. Mendorong semangat belajar peserta didik guna ikut 

ketika berlangsungnya pembelajaran 

d. Dapat melihat kemampuan pada pribadi atau kelompok 

secara objektif.
25

 

 

3. Ciri-Ciri Model Pembelajaran  

Pada hakikatnya istilah model pembelajaran memiliki arti yang 

lebih luas dari pada strategi, metode, dan Teknik dalam 

pembelajaran. Beragamnya model pembelajaran yang bisa 

pendidik pilih dan digunakan yang sesuai dan efesien guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Model 

pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh 

Rusman yaitu: Pada umumnya model-model dalam mengajar yang 

baik memiliki ciri-ciri umum yaitu:  

1. Bersumber pada teori pendidikan serta teori belajar dari para 

pakar tertentu.  

2. Memiliki misi ataupun tujuan pembelajatran tertentu. Misalnya 

model berfikir induktif dirancang guna meningkatkan proses 

berfikir induktif. 

3. Bisa dijadikan pedoman atau acuan untuk melakukan perbaikan 

dan pengembangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.  

                                                           
25Shilphy, 15-16. 
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4. Memiliki bagian-bagian model pelaksanaan yaitu urutan 

langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip reaksi, 

sistem soasial dan sistem pendukung.  

5. Membuat persiapan mengajar dengan berpedoman pada model 

pembelajaran yang dipilihnya.  

Selain ciri-ciri terdapat juga fungsi pada model pembelajaran 

dalam mengembangkan dan memperbaiki aspek proses dalam 

pembelajaran. Pada dasarnya model pembelajaran memiliki fungsi 

sebagai sebagai berikut:  

1. Sebagai pedoman pendidik unuk merancang pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. Dengan ini menandakan bahwa Ketika 

sebuah model pembelajaran diterapkan maka model 

pembelajaran menjadi instrument para pendidik untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran 

2. Sebagai mengembangkan aktivitas pembelajaran dan kurikulum 

3. Sebagai alat instrument pengajaran yang dapat membantu guru 

dalam membawa peserta didik kepada perubahan-perubahan 

perilaku yang dikehendaki.  

4. Sebagai perbaikan dalam pengajaran.
26

 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

pola atau instrument yang sudah dirancang untuk menciptakan 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknik, metode, 

strategi pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan dapat 

berjalan efektif, efesien dalam pembelajaran dan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan memiliki manfaat dan ciri-ciri umum 

dalam pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.   

 

 

 

 

 

                                                           
26Bayu Ahyar Dasep And Dkk, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: 

Pradina Pustaka, 2021), 9-10. 
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B. Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining 

1. Pengertian Model Pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining  

 Menurut Aris Shoimin model pembelajaran student facilitator 

and explaining adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

memengaruhi pola interaksi peserta didik dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan materi. Pada penerapan model 

pembelajaran student facilitator and explaining merupakan 

pembelajaran harus bisa memperbanyak pengalaman serta 

meningkatkan motivasi belajar yang memengaruhi keaktifan 

belajar peserta didik, yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran student facilitator and explaining. Model ini berjalan 

dengan baik apabila peserta didik secara aktif ikut serta dalam 

merancang materi pembelajaran yang akan dipresentasikan. Peran 

peserta didik menjadi hal yang begitu penting ketika melaksanakan 

aktivitas tersebut. Dengan begitu pada model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining membuat peserta didik tidak lagi hanya 

menjadi objek pembelajaran, tidak lagi hanya mendengarkan saja, 

tetapi juga sebagai subjek yang dapat mengalami, 

mengkontruksikan dan memahami konsep dengan cara mereka 

sendiri. Dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan antusias, motivasi, keaktifan belajar, dan rasa 

senang. Oleh karena itu sangat cocok dipilih pendidik untuk 

digunakan karena mendorong peserta didik menguasai beberapa 

keterampilan diantaranya berbicara, menyimak, dan pemahaman 

materi.  Contoh peserta didik yang berhasil dalam mengikuti model 

pembelajaran ini adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, memiliki keunggulan dalam 

mengekspresikan diri pada saat mempresentasikan materi, mampu 

memahami materi yang mereka peroleh, dan motivasi belajar 

peserta didik dapat meningkat sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Model pembelajaran ini akan relevan apa bila peserta didik ikut 

aktif dalam merancang materi pembelajaran yang akan 

dipresentasikan. Karena dalam menerapkan model pembelajaran 
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ini pendidik dalam melaksanakan pembelajaran melibatkan peserta 

didik untuk menyampaikan kembali pendapat yang sudah mereka 

dapat.
27

 

Dalam penerapan student facilitator and explaining, pendidik 

berperan penting dengan proses belajar, karena sebelumnya 

pendidik menyajikan materi secara garis besar kepada peserta didik 

agar mereka paham dengan materi yang sudah disajikan. Dengan 

hal ini, maka gaya mengajar pendidik sangat penting ketika 

aktivitas belajar berlangsung agar peserta didik dapat 

mendengarkan dengan baik dan paham pada materi. Karena 

kejenuhan mungkin terjadi dalam proes belajar jika antara pendidik 

dan peserta didik tidak saling sinkron dalam memahami materi. 

Bisa jadi karena pendidik tidak menguasai materi yang dijelaskan 

atau peserta didik yang tidak tertarik dengan cara pendidik 

mengajar, akibatnya adalah terjadi tidak kekondusifan disaat proses 

pembelajaran. Maka dari itu pendidik dituntut untuk kreatif saat 

melakukan pengajaran. Dan pendidik harus mempunyai 

komponen-komponen pembelajaran agar pembelajaran dapat 

dilakukan dengan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang 

dikehendaki.  

Sedangkan Menurut Huda gagasan dasar pada pembelajaran 

ini adalah bagaimana pendidik mampu menyajikan atau 

mendemostrasikan materi di depan peserta didik lalu memberikan 

mereka kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. 

Jadi student facilitator and explaining sebuah rangkaian penyajian 

materi yang diawali dengan penjelasan secara terbuka, memberi 

kesempatan peserta didik untuk menjelaskan kembali kepada 

teman-temannya dan diakhiri dengan penyampaian materi kepada 

semua peserta didik. Model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining merupakan salah satu model pembelajaran yang 

melibatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Maka begitu cara menyajikan materi dapat menjadi contoh bagi 

peserta didik tentang bagaimana cara mempresentasikan materi di 

depan kelas. Pada akhirnya, dalam menerapkan model 

                                                           
27Shoimin Aris, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 183-184. 
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pembelajaran Student Facilitator And Explaining diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas peserta didik sehingga peserta didik tidak 

merasa jenuh dan hanya duduk diam dalam pembelajaran dan 

diharapkan dapat menangkap materi dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar mereka dengan maksimal.
28

 

Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining cocok dipakai untuk melihat motivasi 

belajar peserta didik, sebab dalam hakikatnya pembelajaran ini 

yakni sebuah model yang memberi kesempatan pada peserta didik 

guna fasilitator dan penyampaian materi bahkan mengajak berfikir 

dengan kreatif sehingga memperoleh  pertukaran informasi yang 

secara dalam. 

 

2. Tujuan Model Pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining 

   Tujuannya yaitu untuk membuat  peserta didik berperan aktif 

dengan belajar langsung, menyampaiakn materi yang dilakukan 

oleh peserta didik dengan mandiri dapat melatih keaktifan berfikir 

pada peserta didik, dan peserta didik mempunyai kepercayaan diri 

untuk tampil ke depan menjelaskan ide atau pendapat yang mereka 

peroleh, mengukur seberapa jauh peserta didik memahami konsep 

yang mereka dengarkan dari penjelasan pendidik, dan dapat 

mengetahui potensi dan karakter peserta didik yang dilihat dari 

cara penyampaiannya di depan kelas. model pembelajaran student 

facilitator and explaining selain membuat peserta didik melatih 

kepercayaan diri mereka tetapi juga dapat melatih berfikir kritis 

pada temannya yang mendengarkan presentasi di depan, dengan 

menggunakan model ini bisa juga membuat kelas lebih efektif 

dikarenakan peserta didik dituntut untuk mendengarkan presentasi 

yang dilakukan temannya. secara tidak langsung dalam student 

facilitator and explaining membuat peserta didik lebih akrab 

dengan temannya karena berinteraksi langsung dengan teman 

sebayanya dimana saling bertukar fikiran sehingga wawasan dan 

                                                           
28Huda Miftahul, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 228. 
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daya pikir mereka berkembang aktif. Dalam hal ini peran pendidik 

dalam mengajar sangat di utamakan karena pendidik harus 

membuat motivasi peserta didik dalam belajar meningkat sehingga 

pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar.
29

 

       Adapun manfaat model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining untuk pendidik dan peserta didik:  

1. Manfaat Bagi Pendidik  

a. Memberikan wawasan baru kepada pendidik tentang 

penerapan model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining dalam menyampaikan materi pada saat 

pembelajaran di kelas.  

b. Memberikan pengetahuan kepada pendidik tentang 

kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada model 

pembelajaran Student Facilitator And Explaining   

2.  Manfaat Bagi Peserta Didik  

a. Memberikan semangat belajar karena menggunakan 

model pembelajaran yang berbeda  

b. Melatih peserta didik untuk mandiri dalam proses 

pembelajaran dan percaya diri menggunakan model 

pembelajaran student facilitator and explaining pada 

saat pembelajaran berlangsung.  

c. Dapat meningkatkan hasil belajar memakai student 

facilitator and explaining. 

Bisa kita simpulkan bahwasanya student facilitator and 

explaining ialah pembelajaran menarik yang melatih peserta 

didik guna bagaimana mengerti materi yang disajikan pendidik 

dalam caranya sendiri supaya lebih maksimal dengan menyerap 

materi yang telah disajikan maka begitu timbul motivasi dalam 

diri peserta didik guna belajar kemudian peserta didik 

mempresentasikan hasil ide/pendapat mereka kepada teman-

temannya. 

 

                                                           
29Aris, 184. 
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3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining  

Menurut Aris Shohimin dan Miftahul Huda Agar model 

pembelajaran Student Facilitator And Explainning dapat berjalan 

dengan lancar dalam proses pembelajaran. Maka terdapat 

langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining, yaitu:  

1. Pendidik menyampaikan komptensi yang akan dipelajari  

2. Pendidik menyajikan dan mejelaskan garis-garis besar materi 

pembelajaran berlangsung 

3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menjelaskan ide dan pendapat mereka kepada peserta didik 

lainnya melalui peta konsep atau bagan yang sudah mereka 

buat. 

4. Pendidik memberikan kesimpulan materi yang sudah disajikan 

saat peserta didik presentasi di depan 

5. Pendidik dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

bersama-sama 

6. Penutup.
30

 

 

Dan menurut Wiwy T. Pulukadang Langkah-langkah dalam 

menerapkan Student Facilitator And Explaining yaitu: 

1. Peserta didik menyimak kompetensi yang ingin dicapai oleh 

pendidik dengan belajar 

2. Peserta didik menyimak jika pendidik menerangkan atau 

menyajikan materi secara garis-garis besar 

3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk dapat 

menyampaikan dengan peserta didik lainnya, dan memakai 

peta konsep yang dimana proses ini dilaksanakan dengan 

bergiliran 

4. Pendidik menyimpulkan ide atau pendapat dari peserta didik 

yang sudah melakukan presentasi  

                                                           
30Miftahul, 228. 
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5. Peserta didik menyimak pendidik saat menerangkan semua 

materi yang sudah disajikan  

6. Peserta didik dibimbing oleh pendidik untuk menyimpulkan 

pembelajaran  

7. Melakukan evaluasi dan refleksi pada akhir pembelajaran  

8. Penutup.
31

 

Pada keterangan diatas sintak pembelajaran memakai model 

Student Facilitator And Explaining, ditarik kesimpulan 

bahwasanya dimulai dengan pendidik menerangkan pokok 

bahasan dengan garis besar saja, peserta didik melaksanakan 

model Student Facilitator And Explaining pada presentasi di 

depan temannya, dan pendidik melakukan penyimpulan 

gagasan ada presentasi peserta didik dan terakhir penutup. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining  

        Pada pelaksanaan model pembelajaran yang diterapkan oleh 

pendidik, maka akan terdapat kelebihan dan kekurangan pada saat 

menerapkan model pembelajaran ini. Berikut ini akan dipaparkan 

kelebihan dari model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining yaitu: 

1. Adanya interaksi antar peserta didik, dengan model 

pembelajaran ini dapat menambah komunikasi dan keakraban 

diantara mereka dan juga menciptakan kerjasama dalam 

pembelajaran berlangsung sehingga terciptanya kekompakan 

di dalam kelas.  

2. Dapat melatih peserta didik untuk berfikir kritis, bagi peserta 

didik yang mendengarkan presentasi di depan, dan dapat 

melatih semua peserta didik yang harus memahami materi 

yang disajikan oleh pendidik kemudian dipresentasikan 

kepada teman-temannya. 

 

3. Membuat materi yang disampaikan lebih jelas dan konkrit. 

                                                           
31Wiwy, 89. 
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4. Menumbuhkan kreatifitas peserta didik, dengan model 

pembelajaran ini peserta didik akan berperan aktif dan kreatif 

dalam menyajikan ide atau ringkasan materi yang kemudian 

akan dipresentasikan oleh dirinya dan membuat peserta didik 

lainnya memahami penjelasan yang dia berikan. 

5. Menumbuhkan motivasi dan semangat belajar peserta didik 

dalam pembelajaran, dengan model pembelajaran ini 

semangat belajar mereka akan lebih meningkat karena model 

pembelajaran yang berbeda-beda. 

6. Menumbuhkan kesenangan peserta didik pada saat mengikuti 

pembelajaran berlangsung.  

 

Selanjutnya akan dipaparkan kelemahan Student Facilitator And 

Explaining yakni:  

1. Peserta didik yang pemalu tidak mau mendemonstrasikan apa 

yang pendidik perintahkan  

2. Tidak seluruhnya peserta didik mempunyai kesempatan guna 

melakukan presentasi di depan teman-temannya karena faktor 

keterbatasan waktu  

3. Terdapat pendapat yang sama antar peserta didik yang hanya 

sebagian peserta didik yang terampil  

4. Peserta didik merasa kesulitan untuk membuat bagan yang 

digunakan untuk menyampaikan materi secara singkat 

5. Tidak mudah bagi peserta didik untuk membuat peta konsep 

atau menerangkan materi ajar secara ringkas.
32

 

 

C. Model Pembelajaran Mind Mapping  

1. Pengertian Model Pembelajaran Mind Mapping  

Dalam Bahasa Indonesia, Mind Mapping diterjemahkan 

sebagai “peta pikiran”. Yang pada dasarnya setiap individu pasti 

memiliki peta atau alur pikiran yang menyebabkan prinsip 

hidupnya akan berbeda dengan orang lain. Prinsip hidup inilah 
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yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman selama 

menjalankan hidup di dunia. Model ini pertama kali 

dikembangkan oleh Tony Buzan. Menurut Nasih dan Kholidah 

peta pikiran adalah suatu metode kegiatan mencatat kreatif yang 

dapat membuat kita mudah mengingat banyak informasi. Catatan 

yang sudah selesai akan berbentuk sebuah pola gagasan yang 

dimana saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara 

sub topik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Menurut 

Saleh menyebutkan model pembelajaran yaitu sebuah diagram 

yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tema, ide, atau 

gagasan utama dalam materi pelajaran. Jadi Mind Mapping 

dibuat oleh pendidik guna menyampaikan materi pelajaran dan 

digunakan oleh peserta didik untuk pencatatan materi pelajaran 

dan hasil diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik.
33

 

Menurut Tony Buzan, strategi pembelajaran Mind Map 

dikembangkan sebagai model yang efektif dalam 

mengembangkan gagasan-gagasan melalui rangkaian peta-peta 

yang telah dibuat. Menurut Buzan untuk membuat Mind Map 

biasanya seseorang memulai dengan menulis gagasan utama di 

tengah halaman yang membentangkan keseluruh arah untuk 

menciptakan konsep-konsep dan gambar-gambar yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. Mind mapping bisa juga 

digunakan untuk membantu penulisan esai atau tugas yang 

berhubungan dengan peta konsep. Kegiatan ini dapat 

mengoptimalkan fungsi otak peserta didik dalam memahami 

masalah dengan tepat karena terpetakan. Bisa dikelompokan 

untuk mencatat kreatif sebab membuat Mind Mapping 

memerlukan kegunaan imajinasi dengan membuatnya. Bagi 

peserta didik yang kreatif akan merasa mudah membuatnya dan 

jika peserta didik sering membuatnya maka akan semakin kreatif 

juga saat pembelajaran di kelas.
34

 

Model pembelajaran Mind Mapping merupakan suatu cara 

yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta 
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didiknya dengan menggambarkan peta konsep materi pelajaran 

dengan menggunakan karya yang kreatif sehingga terlihat berseni 

agar materi yang sudah ditulis terlihat indah. Pada model 

pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi 

peserta didik sehingga menulis materi dari hasil kepahaman 

mereka dalam menangkap materi yang sudah dijelaskan oleh 

pendidik. Peserta didik membuat gambar yang akan dijadikan 

peta konsep dalam menjelaskan materi di depan, peserta didik 

akan membuat gambar sesuai dengan keinginan mereka seperti 

gambar tentang pepohonan, dan hewan.
35

 

Mind Mapping juga disebut cara belajar dengan pendekatan 

optimasi antara otak kanan dan kiri secara bersamaan. Prinsip 

kerja pada model pembelajaran Mind Mapping sangat sederhana 

yaitu berdasarkan prinsip otak kanan dan otak kiri. Otak kanan 

merupakan bagian yang berhubungan dengan kreativitas, 

imajinasi, gambaran dan konseptual. Sedangkan otak kiri 

berhubungan dengan angka, logika, analisa. Dalam melakukan 

proses belajar biasanya menggunakan ingatan, memori untuk 

memahami materi pelajaran. Dengan begitu memori sangat erat 

kaitannya dengan otak kanan yang dimana menyenangkan dan 

mudah diingat oleh peserta didik.  

Dengan begitu pembelajaran ini sangat cocok untuk melihat 

pengetahuan awal siswa. karena peserta didik pada pembelajaran 

umumnya menerima informasi, sajian permasalahan, dan peserta 

didik berkelompok membuat kesimpulan dari apa yang telah di 

pahami. Proses belajar mengajar akan berhasil apabila ada 

keterlibatan antara peserta didik dan pendidik secara baik. Dalam 

hal ini Latifah mengatakan bahwa pembelajaran dapat berhasil 

apabila terdapat hubungan antara pengajar dan peserta didik yang 

aktif dalam proses belajar.
36

 

Sedangkan menurut Darusman, Mind Mapping adalah model 

pembelajaran yang dirancang untuk  mengembangkan 
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pengetahuan peserta didik dengan keaktifan dalam Menyusun 

ide-ide pokok dari sebuah konsep yang sudah dibuat oleh peserta 

didik dan menjadi peta pikiran yang akan mudah dipahami oleh 

mereka. Mind Mapping bermanfaat untuk peserta didik 

memahami materi yang dijelaskan oleh pendidik dan diterima 

oleh otak kanan mereka dalam menerima informasi. Mind 

mapping bertujuan agar materi yang telah diberikan dapat 

diterima baik oleh peserta didik, dengan menggunakan model 

pembelajaran ini membuat peserta didik tidak jenuh saat proses 

belajar di kelas. Pada model pembelajaran ini memiliki prosedur 

pembelajaran yaitu sebagai berikut:  

1. Sebelum proses mengajar dimulai, lebih baik memilih 

topik terlebih dahulu untuk pemetaan pikiran 

2. Konstruksikan bagi kelas pada peta pikiran yang 

sederhana menggunakan gambaran, warna yang indah agar 

lebih menarik perhatian peserta didik 

3. Memberikan kertas, pena, dan peralatan yang lain yang 

menurut pendidik dapat membantu peserta didik dalam 

membuat peta pikiran 

4. Memberikan peserta didik waktu yang cukup banyak 

untuk membuat dan mengembangkan peta pikiran yang 

dibuatnya 

5. Memerintahkan peserta didik untuk saling interaksi dan 

saling berbagi pemikiran kepada peserta didik lainnya.
37

 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa mind mapping adalah 

suatu strategi mencatat yang mengembangkan gaya belajar 

visual. Dan dapat menyeimbangkan otak kanan dan kiri sesuai 

cara kerja alami otak pada peserta didik. Peserta didik akan lebih 

mudah mengingat dan memahami segala bentuk informasi. 

Dalam model mind mapping terdapat variasi warna, gambar, 

simbol dan garis yang lebih memudahkan peserta didik dalam 

menyerap informasi yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Pada 

umunya peserta didik sulit memahami langsung materi yang ada 
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dibuku pelajaran, untuk itu mind mapping membantu peserta 

didik memahami materi secara lebih baik.   

 

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Mind Mapping  

Setiap kita akan melakukan kegiatan, tentunya memerlukan 

Langkah-langkah yang harus diperhatikan agar aktivitas yang 

dilakukan bisa terlaksana dengan baik. Apabila Langkah yang 

disiapkan berjalan dengan mulus, tentu pada akhirnya 

menghasilkan hasil yang maksimal. Dan dimana model 

pembelajaran yang baik akan memiliki Langkah-langkah yang 

harus ditempuh agar hasilnya dapat terwujud dengan baik. Dalam 

melakukan praktik model pembelajaran Mind Mapping 

memerlukan bahan, diantaranya yaitu: kertas kosong yang tidak 

bergaris, pena dan pensil warna, otak dan imajinasi. Jika semua 

sudah terkumpul selanjutnya ada beberapa Langkah-langkah 

membuat mind map yang dapat ditempuh menurut Buzan dan 

Tenriawaru yaitu:  

1. Memulailah dari tengah kertas kosong yang sisi panjangnya 

diletakkan mendatar, karena memulai dari tengah memberi 

kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan 

untuk mengungkapkan dirinya secara bebas 

2. Gunakan gambar dan foto untuk ide sentral, karena sebuah 

gambar bermakna dan membantu menggunakan imajinasi. 

Sebuah gambar yang menarik akan membuat kita terfokus 

dan membantu kita berkonsentrasi dan mengaktifkan otak 

kita. 

3. Menggunakan warna agar menarik. Karena warna membuat 

lebih hidup dan menambah materi dan energi kepada 

pemikiran yang kreatif.  

4. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan 

hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat 

satu dan dua. Karena otak senang mengaitkan dua atau tiga 

atau empat hal sekaligus. Jika kita menghubungkan cabang-

cabang maka kita lebih mudah mengingat dan mengerti.  
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5. Buatlah garis hubungan yang melengkung, bukan garis lurus 

karena pada garis lurus akan membuat bosan otak. 

6. Gunakan gambar, karena seperti gambar sentral, setiap 

gambar bermakna seribu kata.
38

 

Sedangkan menurut Aris Shoimin Langkah-langkah dalam 

pembelajaran menggunakan model mind mapping yaitu:  

1. Pendidik menyampaikan pembelajaran yang akan dicapai  

2. Pendidik menjelaskan materi 

3. Pendidik membentuk kelompok untuk melakukan belajar 

4. Perintahkan kelompok tersebut untuk menceritakan materi 

yang sudah diterima dari penjelasan pendidik, kemudian 

bergantian dengan kelompok lain.
39

 

 

3. Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Mind 

Mapping 

Secanggih apapun peralatan yang digunakan dengan 

sendirinya mempunyai kekurangan. Akan tetapi tersimpan pada 

kelebihannya, kita perlu memberikan bantuan yang dimiliki, kita 

memerlukan bantuan dari orang lain. Demikian hakikat 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendirian, melainkan hampir setiap ruang dan waktu memerlukan 

orang lain. Secara langsung model pembelajaran ini memberikan 

manfaat bagi peserta didik dan pendidik. Oleh karenanya model 

pembelajaran Mind Mapping mempunya beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan model pembelajaran lain. Adapun beberapa 

kelebihan tersebut yaitu:  

1. Mudah melihat gambaran dengan keseluruhan  

2. Membantu otak untuk mengatur, mengingat, 

membandingkan dan membuat hubungan antar materi  

3. Dapat menambah informasi baru dalam pembelajaran  

4. Pengkajian ulang bisa lebih cepat  
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5. Peta memiliki sifat yang unik sehingga menarik perhatian 

peserta didik  

6. Dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang 

timbul dalam pikiran kita  

7. Pada saat melakukan kegiatan menggambar dapat 

memunculkan ide yang lain 

Dari kelebihan tersebut, banyak pendidik yang pada akhirnya 

banyak yang menggunakan model pembelajaran Mind 

Mapping. Tetapi juga terdapat kelemahan pada model 

pembelajaran ini yaitu:  

1. Waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak 

memiliki hubungan ingatan  

2. Waktu yang terbuang untuk membaca kembali kata-kata 

yang tidak perlu  

3. Waktu yang terbuang untuk cari kata kunci pengingat  

4. Hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata 

yang memisahkan  

5. Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak  

6. Pada model ini rata-rata hanya siswa yang aktif yang 

terlibat dalam pembelajaran.
40

 

 

D. Motivasi Belajar  

1.  Pengertian Motivasi Belajar 

    Motif berasal dari bahasa latin yaitu movere yang artinya 

bergerak. Motif juga disebut dengan dorongan untuk menuju 

suatu tujuan. Setiap orang yang bernyawa memiliki keinginan, 

cita-cita, dan tujuan yang ingin mereka capai. Dengan hal-hal 

tersebut membuat seseorang memiliki motivasi untuk mencapai 

tujuan mereka. Dan motivasi membuat energi bagi seseorang 

dalam berusaha melakukan aktivitas, dengan begitu motivasi 

sangat penting dalam kehidupan seseorang baik untuk pendidikan 

maupun dalam kehidupan seseorang. Menurut Sudarwan 
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motivasi dapat diartikaan sebagai semangat, dorongan, yang ada 

pada seseorang atau kelompok yang menyebabkan seseorang 

melakukan suatu kegiatan dengan cara yang dikehendakinya 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi dilakukan 

secara berproses dan bersifat internal dan eksternal pada 

seseorang sehingga timbulnya sikap antusiasme dalam 

melakukan kegiatan seseorang yang mempunyai motivasi berarti 

seseorang telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh 

kesuksesan dalam hidup.
41

 

      Menurut Djamarah motivasi adalah suatu perubahan yang 

terjadi pada dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

reaksi untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi adalah syarat yang mutlak dalam proses belajar. Pada 

saat proses pembelajaran terdapat anak yang malas, tidak senang, 

suka membolos dan sebagainya. Dalam hal ini bisa dikatakan 

bahwa pendidik tidak berhasil dalam memberikan motivasi 

belajar pada peserta didik dan mendorong mereka untuk giat 

belajar, sehingga mereka tidak mempunyai gairah untuk belajar. 

Dan menurut Hoy dan Miskel dalam bukunya Educational 

Administration motivasi dapat dikemukakan sebagai kekuatan-

kekuatan, dorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan atau 

mekanisme yang memulai dan menjaga suatu kegiatan yang 

dilakukan ke arah tujuan yang personal.  Motivasi juga dapat 

mempengaruhi proses seseorang dalam belajar sehingga memiliki 

hasil akhir yang berbeda-beda, karena akan berbeda jika 

seseorang yang memiliki motivasi dalam belajar dan seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi. Menurut Schunk, Pintrich dan 

meece bahwa motivasi adalah sebuah proses yang tidak dapat 

diamati secara langsung akan tetapi dapat diduga dari tindakan 

yang didasari dari dalam diri seseorang dengan kekuatan dan 

dorongan yang kemudian merangsang diri seseorang sehingga 

terjadi tindakan.
42
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Pada dunia pendidikan sangat pentinglah motivasi belajar 

agar pendidikan yang akan dicapai untuk menghasilkan hasil 

yang baik. Terbentuknya motivasi belajar itu terdapat tidak hanya 

peserta didik namun terdapat juga pada pendidik yang 

memberikan pengetahuan dengan keterampilannya sehinga 

motivasi belajar siswa dapat meningkat sehingga menghasilkan 

tujuan yang baik. Motivasi belajar berasal dari diri sendiri yaitu 

faktor psikis pada peserta didik yang dimana usaha yang keras 

untuk menimbulkan kegiatan belajar sehingga dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas dapat menumbuhkan semangat untuk 

belajar dengan mendengarkan, memahami, mengaplikasikan 

informasi yang didapat oleh pendidik. pendidik ikut penuh dalam 

berpengaruhnya motivasi belajar mereka karena yang terdapat di 

dalam kelas pendidik yang menguasai pembelajaran. Maka dari 

itu pendidik juga penting dalam memiliki keterampilan mengajar 

yang baik agar peserta didik mudah untuk memahami materi 

yang diberikan.
43

 Motivasi belajar terdapat juga pada surah Al-

Ra‟ad ayat 11 yaitu bunyinya:  

                           

                                  

            

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang 

selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. 

Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (QS. Al-Ra’ad ayat 

11).
44

 

Selain motivasi belajar yang harus di utamakan, terdapat 

pembelajaran yang harus mendukung adanya motivasi belajar di 
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kelas. Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan 

belajar dan hasil belajar yang maksimal.  Secara teoritis, banyak 

variabel yang dapat memengaruhi belajar, yaitu motivasi belajar 

peserta didik. Schunk menyatakan bahwa motivasi belajar 

sebagai mendorong seseorang untuk semangat belajar, dan 

mempertahankan tujuannya untuk melakukan sesuatu secara 

sadar dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan 

menurut Dimyati dan mujono Motivasi belajar adalah suatu 

dorongan pada psikologis seseorang untuk melakukan kegiatan 

berupa belajar di kelas maupun di luar kelas guna mengubah 

perilaku seseorang menjadi ke arah yang lebih baik, yang pada 

awalnya tidak bisa menjadi bisa dan yang awalnya tidak tahu 

menjadi tahu.  

Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berhubungan erat 

dengan motif yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri dan luar 

diri seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan kegiatan belajar. Sehingga pembelajaran yang 

merupakan kegiatan belajar mengajar dapat diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang maksimal. Jadi motivasi belajar adalah 

suatu dorongan untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga 

tingkah laku seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu ketika 

belajar sampai mencapai mencapai tujuan belajar.
45

 

Menurut Ginanjar, faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar peserta didik yaitu sebagai berikut:  

1. Berkaitan dengan tingkah laku pendidik, seperti sikap dan 

perilaku pendidik saat mengajar, perilaku pendidik terhadap 

peserta didik yang berbeda jenis kelamin dan latar belakang 

kebudayaan serta sikap pendidik terhadap karakteristik 

peserta didik. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi belajar 

pada peserta didik.  

2. Berkaitan pada komponen pembelajaran, diantaranya model, 

metode yang digunakan pendidik saat mengajar, materi 
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pembelajaran yang diberikan, media pembelajaran yang 

digunakan, dan kondisi lingkungan belajar.
46

 

     Hakikat motivasi belajar yakni adanya dorongan pada 

internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang melakukan 

proses belajar guna dapat merubah perilaku, biasanya sebagian 

indikator maupun unsur yang mendukung.  

Menurut Uno indikator motivasi belajar bisa dikategorikan antara 

lain:  

1. Adanya hasrat dan kemauan berhasil 

2. Terdapat dorongan dan keperluan dengan belajar 

3. Mempunyai harapan dan cita-cita masa depan  

4. Memiliki penghargaan belajar  

5. Adanya aktivitas yang menarik ketika belajar  

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif dimana 

memungkinkan peserta didik bisa belajar baik.  

Berikut penjelasan dari indikator motivasi belajar:  

1.  Adanya hasrat dan keinginan berhasil  

    Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan 

pada kehidupan sehari-hari pada umumnya disebut motif 

berprestasi, yaitu motif yang digunakan  untuk berhasil 

dalam melakukan aktivitas seperti pekerjaan atau tugas 

untuk memperoleh keberhasilan. Motif ini termasuk unsur 

pada kepribadian dan perilaku manusia, sesuatu yang berasal 

dari dalam diri seseorang. motif berprestasi adalah motif 

yang dapat dipelajari melalui proses belajar. Seseorang yang 

memiliki motif berprestasi adalah seseorang yang memiliki 

dorongan untuk belajar agar dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan tuntas. Dalam menyelesaikan tugas mendapat 

dorongan bukanlah dari luar diri seseorang akan tetapi dapat 

dari dalam diri seseorang.  
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2.  Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

      Penyelesaian tugas tidak selamanya dilatar belakangi 

oleh motif berprestasi atau untuk berhasil, tetapi seseorang 

dalam menyelesaikan pekerjaannya termasuk seseorang 

yang memiliki motif berprestasi yang tinggi, yaitu seseorang 

yang menghindari akan kegagalan, dimana seseorang takut 

dengan kegagalan yang ada pada dirinya.  

Seseorang peserta didik akan tekun dalam mengerjakan 

tugasnya, sebab bila tidak bisa menyelesaikan tugasnya baik 

maka peserta didik akan mendapat malu dari gurunya, tidak 

hanya dari guru akan tetapi peserta didik yang tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya akan mendapat olok-olok dari 

temannya. Dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa 

keberhasilan seseorang disebebakan oleh dorongan dari luar 

diri seseorang.  

3.  Adanya harapan dan cita-cita masa depan  

      Suatu keinginan yang didasari pada keyakinan seseorang 

yang didasari oleh tantangan untuk mencapai keberhasilan 

pada tindakan mereka. Contohnya peserta didik yang ingin 

mendapatkan peringkat di kelas, maka akan menunjukkan 

kinerja yang baik yaitu dengan cara semangat untuk belajar 

dan menyelesaikan tugas dengan baik karena jika kinerja 

dilakukan dengan baik akan mendapatkan keberhasilan yang 

baikjuga yaitu mendapat suatu peringkat.  

4.  Adanya penghargaan dalam belajar 

       Pernyataan verbal atau penghargaan dalam bentuk 

lainnya terhadap hasil belajar yang baik merupakan cara 

yang mudah dan efektif dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. Pernyataan yang dikatakan oleh 

pendidik dengan kalimat “bagus” dan “hebat” akan 

menyenangkan peserta didik sehingga mereka merasa lebih 

bersemangat lagi untuk belajar, pernyataan verbal juga 

mengandung interaksi antara pendidik dan peserta didik, apa 

lagi dalam penyampaiannya secara konkret dan 
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pengahragaan verbal tersebut diberikan saat didepan orang 

banyak.  

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

     Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar 

peserta didik menjadi menyenangkan sehingga menjadikan 

belajar yang bermakna. Permainan dalam proses belajar 

merupakan salah satu proses yang sangat diminati oleh 

peserta didik karena hal tersebut menarik bagi peserta didik 

dalam belajar. Dengan begitu peserta didik akan merasa 

senang maka mereka akan lebih mudah memahami, 

mengingat materi yang diberikan.  

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan 

baik 

Biasanya motif dasar dengan sifat pribadi akan terlihat 

ketika tindakan individu sesudah terbentuk pada lingkungan. 

Maka dengan begitu pengaruh lingkungan belajar yang 

kondusif salah satu pendorong belajar anak didik maka 

demikian bisa mengatasi kesusahan masalah dalam belajar.
47

 

 

2. Fungsi Motivasi  

Motivasi belajar mempunyai fungsi yang penting dalam proses 

pembelajaran berlangsung, karena motivasi menentukan kualitas 

dalam usaha belajar peserta didik di sekolah, maka terdapat 

beberapa fungsi motivasi belajar yaitu:  

1. Mendorong peserta didik untuk bergerak melakukan suatu 

kegiatan. Dalam hal ini pendidik dapat melakukannya dengan 

memberikan pujian atau kata-kata positif terhadap peserta didik, 

maka akan timbul semangat belajar bagi mereka. 

2. Menuntun arah perbuatan, yaitu menuntun ke arah yang 

dikehendaki oleh peserta didik untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  
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3. Menyeleksi perbuatan, tidak hanya menuntun arah perbuatan 

peserta didik tetapi pendidik harus menyeleksi perbuatan 

peserta didik agar mencapai tujuan yang baik, dengan begitu 

menyeleksi perbuatan yaitu menentukan perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan oleh peserta didik untuk dikerjakan dan dalam 

mencapai tujuan yang bermanfaat. 

Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Apa bila 

motivasi tepat diberikan, maka akan berhasil pada pembelajaran 

tersebut. Jadi motivasi menentukan intensitas usaha belajar bagi 

peserta didik.
48

 

     Pentingnya motivasi dalam pembelajaran menurut Syaiful Bahri 

Djamarah bahwa dalam proses belajar motivasi menjadi sangat 

penting bagi peserta didik, karena jika seseorang tidak mempunyai 

motivasi maka tidak akan melakukan kegiatan belajar. Dan 

menurut Dimyati motivasi belajar sangat penting bagi peserta didik 

dan pendidik, bagi peserta didik motivasi sangat penting karena 

untuk menyadarkan kedudukan awal belajar, memberikan 

informasi mengenai kekuatan belajar, mengarahkan kegiatan 

belajar, membesarkan aktivitas belajar. Jadi peranan motivasi 

dalam belajar merupakan hal yang sangat penting, karena adanya 

motivasi yang tinggi maka pencapaian prestasi belajar akan baik 

dan hasil belajar peserta didik bisa maksimal. Dalam buku Jeanne 

Ellis Ormrod dalam bukunya Educational Psychology mengatakan 

bahwa pengaruh motivasi dalam kegiatan belajar yaitu:  

1. Mengarahkan seseorang dalam mencapai target  

2. Meningkatkan energi seseorang untuk mencapai target  

3. Membuat peserta didik untuk semangat mengerjakan tugas dan 

mempertahankan pekerjaan tersebut hingga selesai 

4. Jika peserta didik merasakan kesulitan maka akan meminta 

bantuan kepada temannya dan akan menerima informasi untuk 

menyelesaikan tugasnya tersebut 

                                                           
48Ahmad, 27. 
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5. Meningkatkan prestasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.
49

 

 

3.   Macam-macam Motivasi Belajar  

 Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap motivasi belajar 

dan pembelajaran peserta didik. Faktor tersebut berasal dari diri 

peserta didik dan dapat faktor dari lingkungannya, dalam 

penyebutannya biasanya disebut motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dari pribadi peserta 

didik sendiri, dan motivasi berprestasi merupakan faktor utama 

dalam motivasi belajar karena keinginan peserta didik untuk 

berhasil pada suatu pembelajaran dapat dikendalikan oleh diri 

pribadi peserta didik. Motivasi dari dalam diri disebut dengan 

motivasi intrinsik dan motivasi yang dipengaruhi oleh lingkungan 

disebut motivasi ekstrinsik.
50

 Dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Motivasi Intrinsik  

Yaitu suatu dorongan yang ada pada dalam diri peserta 

didik, mereka melakukan sesuatu bukan karena untuk 

mendapatkan sebuah hadiah akan tetapi mereka melakukan 

karena minat belajar mereka sendiri dan keinginan untuk 

berprestasi karena ia menyenangi pelajaran yang ada dalam 

kelas.  

Menurut Djamarah motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena pada dalam diri 

peserta didik sudah ada dorongan untuk melakukan suatu 

aktivitas. Seorang peserta didik yang memiliki motivasi 

intrinsik akan rajin dalam belajar, karena tidak memerlukan 

dorongan atau paksaan dari luar. Peserta didik melakukan 

belajar dengan keinginannya sendiri untuk mendapatkan 

pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang baik pada saat 

proses pembelajaran. 

                                                           
49Paryanto, Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad 

(Student Teams Achevement Division) Untuk Pelajaran Passing Dalam Permainan 

Bola Voli (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 40-44. 
50Paryanto, 44. 
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2. Motivasi Ekstrinsik 

        Yaitu sesuatu karna eksternal. Motivasi ekstrinsik muncul 

karena pengaruh dari luar diri peserta didik, motivasi ini yang 

melibatkan diri dalam melakukan aktivitas karena tujuan 

tertentu yang ingin ingin dicapai. Peserta didik yang 

termotivasi pada ekstrinsik meyakini bahwa kegiatan yang 

mereka lakukan akan mendapatkan sesuatu yang mereka 

inginkan seperti mendapatkan hadiah, imbalan, atau 

hukuman.
51

 

 Pada motivasi intrinsik dan ekstrinsik di dalam pengertian 

dari keduanya mencirikan pada suatu aktivitas tertentu. 

Aktivitas yang samakan tetapi bisa jadi secara intrinsik dan 

ekstrinsik dapat memotivasi orang yang berbeda dan 

tergantung pada waktu dan konteks. Dari penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahawa motivasi berasal dari dalam diri 

peserta didik dan dari luar diri peserta didik untuk mendorong 

peserta didik melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang 

sama.  

 

4.  Bentuk-Bentuk Motivasi Belajar Dalam Sekolah  

       Pemberian motivasi belajar oleh pendidik terhadap peserta 

didik sangatlah penting, baik motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Pendidik harus berhati-hati dalam memberikan 

motivasi belajar pada peserta didik, sebab bisa saja pendidik 

bermaksud untuk memberikan motivasi akan tetapi malah tidak 

menguntungkan bagi proses belajar peserta didik. Dengan begitu 

ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar pada 

peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah:  

1. Pemberian Angka  

       Angka merupakan simbol yang berbentuk angka. Simbol 

ini merupakan hasil nilai dari belajarnya peserta didik. Banyak 

peserta didik belajar karena mempunyai tujuan utama yaitu 

hanya mendapatkan nilai atau angka saja. Sehingga 

                                                           
51Endang, 6-7. 
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kebanyakan peserta didik mempunyai motivasi belajar saat 

kegiatan ulangan dan nilai rapot bertujuan untuk mendapatkan 

nilai yang tinggi. Karena angka-angka yang baik dapat 

merupakan motivasi yang kuat untuk peserta didik, oleh 

karena itu langkah yang harus ditempuh oleh pendidik adalah 

bagaimana cara mereka memberikan angka yang dapat 

menghubungkan values yang terkandung dalam setiap 

pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik sehingga 

tidak sekedar pada kognitifnya saja tetapi pada keterampilan 

dan efektifnya. Karena pada pemberian pencapaian yang 

berbentuk angka belum merupakan hasil belajar yang 

bermakna.  

2. Hadiah 

        Hadiah merupakan sebuah pemberian untuk sebagai 

kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Hadiah 

biasanya diberikan kepada peserta didik yang berhasil 

melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru. Hadiah 

salah satu untuk memotivasi bagi peserta didik karena 

kebanyakan anak-anak sangat senang jika diberikan suatu 

hadiah.  

3. Saingan/kompetisi 

        Saingan/kompetisi juga dapat digunakan untuk mendorong 

semangat belajar peserta didik. Kompetisi yang bersifat 

individu ataupun kelompok dapat meningkatkan belajar 

peserta didik, karena peserta didik akan menganggap dirinya 

untuk lebih baik dari temannya sehingga mereka akan 

berusaha belajar dengan baik untuk mencapai hasil belajar 

yang baik.  

4. Ego-involvement  

        Merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran peserta 

didik pada pentingnya tugas dan sebagaimana mereka 

menerimanya sebagai tantangan sehingga mereka akan 

bekerja keras untuk menyelesaikannya. Dengan cara ini dapat 

memberikan motivasi pada peserta didik agar belajar dengan 

kerja keras mereka sendiri.  
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5. Memberikan Ulangan  

Dengan memberikan ulangan dapat mendorong semangat 

belajar peserta didik. Karena dengan ulangan mereka akan 

mempersiapkan diri dengan giat belajar dari jauh-jauh hari 

untuk menghadapai ulangan agar dapat mengerjakan soal-soal 

yang diberikan oleh pendidik. Dengan begitu memberikan 

ulangan merupakan motivasi yang baik agar peserta didik giat 

belajar.  

6.  Pujian  

      Pujian adalah kalimat yang berbentuk positif atau 

istimewa. Pendidik dapat memanfaatkan kalimat pujian untuk 

memotivasi belajar yang diberikan peserta didik untuk memuji 

suatu keberhasilan pada saat mengerjakan pekerjaan sekolah.  

      Kalimat pujian bisa digunakan saat berlangsungnya 

pembelajaran dan saat menutup pembelajaran. Dengan 

memberikan kalimat pujian peserta didik akan merasa bahwa 

dirinya sudah berhasil mengerjakan tugas dengan baik, 

sehingga peserta didik akan termotivasi untuk belajar lebih 

giat lagi.  

7. Hukuman  

     Hukuman adalah bentuk reinforcement negatif, tetapi jika 

dilakukan pendidik dengan tepat dan bijak akan merupakan 

alat motivasi yang baik dan efektif. Karena jika tidak tepat 

menggunakannya maka peserta didik akan salah memahami 

hukuman yang diberikan kepadanya, tetapi jika hukuman 

diberikan dengan tepat maka peserta didik akan sadar atas 

dirinya yang melakukan kesalahan dan tidak akan 

mengulanginya kembali.
52

 

 

E. Hipotesis Penelitian  

       Diterangkan Sugiyono, Hipotesis adalah jawaban sementara pada 

rumusan masalah dalam penelitian, dan rumusan masalah berbentuk 

pertanyaan. Jawaban sementara belum didasarkan pada fakta-fakta 

                                                           
52Endang, 12-14. 
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empiris yang dapat diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti. Jadi hipotesis yaitu jawaban yang teoritis terhadap 

rumusan masalah pada penelitian, dan belum terdapat jawaban yang 

empirik pada data.
53

 

      Berdasarkan uraian landasan teori pada bab II dan pada kerangka 

berfikir, dengan begitu terumuskan hipotesis antara lain:  

1. Hipotesis Penelitian 

Pada landasan teori, hipotesis dari penelitian ini adalah “ada 

pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining terhadap motivasi belajar peserta didik 

kelas V di UPT SD N 9 Lambu Kibang”.  

2. Hipotesis Statistik  

Adapaun hipotesis statistik pada penelitian ini yaitu: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara model 

pembelajaran Student Facilitator And Explaining terhadap 

motivasi belajar peserta didik di UPT SD N 9 Lambu Kibang.  

H1 : Adanya pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

Student Facilitator And Explaining terhadap motivasi belajar 

peserta didik.  
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