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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran 

Pada dasarnya guru adalah pendidik. Pendidik adalah orang dewasa 

dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis 

dan pola pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu serta 

mendewasakan anak didiknya. Salah satu yang harus dilakukan oleh 

seorang guru adalah mengajar di kelas. Bagaimana seorang guru dapat 

menguasai keadaan kelas sehingga menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. Dengan demikian guru harus menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. 

Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran. Ada beberapa model-model pembelajaran seperti ceramah, 

diskusi, demonstrasi, studi kasus, bermain peran (role play) dan lain 

sebagainya. Yang tentunya memilki kelebihan dan kekurangan. Metode atau 

Model sangat penting didalam pembelajaran, karena dalam pemilihan 

metode atau model yang tepat dapat mengarahkan guru pada kualitas 

pembelajaran yang efektif. 
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2. Student Facilitator and Explaining 

a. Pengertian Student Facilitator and Explaining 

Student facilitator and explaining yaitu menyajikan materi dengan 

mendemostrasikan di depan siswa lalu memberikan kesempatan 

kepadanya untuk menjelaskan kepada rekan-rekannya merupakan makna 

dasar dari penggunaan model pembelajaran student facilitator and 

explaining dalam proses belajar mengajar.  

Model pembelajaran student facilitator and explaining merupakan 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah anggota kelompok 4-5 orang siswa secara 

heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, 

penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan 

kelompok.
14

 

Student facilitator and explaining mempunyai 4 sifat umum:
15

 

1) Kaitan ilmu siswa dengan guru 

Pada model pembelajaran student facilitator and explaining guru 

menilai dan membina pengetahuan, pengalaman personal, 

pembinaan bahasa komunikasi, konsep pembelajaran berdasarkan 

teori pembelajaran yang sesuai, dengan menggabungkan keadaan 

sosial budaya dimana siswa aktif dalam pembelajaran. Jika siswa 

menyampaikan pendapatnya maka hendaknya guru menghargai 

mereka, sehingga siswa termotivasi untuk serius dalam belajar. 

                                                             
14

 Trianto,  Model-model pembelajaran Inovatif, (Jakarta: Indonesia, 2007), hlm. 52. 
15

Ramli, M.H. Sifat Umum Student Facilitator and Explaining. Diakses dari 

http://www.geocities.com/2002/Model Pembelajaran. Diakses tanggal 7 juni 2017. 

http://www.geocities.com/2002/Model
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2) Guru yang memimpin proses pembelajaran siswa di kelas 

Guru berfungsi sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Pada model 

pembelajaran student facilitator and explaining, guru memberi 

peluang kepada siswa untuk memahami materi pelajaran dalam 

ruang lingkup yang telah ditetapkan, dan guru menyediakan tugas 

dan membiasakan siswa menilai sendiri, sehingga mereka dapat 

mengaitkan strategi dan logika. 

3) Siswa perantara bagi teman-temannya (facilitator) 

Peranan siswa dalam Student Facilitator and Explaining adalah 

sebagai perantara bagi teman dalam pembelajaran melalui diskusi 

kelompok. Membiasakan siswa menghormati siswa lain, mendorong 

mereka untuk mengeluarkan ide, terlibat dalam berfikir kreatif dan 

kreatis serta memupuk dan membiasakan siswa ambil bagian secara 

terbuka dan bermakna.   

4) Kumpulan siswa yang heterogen 

Pada model pembelajaran student facilitator and explaining siswa 

dibagi kedalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang 

yang heterogen tampa memandang jenis kelamin, ras, suku, 

kemampuan, agama dan lain-lain. Siswa tidak merasa disisihkan 

dalam mengikuti proses, pencapaian dan penilaian dalam 

pembelajaran.  
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 Pada dasarnya sifat dari model pembelajaran student facilitator and 

explaining adalah meningkatkan semangat bekerja sama dan memberi 

kesempatan siswa untuk belajar melalui interaksi, sehingga siswa yang 

kurang pandai akan termotivasi untuk belajar lebih baik. 

b. Langkah-langkah Student Facilitator and Explaining 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi 

3) Memberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan kepada 

peserta didik lainnya misalnya melalui bagan/peta konsep 

4) Guru menyimpulkan ide/pendapat dari peserta didik 

5) Guru menerangkan semua materi yang  disajikan saat itu 

6) Guru menutup pembelajaran dan mengakhiri dengan salam.  

Model pembelajaran student facilitator and explaining ini memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari model student 

facilitator and explaining ini yaitu: 

1) Materi ajar yang disampaikan akan lebih jelas dan konkrit 

2) Dapat meningkatkan daya serap siswa karena pembelajaran dilakukan 

dengan demonstrasi 

3) Melatih siswa untuk menjadi guru, sebab ia diberikan kesempatan 

untuk mengulangi penjelasan guru yang telah ia dengarkan  

4) Memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam 

menjelaskan materi ajar 
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5) Mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan idea atau 

gagasannya. 

 Adapun kekurangan yang dimiliki oleh model pembelajaran 

student facilitator and explaining ini yaitu:
16

 

1) Siswa yang malu tidak mau mendemonstrasikan apa yang di 

perintahkan guru kepadanya 

2) Tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk 

melakukannya 

3) Tidak mudah bagi siswa untuk membuat peta konsep atau penyajian 

materi secara ringkas. 

 

3. Hasil Belajar  

Istilah belajar dan pembelajaran berasal dari Bahasa Inggris Learning 

dan  Intruction. Belajar sering diberi batasan yang berbeda-beda tergantung 

sudut pandangnya. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungan hidupnya. Oleh karena 

itu belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Belajar merupakan 

suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu 

pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau suatu pengertian.
17

 

                                                             
16

 Ibid. Hlm 97-98. 
17

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 86.  
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Untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka penelitili memilih 

menggunakan judul materi pecahan di dalam pembelajaran matematika di 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru. Model pembelajaran student 

facilitator and explaining memiliki kelebihan yang dapat meningkatkan 

motivasi siswa di dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dengan adanya model pembelajatan studen facilitator and 

explaining ini siswa menjadi lebih berani dalam menyampaikan 

pendapatnya di depan peserta didik lainnya. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar.
18

Hasil 

belajar dapat dilihat dalam bentuk angka-angka setelah diberikan suatu tes 

pada setiap akhir pertemuan, pertengahan semester, maupun diakhir 

semester. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui apakah 

materi yang telah diberikan dapat dipahami oleh siswa. Menurut Sudjana, 

hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan efektif tidaknya suatu 

proses pembelajaran.
19

 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar diantaranya faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang 

datangnya dari diri sendiri, seperti kurang lengkapnya anggota tubuh atau 

kondisi tubuh (kesehatan dan cacat tubuh), selain itu dapat pula faktor 

psikologis, yaitu berupa kecerdasan (IQ), minat, perhatian, bakat, dan lain-

                                                             
18

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 34. 
19

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 

hlm.57. 
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lain. Faktor eksternal merupakan faktor yang datangnya dari luar individu, 

atau faktor lingkungan dimana seseorang berada seperti lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat.
20

 

Secara global, beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

antara lain:
21

 

a. Faktor Internal Siswa 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang 

meliputi: Aspek psikologis yaitu kondisi dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya 

yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran dan aspek psikologis yaitu yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. 

Faktor rohaniah diantaranya: Intergrasi siswa, sikap, bakat siswa, minat 

siswa, dan motivasi siswa.  

b. Faktor Eksternal Siswa 

Yaitu yang berasal dari luar siswa, yang meliputi dua aspek yaitu 

lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. 

c. Faktor Pendekatan Belajar 

Yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi model dan strategi 

yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi 

pelajaran. 

                                                             
20

 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: 

Imtima, 2007), hlm. 329. 
21

 Mubibbinsyah, Psikologi pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm.130-136. 
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Maka dengan demikian, semakin jelas bahwa hasil belajar siswa 

merupakan hasil dari sesuatu proses yang didalamnya terlibat sejumlah 

faktor yang saling mempengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Model pembelajaran 

yang digunakan guru termasuk pada salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

 

5. Hubungan Model Student Facilitator and Explaining dengan Hasil 

Belajar Siswa 

Keberhasilan pembelajaran merupakan hal yang diidamkan dalam 

pelaksanaan pendidikan. Agar pembelajaran berhasil guru harus 

membimbing siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuannya 

sesuai dengan struktur bidang studi yang dipelajarinya.  

Pendekatan pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh guru 

sehingga dapat meningkatkan pembelajaran matematika siswa sekaligus 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta memberi iklim yang kondusif 

dalam perkembangan daya nalar dan kreativitas siswa adalah dengan 

pembelajaran aktif. Dengan pembelajaran aktif ini siswa menjadi 

termotivasi untuk belajar menyampaikan pendapat dan bersosialisasi dengan 

teman. Guru disini hanya sebagai facilitator dan motivator dalam 

pembelajaran. 

Student facilitator and explaining adalah salah satu pembelajaran 

aktif dimana siswa belajar mempresentasikan ide atau gagasan tentang 

materi pembelajaran pada siswa lainnya. Dengan demikian siswa akan 
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merasa termotivasi, untuk memahami, menguasai, mengkomunikasikan, dan 

mempertanggung jawabkan ide, pendapat atau gagasan yang telah di 

komunikasikan. Hal ini berarti akan memotivasi siswa untuk belajar 

matematika dengan senang hati dan sungguh-sungguh. 

Pada penerapan model pembelajaran student facilitator and 

explaining siswa dituntut untuk dapat menjelaskan kepada siswa lainnya. 

Agar dapat memacu motivasi siswa untuk menjadi siswa yang terbaik dalam 

menjelaskan materi ajarnya. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Mufrika, penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2011 dengan judul: Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Model 

Student Facilitator and Explaining Terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematika Siswa.
22

 Adapun unsur relevan dengan penelitian yang penulis 

laksanakan adalah sama-sama menggunakan variabel X yaitu menggunakan 

model pembelajaran student facilitator and explaining, namun variabel Y 

berbeda, pada peneliti yang sebelumnya membahas tentang kemampuan 

komunikasi matematika, namun penelitian yang saya lakukan yaitu 

membahas tentang meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa 

yang diajarkan dengan model student facilitator and explaining sebesar 66, 

                                                             
22

Tika Mufrika, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Model Student Facilitator 

and Explaining Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, 2011, hlm.1. 
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sedangkan rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa yang 

diajarkan dengan model konvensional sebesar 59,13. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifa Jufna, penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2012 dengan judul: Penerapan Model Pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining Terhadap Aktivitas dan Belajar  Kimia Peserta 

Didik Kelas XI IPA Semester 2 SMA Muhammadiyah 1  Muntilan  Tahun 

Ajaran 2011/2012.
23

Adapun unsur relevan dengan penelitian yang penulis 

laksanakan adalah sama-sama menggunakan variabel X yaitu menggunakan 

model pembelajaran student facilitator and explaining, namun variabel Y 

berbeda, pada penelitian yang sebelumnya membahas tentang aktivitas 

belajar, namun penelitian yang saya lakukan yaitu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa model pembelajaran 

student facilitator and explaining efektif meningkatkan aktivitas belajar 

kimia peserta didik pada kelas eksperimen. Ada perbedaan yang positif dan 

signifikan antara prestasi belajar kimia antara peserta didik yang 

pelajarannya yang menggunakan model student facilitator and 

explainingdengan peserta didik yang pembelajarannya berorientasi pada 

pemprosesan informasi dengan tarif signifikansi = 0,000 (p< 0,050) 

sedangkan besarnya sumbangan efektif pengetahuan awal kimia peserta 

didik sebesar 60,9%. 

 

                                                             
23

Syifa Jufna, “Penerapan Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining 

terhadap Aktivitas dan Belajar kimia peserta didik kelas XI IPA Semester 2 SMA Muhammadiyah 

1 Muntilan Tahun ajaran 2011/2012”. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengertahuan Aalam, 2012, 

hlm.24. 
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C. Kerangka Berpikir 

Model pembelajaran merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok.
24

Setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang 

dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan gender. 

Model pembelajaran mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran serta siswa didorong untuk bekerja sama pada 

suatu tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Tujuan model 

pembelajaran adalah hasil belajar siswa meningkat dan siswa dapat menerima 

berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial.
25

 

Dengan melaksanakan model pembelajaran, memungkinkan siswa dapat 

meraih keberhasilan dalam belajar, di samping itu juga bisa melatih siswa 

untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir maupun keterampilan 

sosial, seperti keterampilan untuk mengemukakan pendapat, menerima saran 

dan masukan dari orang lain, bekerja sama, rasa setia kawan, dan mengurangi 

timbulnya perilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas. Model 

                                                             
24

 Daryanto, Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 

241. 
25

 Ibid, hlm. 242. 
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pembelajaran memungkinkan siswa untuk menambah pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan secara penuh dalam suasana yang terbuka dan 

demokratis.
26

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang model pembelajaran di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya 

sebagai suatu kelompok atau satu tim. Dengan kata lain model pembelajaran 

memanfaatkan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa 

bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota 

lainnya dalam kelompok tersebut. 

Seperti yang dikemukakan oleh Roestiyah bahwa teknik penyajian 

pembelajaran atau model pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-

cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur, agar pelajaran 

tersebut lebih mudah ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan 

baik.  Setiap tujuan pembelajaran yang akan ditempuh memerlukan model atau 

cara-cara yang berbeda pula. Misalnya model pembelajaran yang digunakan 

agar siswa mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi, akan berbeda dengan metode yang digunakan untuk tujuan agar 

siswa mampu berpikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam 

menghadapi segala persoalan.
27

 

Salah satu model pembelajaran yang dianggap sesuai dan tepat pada 

pembelajaran matematika adalahstudent facilitator and explaining, yang dapat 

                                                             
26

 Isjoni, Op. Cit. hlm. 23. 
27

 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1. 
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membantu siswa dalam mengembangkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran, karena model pembelajaran ini menuntut siswa untuk bekerja 

sama, aktif, meningkatkan daya berpikir dan  melatih mental siswa untuk 

berani, sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa didalam kelas. 

 

D. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas Guru 

Adapun indikator guru dengan menggunakan model pembelajaran 

student facilitator and explaining adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi 

3) Memberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan kepada 

peserta didik lainnya misalnya melalui bagan/peta konsep 

4) Guru menyimpulkan ide/pendapat dari peserta didik 

5) Guru menerangkan semua materi yang  disajikan saat itu 

6) Guru menutup pembelajaran dan mengakhiri dengan salam 

b. Aktivitas Siswa 

Adapun indikator siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

student facilitator and explaining adalah sebagai berikut: 

1) Siswa memperhatikan guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai 

2) Siswa memperhatikan guru mendemonstrasikan/menyajikan materi 

pembelajaran 
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3) Siswa menjelaskan kepada peserta didik lainnya melalui bagan/peta 

konsep 

4) Siswa mendengarkan guru menyimpulkan ide/pendapat dari peserta 

didik  

5) Siswa memperhatikan guru menerangkan semua materi yang 

disajikan 

6) Siswa memperhatikan guru menutup pembelajaran dan mengakhiri 

dengan salam 

 

2. Indikator Hasil Belajar 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 75% dari 

seluruh siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan.
28

 Artinya dengan 

persentase tersebut hampir keseluruhan hasil belajar siswa telah mencapai 

KKM yang telah ditetapkan yaitu 75. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan 

model pembelajaran student facilitator and explaining dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 164 Pekaanbaru. 

 

 

                                                             
28

 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 257. 


