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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Hasil belajar matematika

Belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan

perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri, karena siswa

adalah penentu terjadinya proses belajar.

Hakikat belajar matematika adalah aktivitas mental untuk

memahami arti dan hubungan-hubungan serta simbol-simbol, kemudian

diterapkan dalam situasi nyata1. As’ari mengatakan, anak bisa dikatakan

mahir matematika apabila memiliki beberapa potensi yaitu:2

1. Menguasai konsep matematika
2. Kelancaran prosedur, mengetahui dan memahami soal mana

yang memerlukan penambahan, pembagian, pengalian atau
pengurangan.

3. Kompeten
4. Penalaran yang logis, yaitu menyangkut penalaran secara

logika, sebab akibatnya serta secara sistematis
5. Positive disposition, yaitu sikap bahwa matematika bermanfaat

dalam penerapan kehidupannya.

Potensi-potensi tersebut merupakan hasil yang diperoleh

pembelajar setelah mengalami proses belajar. Proses belajar yang efektif

1Hamzah B. Uno. Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran. Bumi Aksara:
Jakarta. 2009. Hlm. 110

2Ibid. Hlm. 120.
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dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk meningkatkan kemampuan

siswa tersebut, guru harus memperhatikan situasi dan kondisi siswa, baik

kondisi internal maupun kondisi eksternal siswa demi tercapainya hasil

belajar yang baik.3

Hasil belajar adalah penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan.4Hasil belajar dapat diketahui dengan menggunakan tes.

Kemudian dari hasil tes tersebut dapat diberikan penilaian. Hasil belajar

siswa pada hakikatnya ditandai perubahan tingkah laku siswa. Hasil belajar

memberikan kemampuan dalam tingkat pemahaman siswa terhadap materi

pembelajaran, sehingga hasil belajar itu merupakan faktor terpenting dalam

pendidikan, karena hasil belajar dipandang sebagai perwujudan nilai yang

diperoleh siswa melalui proses pembelajaran.

Hasil belajar  dapat dilihat dalam bentuk angka- angka setelah

diberikan suatu tes pada setiap akhir pertemuan, pertengahan semester,

maupun pada akhir semester. Tujuan penilaian hasil belajar adalah  untuk

mengetahui apakah materi yang telah diberikan dapat dipahami siswa.

Menurut Sudjana hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan

3Hamdani. Strategi Belajar Mengajar. CV Pustaka Setia: Bandung. 2010. Hlm. 22
4 Sudiarto. Strategi Belajar Mengajar. Remaja Rosdakarya: Bandung. 1995. Hlm.

22
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efektif tidaknya suatu proses pembelajaran.5 Arikunto mengatakan bahwa

“Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan seorang siswa dalam

mengikuti pembelajaran.”6.

Secara garis besar, faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar

siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Faktor Internal Siswa
Faktor internal siswa adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa
itu sendiri yang terdiri dari 2 aspek, yaitu : aspek yang menyangkut
tentang keberadaan kondisi fisik siswa yang disebut dengan aspek
fisiologis, dan aspek yang mencakup tingkat kecerdasan, sikap, bakat,
minat, dan motivasi siswa yang disebut dengan aspek psikologis.

b. Faktor Eksternal Siswa
Faktor eksternal siswa adalah faktor yang berasal dari luar siswa,

yang meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non
sosial (Instrumental). Faktor lingkungan sosial adalah faktor yang
meliputi keberadaan para guru, staf adminstrasi, dan teman- teman
sekelas. Faktor non sosial (Instrumental) adalah faktor yang
keberadaannya dan penggunaannya diharapkan dapat berfungsi
sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang
dan turut menentukan  tingkat keberhasilan siswa dalam belajar yang
meliputi keberadaan gedungg sekolah, tempat tinggal siswa, alat- alat
pratikum, perpustakaan, dan lain- lain

c. Faktor Pendekatan Belajar
Faktor pendekatan belajar merupakan proses belajar siswa yang
meliputi strategi atau metode yang digunakan siswa untuk melakukan
kegiatan pembelajaran materi pelajaran.7

Benjamin S. Bloom mengelompokkan kemampuan manusia dalam
beberapa ranah, yaitu:
a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak).

5Oemar  Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakara : PT Bumi Aksara. 2005.
hlm. 57

6Arikunto Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi). Jakarta:
Bumi Aksara.2002.hlm. 10

7Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung :
Remaja Rosdakarya. 2005. Hlm. 132
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Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir, yaitu
pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis dan penilaian.

b. Ranah Afektif
Ranah afektif adalah ranah yang berkenaan dengan sikap seseorang.
Tipe hasil belajar afektif akan nampak pada murid dalam berbagai
tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi
belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan
kemampuan sosial.

c. Ranah Psikomotorik
Hasil belajar ranah psikomotor adalah hasil belajar yang berkaitan
dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah murid
menerima pengalaman belajar tertentu.8

Adapun hasil belajar sebagai objek penilaian dari segi kognitif

menurut Sudjana antara lain:

a. Pengetahuan

b. Pemahaman

c. Aplikasi

d. Analisis

e. Sintesis

f. Evaluasi9

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dijelaskan kembali bahwa

hasil belajar adalah suatu keterampilan yang dimiliki seseorang baik dari

segi kognitif, afektif dan psikomotor setelah seseorang tersebut mengalami

proses belajar. Dari ketiga ranah yang telah dikemukakan oleh Bloom,

8Mulyadi. Evaluasi Pendidikan. UIN-Maliki Press : Malang. 2010. Hlm. 2
9Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Remaja Rosdakarya:

Bandung. 2009. Hlm. 23
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penulis hanya mengambil ranah kognitif sebagai acuan mengukur hasil

belajar matematika siswa.

2. Student Facilitor and Explainig

a. Pengertian Student  Facilitator and Explaining

Suatu pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila bisa

mengikutsertakan peserta didik dan bisa bermanfaat langsung bagi perserta

didik. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan

model pembelajaran dimana siswa atau peserta didik mempresentasikan ide

atau pendapat pada peserta lainnya’’.10 Model pembelajaran Student

Facilitator and Explaining merupakan salah satu tipe pembelajaran

kooperatif dengan menggunaan kelompok- kelompok kecil dengan jumlah

angoota kelompok 4- 5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan

kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok.11

Student Facilitator and Explaining mempurnyai 4 sifat umum :12

1) Kaitan ilmu siswa dengan guru

Pada model pembelajaran student facilitator and explaining guru

menilai dan membina pengetahuan, pengalaman personal, pembinaan

10Febriyani Putri,(Penggunaan Model pembelajaran  Student Facilitator and
Expalining dengan sistem jawab berantai terhadap keaktifan siswa di kelas VIII SMPN 13
Padang tahun pelajaran 2010/2011)

11Trianto. Model- Model Pembelajaran Inovatif. Jakarta : Indonesia. 2007. Hlm. 52
12 Ramli, M. H. Sifat Umum Student Facilitator And Explaining. Diakses dari

http://www.geocities.com/2002/Model Pembelajaran. Diakses tanggal 1 November 2009.
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bahasa komunikasi, konsep pembelajaran berdasarkan teori yang

sesuai, dengan menggabungkan kedaaan sosial budaya dimana siswa

aktif dalam pembelajaran. Jika siswa menyampaikan pendapatnya

guru hendaknya menghargai mereka, sehingga siswa termotivasi untuk

serius dalam belajar.

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 pengetahuan.

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

kritis serta memupuk dan membiasakan siswa dalam 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
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heterogen tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, kemampuan,

agama dan lain-lain. Siswa tidak merasa disisihkan dalam mengikuti

proses, pencapaian dan penilaian dalam pembelajaran.

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 dalam Student Facilitator and Explaining

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining

mempunyai langkah- langkah sebagai berikut :13

1). Guru menyampaikan kompetensi yng akan dicapai/ kompetensi

dasar.

2). Guru mendemonstrasikan/ menyajikan garis- garis besar

materipembelajaran.

3). Memberikan kesempatan siswa untu menjelaskan kepada siswa

lainnya.

4). Guru menyimpulkan ide/ pendapat siswa.

5). Guru menerangkan materi yang disajikan saat itu.

6). Penutup.

13Agus Suprijono. Cooperative Learning : Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta
: Pusaka Belajar. 2012. Hlm. 128



14

Suherman menjelaskan langkah- langkah dalam Student Facilitator

ang Explaining :

a) Sajian materi

b) Siswa mengembangkannya dan menjelaskan lagi ke siswa lain.

c) Kesimpulan dan evaluasi.

d) Refleksi .

Peran siswa sebagai fasilitator dan penjelas dalam metode ini yaitu

merencanaan bagaimana cara mereka mengajari materi yang sedang

dipeajari kepada satu sama lain atau menyampaikan  secara lisan dan

tertulis kepada anggota kelompok lain. Selain itu menggambarkan

bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan, memerikan umpan

balik yang spesifik mengenai pekerjaan siswa lain dan menyelesaikan

tugas tersebut. Sedangkan tugas guru sebagai monitor kelas, mengaitkan

pendapat siswa dengan materi yang sedang dipelajari. Dan guru juga

membuat semua siswa aktif dalam mengeluarkan pendapatnya.

Mengumpulkan semua pendapat dan merangkumnya.

c. Kelebihan dan Kelemahan Student Facilitator and Explaining

Adapun kelebihan model pembelajaran Student Facilitator and

Explaining menurut Joko  antara lain :14

14Joko Tri Prasetya. Strategibelajar Mengajar. Bandung: Pustaka setia. 2005. Hlm.
91
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1) Dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi berfikir kritis

siswa secara optimal.

2) Melatif siswa aktif, kreatif dan menghadapi setiap permasalahan.

3) Mendorong tumbuhnya tenggang rasa, mau mendengarkan, dan

menghargai pendapat orang lain.

4) Mendorong tumbuhnya sikap demonstrasi.

5) Melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan saling bertukar

pendapat secara obyektif, rasional guna menemukan suatu kebenaran

dalam kerja sama anggota kelompok.

6) Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat siswa

secara terbuka.

7) Melatih siswa untuk selalu dapat mandiri dalam menghadapi setiap

masalah.

8) Melatih kepemimpinan siswa.

9) Memperluas wawasan siswa melalui kegiatan saling bertukar

informasi, pendapat dan pengalamanan antara mereka.

Selain mempunyai kelebihan model pembelajaran student

facilitator and explaining ini juga memiliki kelemahan yaitu :15

1) Timbulnya rasa kurang sehat antara siswa yang satu dengan siswa

yang lainnya.

15Ibid. hlm. 92
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2) Apabila terjadi persaingan yang negative maka akan menimbulkan

hasil yang buruk.

3) Penilaian individu sulit karena tersembunyi didalam kelompoknya.

Kelemahan yang telah dipaparkan bukanlah hal yang membuat

peneliti menjadi patah harapan, dengan mengetahui kekurangan tersebut

peneliti akan meminimkan terjadinya kekurangan ketika melakukan

penelitian. Dengan menyusun langkah- langkah pembelajaran model

student facilitator and explaining.

3. Sistem Jawab Berantai

Banyak alternatif yang dapat dilakukan agar siswa aktif dalam

proses pembelajaran. “Salah satu alternatif yang dapat membuat siswa

aktif dalambelajaradalah dengan menggunakanSistem Jawab Berantai”.16

Sistem jawab berantai adalah sistem pembelajaran yang menggunakan

lembar kerja atau tes yang diberikan pada siswa dengan cara menjawab

soal secara berantai.

Setiap nomor soal dikerjakan secara terurut (sambung

menyambung) oleh kelompok siswa dengan urutan yang ditentukan

berdasarkan prestasi belajarnya. Jumlah soal yang diberikan kepada

sekelompok siswa sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya, sehingga

16Andap. Http://andap.blogspot.com//2003/05/sistem-jawab-berantai-sebagai-model-
inovasi- pembelajaran- matematika.html,diakses pada tanggal 8 Juli 2008
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tidak satu pun siswa yang tidak aktif bekerja. Menurut Andap bahwa

“Setiap selang waktu tertentu (yang direncanakan dengan sengaja oleh

guru) lembar jawaban diputar (diedarkan) kepada anggota kelompok untuk

melanjutkan jawaban yang belum selesai”.17

Perangkat pembelajaran dalam sistem jawab berantai dapat berupa

Lembar Kerja Siswa (LKS) atau perangkat soal (tes) yang dibuat oleh guru

dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Memiliki soal yang penyelesaiannya cukup panjang.

b. Jumlah soal yang disesuaikan dengan banyaknya anggota kelompok

diskusi dalam kelas.

c. Pelaksanaanya dikelas sistem bergilir artinya sebelum jawaban

selesai seluruhnya dalam waktu-waktu tertentu jawaban siswa yang

belum selesai tersebut diedarkan (digeser) pada siswa lain dalam

kelompoknya untuk melanjutkan jawabannya.

d. Tingkat kesulitan soal yang diberikan bertingkat dari yang mudah,

sedang dan sulit.

Pada penelitian ini, penggunaan sistem jawab berantai, tidak pada

keseluruhan aktivitas pembelajaran tetapi hanya dilakukan pada saat

mengerjakan soal dalam kelompok.

17Andap , ibid
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4. Hubungan pengaruh model pembelajaran student facilitator and

explaining dengan sistem jawab berantaiterhadap hasil belajar

matematika.

Belajar aktif dan mengembangkan keterampilan sangat diperlukan

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Guru harus dapat

melaksanakan stategi pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk aktif

dalam belajar sehingga minat belajar siswa akan lebih baik. Penerapan

model pembelajaran student facilitator and explaining dengan sistem

jawab berantai pada akhirnya dapat meningkatkan keaktifan siswa dan

akan berdampak baik pada hasil belajar.

Student facilitator and explaining bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan anak dalam memberikan pendapat atau ide mereka tentang

materi pelajaran. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan rasa saling menghargai dan menghormati pribadi

temannya, menghargai pendapat orang lain, dimana mereka telah saling

membantu kelompok dalam usahanya mencapai tujuan bersama.

Model pembelajaran ini di kombinasikan dengan sistem jawab

berantai. Menurut Andap bahwa “salah satu alternatif yang dapat membuat

siswa aktif dalambelajaradalah dengan menggunakanSistem Jawab

Berantai”.Sistem jawab berantai adalah sistem pembelajaran yang

menggunakan lembar kerja atau tes yang diberikan pada siswa dengan cara

menjawab soal secara berantai.
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Setiap nomor soaldikerjakan secara terurut (sambung menyambung)

oleh kelompok siswa dengan urutan yang ditentukan berdasarkan prestasi

belajarnya. Jumlah soal yang diberikan kepada sekelompok siswa sesuai

dengan jumlah anggota kelompoknya, sehingga tidak satu pun siswa yang

tidak aktif bekerja. Dengan model pembelajan dan sistem tanya jawab ini,

bisa meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Penelitian Relevan

Model pembelajaran student facilitator and explaining telah diteliti

pada berbagai karya tulis dan mereka membuktikan  bahwa student facilitator

and explaining dan sistem jawab berantai dapat berpengaruh terhadap hasil

belajar matematika siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Wahyuni

(2006) dengan judul “Studi tentang Penggunaan Sistem Jawab Berantai dalam

Pembelajaran Kooperatif” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil

belajar matematika siswa. Setelah diterapkan sistem jawab berantai ini, ia

menemukan bahwa hasil belajar metematika dengan penggunaan sistem jawab

bearntai ini lebih baik dari pembelajaran konvensional.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ubaydillah

Ibnu Sholihin yang berjudul pengaruh penerapan model pembelajaran student

facilitator untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Dalam

penelitian ini terdapat pengaruh model pembelajaran dalam meningkatkan

hasil belajar matematika siswa.
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C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini dalah penerapan

model pembelajaran student facilitator and explaining dengan sistem

jawab berantai sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya hasil belajar

matematika.

Adapun langkah- langkah  dari model pembelajaran student

facilitator and explaining dengan sistem jawab berantai sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

a) Mempersiapkan RPP, LKS dan soal tes.

b) Membagi siswa dalam 4 - 6 orang.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan awal, kegiatan inti

dan kegiatan akhir.

a) Kegiatan pendahuluan

1) Apersepsi

2) Memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang

berrtujuan agar siswa aktif belajar dan saling bekerjasama

dalam proses belajar.

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

4) Guru menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan.

b) Kegiatan inti

1) Siswa diminta duduk dalam kelompoknya.
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2) Guru memotivsi siswa dengan cara menghubungkan pelajaran

yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari- hari dan

manfatnya dalam kehidupan.

3) Guru menjelaskan pelajaran secara garis besar.

4) Guru meminta siswa mendiskusikan LKS dan saling bertukar

pendapat untuk menemukan konsep tentang materi yang akan

dipelajari.

5) Siswa diminta mempresentasikan hasil kerja kelompok didepan

kelas.

6) Siswa menyelesaikan tugas kelompok dengan sistem jawab

berantai.

7) Siswa  mempresentasikan hasil latihan didepan kelas.

8) Guru menjelaskan kembali materi supaya tidak ada kesalahan

pemahaman konsep.

c) Kegiatan penutup

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang

telah dipelajari.

2) Guru meminta siswa untuk melengkapi catatan dan memberi

tugas untuk dikerjakan dirumah.

3) Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam.
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D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

Ha : ada pengaruh penerapan model pembelajaran student

facilitator and explaining dengan sistem jawab berantai

terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 03

Pekanbaru”.

Ho : tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran student

facilitator and explaining dengan sistem jawab berantai

terhadap hasil belajar Matematika siswa SMP Negeri 03

Pekanbaru”.


