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Siswa Dengan Menggunakan Model Student Facilitator And Explaining 

Pada Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 101777 Saenttis T.A 2015/2016”. 

Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED. 

 Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 

belajar siswa pada pelajaran IPA khususnya pada pokok bahasan gerakan bumi 

dan bulan dimana guru kurang memberikan  motivasi pada saat proses belajar, 

nilai IPA yang didapat siswa rendah, siswa kurang aktif selama proses 

pembelajaran dan guru masih menggunakan model pembelajaran yaitu ceramah, 

tanya jawab dan menghapal. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA melalui model Student Facilitator and 

Explaining di kelas VI SDN 101777 Saentis Tahun Ajaran 2015/2016. 

Hasil penelitian pada siklus I, motivasi belajar siswa pada tindakan 

diperoleh 16 siswa dari 28 siswa yang telah mengalami peningkatan motivasi 

belajarnya yaitu 11 siswa memperoleh nilai tinggi dan 9 siswa memperoleh nilai 

sedang dengan nilai 25,00%, dan 12 siswa dari 28 siswa yang belum mengalami 

perubahan dengan nilai rendah sebanyak 42,86%. Dengan demikian kesimpulan 

sementara, bahwa penggunaan model pembelajaran student facilitator and 

explaining yang dilakukan peneliti masih tergolong sedang dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Setelah dilakukan siklus II menunjukkan adanya kenaikan 

motivasi belajar yang meningkat yaitu 26 siswa dari 28 siswa yang mengalami 

peningkatan motivasi belajarnya yaitu 24 siswa memperoleh nilai sangat tinggi 

dan 1 siswa memperoleh nilai tinggi dengan nilai 92,86%, dan 2 siswa dari 28 

siswa yang memperoleh nilai rendah sebanyak 7,14%. Sehingga dapat 

disimpulakn hasil penelitian ini dengan menggunakan model pembelajaran 

student facilitator and explaining yang dilaksanakan peneliti dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa dengan kriteria sangat tinggi. Hasil pengamatan yang 

dilakukan terhadap guru dalam proses pembelajaran pada siklus I diperoleh nilai 

35 (73.00%) dengan kategorin tinggi. Sedangkan pada siklus II diperoleh nilai 45 

(93.75%) dengan kategori sangat baik. 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa “dengan 

menggunakan model Student facilitator and Explaining dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pokok Gerakan bumi dan 

bulan di kelas VI SD Negeri No. 101777 Saentis Tahun Ajaran 2015/2016”. 

Dapat diterima. 

 


