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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan pada hakikatnya adalah belajar (learning). Pada dasarnya 

pendidikan bertumpu pada empat pilar penting yaitu: (1) learning to know dimana 

guru berupaya memahami instrumen-instrumen pengetahuan baik sebagai alat 

maupun sebagai tujuan, (2) learning to do di mana pembelajaran lebih ditekankan 

pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktekkan segala sesuatu 

yang telah dipelajarinya dan dapat diadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang 

diperoleh dengan pekerjaan-pekerjaan dimasa mendatang, (3) learing to live 

together and with other di mana pada dasarnya pembelajaran adalah mengajar, 

melatih dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan 

melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka buruk dan menghindari 

konflik, (4) learning to be di mana peserta didik mampu berkontribusi untuk 

perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, intelegensia, kepekaan, rasa 

etika, tanggung jawab pribadi dan nilai-nilai spiritualnya (Aunurrahman, 2014: 7-

8). 

 Dalam proses pembelajaran, hal yang paling sering dilakukan dan 

merupakan kegiatan sehari-hari baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah 

learning to live together and with other, di mana pengembangan kemampuan 

berkomunikasi yang baik dengan guru dan sesama siswa yang di landasi sikap 

saling menghargai perlu secara terus menerus di kembangkan di dalam setiap 

pembelajaran (Aunurrahman, 2014: 7-8). Kebiasaan-kebiasaan untuk bersedia 

mendengar dan menghargai pendapat rekan-rekan sesama siswa seringkali kurang 

mendapat perhatian oleh guru, karena dianggap sebagai hal rutin yang 

berlangsung dalam kegiatan sehari-hari. Padahal kemampuan ini tidak dapat 

berkembang dengan begitu saja, akan tetapi membutuhkan latihan-latihan yang 

terbimbing dari guru. Kebiasaan-kebiasaan saling menghargai yang dipraktekkan 

di ruang kelas dan di lakukan secara terus menerus akan menjadi bekal bagi siswa 

untuk dikembangkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.  



2 
 

 Komunikasi dalam dunia pendidikan sangat diperlukan khususnya pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung (Sutikno, 2008: 48). Komunikasi merupakan 

sarana penting bagi seorang guru dalam menyelenggarakan proses belajar dan 

mengajar dimana guru akan membangun pemahaman siswa tentang materi yang 

diajarkan.   

 Pembelajaran sains khususnya Biologi merupakan salah satu mata pelajaran 

yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan 

bermanfaat untuk kehidupan. Berdasarkan ilustrasi di atas tergambar jelas tugas 

dan tanggung jawab seorang guru dalam proses pembelajaran Biologi di sekolah 

sebagai jenjang pendidikan formal yang memberikan pandangan positif kepada 

siswa bahwa pembelajaran biologi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 Pembelajaran sains harus mampu di sampaikan dengan cara yang menarik 

dan praktis. Salah satu gagasan dasar untuk menyampaikan pembelajaran tersebut 

yaitu dengan mengembangkan keterampilan proses sains di mana siswa dapat 

mempelajari konsep yang menjadi tujuan belajar sains sekaligus mengembangkan 

keterampilan dasarnya. Salah satu keterampilan proses sains tersebut yaitu 

keterampilan komunikasi dimana siswa dapat menyajikan dan 

mendemonstrasikan materi didepan siswa kemudian memberi mereka kesempatan 

untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Hal ini dapat membuka komunikasi 

antar siswa di mana rangkaian penyajian materi ajar di awali dengan penjelasan 

secara terbuka, memberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan 

pendapatnya serta diakhiri dengan penyampaian materi secara keseluruhan 

(Rustaman, 2005: 86).  

 Keterampilan berkomunikasi merupakan salah satu keterampilan abad 21
st 

century skills yang harus dimiliki siswa untuk dapat berkompetisi secara global 

dan akan mengalami tantangan seiring berjalannya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 54 tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, tentang pentingnya keterampilan abad 21 salah 
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satunya siswa dituntut mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan 

santun (Slamet, 2003: 1).  

 Menurut Taryono (2018: 3) kurangnya keterampilan komunikasi di 

Indonesia ditunjukan dengan siswa yang hanya diberikan tugas mengerjakan 

latihan soal yang terdapat di buku paket dan jarang mendapatkan tugas untuk 

melakukan observasi atau penelitian dan penugasan yang melibatkan siswa 

melakukan tugas berlatih menyampaikan pendapat melalui presentasi dan laporan 

tertulis sehingga siswa terlatih berkomunikasi melalui lisan dan tulisan dengan 

baik.  

 Selain itu, keterampilan komunikasi sangat di perlukan untuk membentuk 

moral siswa, di mana siswa yang kurang memahami keterampilan komunikasi 

yang baik seringkali mengganggu temannya pada saat pembelajaran berlangsung. 

Dalam prosesnya, siswa kurang terdorong untuk mengembangkan keterampilan 

komunikasi dan kurang memberikan tanggapan yang baik sehingga siswa 

mengalami aprehensi komunikasi seperti malas mendengarkan guru saat 

pembelajaran atau mengabaikan teman saat bicara, menyalahkan teman saat 

terkena masalah di dalam kelas atau menyudutkannya (Rahman, 2017: 41). 

 Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diketahui hambatan-hambatan 

yang menyebabkan tidak efektifnya keterampilan dalam komunikasi diantaranya 

terdapat perbedaan status sosial yang berpengaruh terhadap dirinya, cara pandang 

yang sempit sehingga terjadi perbedaan cara berfikir dan cara mengerti orang lain, 

perbedaan budaya, agama dan lingkungan sosial, terjadinya semantic problems 

dan physical distractions (Wisman, 2017: 649).      

 Model pembelajaran student fasilitator and explaining (SFE) merupakan 

strategi pembelajaran yang mampu menyajikan dan mendemonstrasikan materi di 

depan siswa kemudian menciptakan komunikasi antar siswa, dengan penyajiannya 

siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya secara 

terbuka, diakhiri dengan penyampaian semua materi kepada siswa. Model 

pembelajaran ini menekankan pada proses pembelajaran teman sebaya (peer-

teaching) (Huda, 2017: 228). 
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 Materi yang di jadikan bahan penelitian yaitu materi sistem reproduksi. 

Materi sistem reproduksi memiliki cakupan luas dan kompleks sehingga 

seringkali siswa cukup sulit memahami materi bahkan terdapat miskonsepsi pada 

materi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata 

pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Warungkondang, di peroleh informasi bahwa 

pelaksanaan pembelajaran siswa masih banyak berpusat pada guru (ceramah) dan 

ada beberapa pertemuan dilakukan dengan pendekatan discovery learning. Hal 

tersebut mempengaruhi nilai siswa dimana kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

mata pelajaran biologi kelas 11 yaitu 65, namun hasil pembelajaran siswa masih 

dibawah 60 % dari nilai KKM yang ditetapkan.  

 Selain itu, siswa cenderung memiliki kebiasaan kurang membaca materi 

sebelum pembelajaran dilaksanakan dan hanya mendengarkan penjelasan guru 

sehingga pengetahuan hanya sebatas apa yang disampaikan oleh guru dikelas. 

Namun menurut guru mata pelajaran biologi, materi sistem reproduksi merupakan 

materi yang menarik karena menyangkut sistem tubuh manusia sehingga siswa 

dapat mengidentifikasi tubuh juga mengenal sendiri, dan seringkali pembelajaran 

materi sistem reproduksi ini siswa menjadi lebih antusias dan semangat untuk 

mempelajarinya. Hal ini dapat di manfaatkan untuk menumbuhkan keterampilan 

komunikasi yang baik dan efektif dikelas.    

 Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran SFE ini, siswa lebih 

aktif dalam berkomunikasi untuk menyampaikan wawasan pengetahuannya 

sehingga proses belajar mengajar lebih bermakna dan menyenangkan serta mudah 

diingat dan dipahami oleh siswa. Untuk merealisasikannya, maka hal-hal tersebut 

dituangkan dalam judul penelitian “Penerapan Model Student Fasilitator And 

Explaining (SFE) Untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Tulisan Siswa 

Pada Materi Sistem Reproduksi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah 

dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana keterlaksanaan proses pembelajaran keterampilan komunikasi 

tulisan siswa pada materi sistem reproduksi melalui model student 

fasilitator and explaining (SFE)? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan komunikasi tulisan siswa pada materi 

sistem reproduksi melalui model pembelajaran student fasilitator and 

explaining (SFE)? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan model student 

fasilitator and explaining (SFE) pada materi sistem reproduksi?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Keterlaksanaan proses pembelajaran keterampilan komunikasi tulisan siswa 

pada materi sistem reproduksi melalui model student fasilitator and 

explaining (SFE). 

2. Peningkatan keterampilan komunikasi tulisan siswa pada materi sistem 

reproduksi melalui model pembelajaran student fasilitator and explaining 

(SFE). 

3. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan model student fasilitator and 

explaining (SFE) pada materi sistem reproduksi. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kejelasan teoritis dan dapat melatih 

keterampilan komunikasi mengenai materi sistem reproduksi serta dapat 

memperkaya keilmuan dengan menerapkan model pembelajaran SFE 

sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperoleh 

pembelajaran bermakna. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa, menjadi lebih termotivasi untuk belajar, memberikan 

pengalaman nyata pada siswa sehingga lebih tertarik pada pelajaran 
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biologi, dapat belajar dengan menyenangkan dan terhibur serta lebih 

dekat dengan teman dengan menerapkan model pembelajaran SFE dan 

dapat mengekspresikan diri melalui komunikasi yang terbangun secara 

intens sehingga mudah mendapatkan pembelajaran dari  berbagai 

sumber. 

b. Bagi guru, dapat membantu guru memperbaiki model pembelajaran agar 

berkembang secara operasional, menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan menarik, meningkatkan kualitas dan kreativitas 

mengajar guru. 

c. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan untuk meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi siswa dan kinerja guru melalui kegiatan 

model pembelajaran SFE. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam lembaga formal tidak pernah 

lepas dari seorang guru (pendidik). Untuk melakukan penelitian, dilakukan studi 

pendahuluan yang bertujuan agar penerapan pembelajaran yang akan dilakukan 

sesuai kebutuhan dan aktifitas guru dan siswa, dapat memperoleh data atau 

informasi dengan tepat, serta dapat mengambil kesimpulan dan memanfaatkan 

hasilnya dengan baik. Selain itu, analisis silabus materi terkait yang akan di teliti 

perlu di persiapkan agar dapat dijadikan sebagai studi literatur.  

Hasil analisis silabus materi sistem reproduksi pada manusia yang harus di 

sampaikan pada pembelajaran di kelas menekankan pada pembelajaran yang lebih 

konkret dan luas, serta dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Materi sistem 

reproduksi mencakup seluruh sel dan jaringan penyusun organ beserta fungsinya 

dalam sistem reproduksi, serta menerapkan pemahaman prinsip reproduksi 

manusia dan analisis kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan 

gangguan pada sistem reproduksi.   

Guru merupakan salah satu fasilitator dalam melaksanakan pembelajaran 

dimana guru memiliki tugas untuk merencanakan, menilai dan mengevaluasi 

proses pembelajaran sebagai aktifitas mengajar dan belajar. Mengajar merupakan 
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satu aktifitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk 

mendapatkan dan mengembangkan kemampuan, sikap, idealisme, apresiasi dan 

pengetahuan. Salah satu bentuk indikator keberhasilan dalam proses pengajaran 

adalah adanya peningkatan keterampilan dalam berkomunikasi.  

Mengkomunikasikan merupakan keterampilan untuk menyampaikan hasil 

berfikir kepada orang lain yang dilaksanakan melalui proses berdiskusi, 

mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab, mengarang, memeragakan, 

mengekspresikan dan melaporkan. Menurut Rustaman (2005: 87) untuk 

mengukur keterampilan komunikasi siswa terdapat beberapa indikator. Indikator 

keterampilan komunikasi tulisan diantaranya membaca gambar, membaca tabel, 

membaca grafik dan mengubah bentuk penyajian.    

Pembelajaran pada materi sistem reproduksi menerapkan model SFE 

merupakan pembelajaran yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan memiliki tujuan untuk 

penguasaan materi. Penelitian dilakukan dengan memberikan pre-test diawal 

penelitian kemudian di akhiri dengan post-test. Model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan materi yang 

dipahami kepada seluruh anggota kelasnya.  

Menurut Huda (2017: 229) beberapa kelebihan model SFE antara lain 

membuat materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret, meningkatkan daya 

serap siswa, melatih siswa untuk menjadi guru, memacu motivasi siswa untuk 

menjadi yang terbaik dalam menjelaskan materi ajar dan mengetahui kemampuan 

siswa dalam menyampaikan gagasan atau ide. Sedangkan kekurangan model ini 

antara lain siswa pemalu seringkali sulit untuk mendemonstrasikan apa yang 

diperintahkan guru, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk 

menjelaskan materi ajar, adanya pendapat yang sama, tidak mudah bagi siswa 

untuk menerangkan materi ajar secara ringkas. 

Dalam melakukan bentuk aktivitas komunikasi di kelas, siswa dan guru 

akan lebih efektif jika menggunakan komunikasi tulisan dengan menonjolkan hal-

hal yang bersifat mendidik dan pembiasaan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, 

kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.1 
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Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir 

Studi pendahuluan  

Analisis silabus materi sistem reproduksi  

Pembelajaran menggunakan model Student Fasilitator and Explaining (SFE) 

 

Langkah – langkah  model pembelajaran SFE sebagai berikut :  

(1) Guru menyampaikan materi dan kompetensi yang ingin dicapai 

(2) Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis–garis besar materi pembelajaran 

(3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainya melalui diskusi 

kelompok, misal melalui bagan atau peta konsep. Dilakukan secara bergiliran atau acak  

(4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan materi didepan kelas 
(5) Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari para siswa 

(6) Guru menerangkan kembali materi yang disajikan saat itu 

(7) Penutup. 

(Huda, 2017: 228-229) 

Kelebihan: 

(1) Membuat materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret 

(2) Meningkatkan daya serap siswa  

(3) Melatih siswa untuk menjadi guru, karena siswa diberi kesempatan untuk mengulangi penjelasan guru  

(4) Memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan materi ajar 

(5) Mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan atau ide 

 

Kekurangan: 
(1) Siswa pemalu seringkali sulit untuk mendemonstrasikan apa yang diperintahkan guru 

(2) Tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menjelaskan materi ajar 

(3) Adanya pendapat yang sama 

(4) Tidak mudah bagi siswa untu membuat peta konsep atau menerangkan materi ajar secara ringkas 

 

(Huda, 2017: 229) 

 

Indikator keterampilan proses sains 

 

Indikator keterampilan komunikasi tulisan: 

(1) Membaca gambar 

(2) Membaca tabel  

(3) Membaca grafik 

(4) Mengubah bentuk penyajian 

(Rustaman, 2005: 112) 

Analisis Data Keterampilan Komunikasi Tulisan Siswa 

Pre-test 

Pembelajaran materi sistem reproduksi 
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F. Hipotesis 

Hipotesis sementara penelitian ini adalah “model pembelajaran student 

fasilitator and explaining (SFE) dapat membantu meningkatkan keterampilan 

komunikasi tulisan siswa pada materi sistem reproduksi”. 

Untuk mengetahui hipotesis statistiknya, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H0 :   1    2   = Tidak terdapat peningkatan keterampilan komunikasi 

tulisan siswa pada materi sistem reproduksi setelah 

menggunakan model pembelajaran student fasilitator 

and explaining (SFE). 

Ha :   1    2  = Terdapat peningkatan keterampilan komunikasi tulisan 

siswa pada materi sistem reproduksi setelah 

menggunakan model pembelajaran student fasilitator 

and explaining (SFE). 

 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian beberapa jurnal yang menggunakan model student 

fasilitator and explaining (SFE) didapatkan hasil sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian oleh Yanto dan Ratna (2018: 58) tentang “penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe student facilitator and explaining terhadap 

hasil belajar matematika siswa” menyatakan bahwa rata-rata skor yang 

diperoleh terhadap hasil belajar matematika sebesar 81,57. Maka diperoleh 

kesimpulan bahwa hasil belajar matematika siswa tuntas secara signifikan 

(positif), artinya model pembelajaran tersebut cocok diterapkan untuk 

pembelajaran dikelas.  

2. Berdasarkan penelitian oleh Saifuddin, dkk. (2015: 45) mengenai 

“penerapan model pembelajaran student facilitator and explaining (SFE) 

menggunakan peta konsep dalam meningkatkan keaktifan juga prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X” menyatakan bahwa 

nilai rata-rata keaktifan siswa sebesar 75,5%, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa dengan peta konsep sebesar 75,22%. Maka, diperoleh kesimpulan 
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dimana penerapan model student fasilitator and explaining (SFE) 

memperoleh hasil peningkatan yang signifikan pada rata-rata nilai prestasi 

belajar siswa dan mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa.  

3. Berdasarkan penelitian oleh Fauzi dan Nur Hidayat (2016: 523) mengenai 

“penerapan model pembelajaran student facilitator and explaining (SFE) 

berbasis mind mapping untuk meningkatkan kreativitas siswa” menyatakan 

bahwa model pembelajaran student fasilitator and explaining (SFE) ini 

tidak hanya dapat menjelaskan bagan atau peta konsep yang sudah ada, 

tetapi siswa juga mampu membuat peta konsep sesuai pengetahuan. Hal ini 

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif pada siswa dan mengalami 

peningkatan baik pada ranah kognitif, ranah afektif maupun ranah 

psikomotorik serta meningkatkan minat siswa untuk belajar.  

4. Berdasarkan penelitian oleh Agustina, dkk (2016: 6) tentang “penerapan 

metode cooperative learning model student facilitator and explaining pada 

pembelajaran verba bahasa jepang bentuk~te” menyatakan bahwa hasil 

posttest siswa rata-rata 83,63. Hasil ini membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran perubahan verba 

bahasa jepang bentuk Te sebelum dan sesudah menggunakan metode 

cooperative learning model pembelajaran student fasilitator and explaining 

(SFE). 

5. Hasil penelitian oleh Nuryanto, dkk (2018: 51-52) tentang “penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe SFE (student facilitator and explaining) 

dengan pendekatan problem solving untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis lisan dan pemecahan masalah matematis pada siswa 

kelas X MIA 2 SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2015/2016” 

menunjukan bahwa pembelajaran dengan model tersebut telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu masing-masing aspek 

pada kemampuan komunikasi matematis lisan mencapai kenaikan 30%, 

sedangkan pada kemampuan pemecahan masalah matematis telah mencapai 

indikator keberhasilan dengan kenaikan 20%. Maka kesimpulannya model 

pembelajaran student fasilitator and explaining (SFE) dapat meningkatkan 
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kemampuan komunikasi matematis lisan dan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa.    

6. Berdasarkan hasil penelitian oleh Aeniah, dkk (2018: 40) mengenai 

“pembelajaran student facilitator and explaining berbantuan alat peraga 

untuk meningkatkan penalaran dan pemahaman konsep siswa” menyatakan 

bahwa nilai rata-rata posttest pemahaman konsep fisika siswa sebesar 80,65. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan dengan kategori tinggi dan 

menunjukan adanya perbedaan secara signifikan dengan pembelajaran 

menggunakan student fasilitator and explaining (SFE). 

 


