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Abstrak 

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan Penerapan Model Student Facilitator And 

Explaining dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui Teks Biografi Pada 

Siswa Kelas X IIS 2 SMA Negeri 2 Teluk Batang. Penelitian ini menggunakan 

bentuk penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian siswa kelas X IIS 2 dan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Siklus penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi langsung, komunikasi langsung, pengukuran, dan studi dokumenter. Teknik 

analisis data adalah teknik statistik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. 

Hasil penelitian menunjukkan pada Siklus I rata-rata nilai yang diperoleh siswa 74,30 

dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan rata-rata 78,57. Adapun nilai rata-

rata hasil pengamatan aktivitas guru dalam mengelola kelas yaitu pada pra tindakan 

mendapat skor 63,23 terjadi peningkatan pada siklus I yaitu menjadi 69, dan terjadi 

peningkatan pada siklus II dengan nilai rata-rata 91,25.  

 

Kata Kunci: Model SFAE, Keterampilan Berbicara, Teks Biografi. 

 

Abstract 

he purpose of this study is to describe the application of the Student Facilitator and 

Explaining Model in Improving Speaking Skills through Biographical Texts in Class 

X IIS 2 Students at SMA Negeri 2 Teluk Batang. This research uses a form of 

classroom action research. Research subjects are students of class X IIS 2 and 

Indonesian language teacher. The research cycle consists of planning, implementing, 

observing, and reflecting. Data collection techniques used are direct observation, 

direct communication, measurement, and documentary studies. Data analysis 

techniques are comparative descriptive statistical techniques and critical analysis 

techniques. The results showed in Cycle I the average value obtained by students was 

74.30 and had increased in Cycle II with an average of 78.57. The average value of 

observations of teacher activity in managing the class that is in the pre-action score 

63.23 there was an increase in the first cycle to 69, and an increase in the second 

cycle with an average value of 91.25. 

 

Keywords: Model SFAE, Speaking Skills, Biographical Text. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Berbicara merupakan satu diantara aspek keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Aulia (2019) mejelaskan berbicara sebagai kemampuan 

untuk merealisasikan bunyi-bunyi bahasa atau mengucapkan kata-kata yang 
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bertujuan untuk mengekspresikan, menyampaikan pendapat, gagasan, pikiran dan 

perasaan kepada lawan bicara. Selanjutnya Tarigan (2008, hal. 3) menjelaskan 

bahwa berbicara “sebagai suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak, didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa 

tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari”. Gagasan serupa 

disampikan oleh Faizah (2011, hal. 7) “Berbicara merupakan suatu kemampuan 

mengucapkan kata-kata (bunyi artikulasi) yang diekspresikan untuk 

menyampaikan buah pikiran atau gagasan”. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mulai diberlakukan mulai 

tahun ajaran 2013-2014 menggantikan kurikulum KTSP 2006 yang diberlakukan 

secara bertahap pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, Anwar (2014). 

Selanjutnya, Sinambela (2017) menjelaskan “kurikulum 2013 memandang bahwa 

semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan aspek afektif, 

aspek psikomotorik, dan aspek kognitif pada peserta didik.” 

Pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 bertujuan agar 

siswa memiliki kecakapan dalam mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, 

dan menulis. Untuk itu menurut Kemendikbud (2017, hal. 2) mata pelajaran 

bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa 

sebagai komnikator, pemikir sehingga menjadi warga negara yang melek literasi 

dan informasi. Satu diantara kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia kelas X yaitu pada KD 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks 

biografi. 

Teks biografi adalah “Tulisan yang berisi prinsip-prinsip hidup, 

pandangan hidup, perjuangan, keberhasilan/prestasi, kesulitan atau masalah yang 

dihadapi dan kegigihan seorang tokoh dalam menghadapi masalah,” Nurhadi 

(2016, hal 58). Lebih lanjut dijelaskan Sardila (2016) “Biografi adalah tulisan 

tentang kisah lika-liku perjalanan hidup seseorang tokoh, namun ditulis oleh 

orang lain yang mengetahui kisah hidup tokoh tersebut atau karena tokoh tersebut 

menceritakan kisah hidupnya langsung kepada penulis”. 

Alasan peneliti memilih SMA Negeri 2 Teluk Batang adalah pertama, 

SMA Negeri 2 Teluk Batang merupakan sekolah yang berdiri sejak tahun 2015 

dan perlu diadakannya penelitian terutama penelitian tindakan kelas agar 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru di kelas bisa meningkatkan 

keaktifan siswa dan memotivasi siswa dalam belajar. Kedua, SMA Negeri 2 Teluk 

Batang semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa 

tahun terakhir ini. Pembangunan dan fasilitas di sekolah sudah banyak dilakukan 

sejak tahun 2015 bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Ketiga, setiap tahun 

siswa yang mendaftarkan diri untuk masuk ke SMA Negeri 2 Teluk Batang 

semakin banyak. Ini membuktikan bahwa SMA Negeri 2 Teluk Batang  semakin 

banyak mendapat kepercayaan masyarakat. 

Berdasarkan pra observasi pada tanggal 8 Januari 2019 yang dilakukan 

oleh peneliti di SMA Negeri 2 Teluk Batang dengan guru bahasa Indonesia kelas 

X IIS 2 yaitu Sumia, S.Pd, peneliti mendapatkan informasi dan masalah yang 

dihadapi guru dalam proses pembelajaran bahwa keterampilan berbicara siswa 

kelas X IIS 2 masih tergolong rendah atau masih belum mencapai KKM 75. 

Selama proses pembelajaran keterampilan berbicara berlangsung siswa kurang 
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percaya diri untuk berbicara ke depan, siswa kurang bersemangat dalam 

menyampaikan argumen atau pendapat, siswa kurang berperan aktif, dan siswa 

masih menggunakan logat bahasa daerah ketika berbicara ke depan.  

Guna mencapai tujuan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia 

terutama pada pembelajaran keterampilan berbicara salah satu model yang dapat 

digunakan diantaranya adalah model Student Facilitator and Explaining. Yanto 

dan Juwita (2018, hal. 56) mengemukakan bahwa “Model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining menekankan siswa untuk lebih 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan 

siswa yang ditunjuk sebagai tutor sebaya untuk menjelaskan materi pelajaran yang 

telah dijelaskan guru kepada siswa lainnya”. Pendapat serupa diutarakan oleh 

(Huda, 2014, hal 228; Istarani, 2016, hal. 1) model pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat menjelaskan kembali (mempresentasikan) 

gagasan kepada siswa lainnya, sehingga membuat materi yang disampaikan lebih 

konkrit, memotivasi siswa belajar. 

Alasan peneliti memilih model Student Facilitator and Explaining adalah 

pertama, mendorong siswa agar lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

menunjukkan keberanian siswa untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada 

siswa lainnya. Kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

mengungkapkan segala hal yang ada dalam pikirannya berdasarkan materi ajar 

yang dibahas pada saat kegiatan belajar mengajar. Ketiga, meningkatkan aktivitas 

belajar pada saat proses pembelajaran sehingga dapat memberikan dampak positif 

siswa dalam memahami konsep-konsep yang dapat dikatakan sulit. 

Penelitian tindakan kelas menurut Wardhani & Wihardit (dikutip dalam 

Zuldafrial dan Lahir, 2016, hal. 170) mengemukakan bahwa “Penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri 

melalui refleksi diri untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil 

belajar siswa menjadi meningkat”. Alasan utama penulis memilih Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) adalah memperbaiki dan meningkatkan kreativitas guru 

dalam pembelajaran, serta meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia. 

Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki, mencari jalan keluar, 

memudahkan guru untuk kreatif dalam belajar mengajar serta mengarahkan dan 

meningkatkan pemahaman yang diangkat dari kegiatan tugas sehari-hari. 

Beberapa studi terkait penerapan model Student Facilitator and 

Explaining dalam pembelajaran diantaranya Handayani (2013) hasil penelitian 

menunjukan adanya peningkatan kemampuan berbicara melalui strategi 

pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada mata pelajaran bahasa 

indonesia siswa kelas V SD Negeri I Baleharjo. Ridwan (2017) keefektifan model 

pengajaran student facilitator and explaining terhadap keterampilan berbicara 

siswa kelas VII SMP. 

Berpijak dari penjelasan di atas, peneliti memilih melaksanakan penelitian 

tindakan kelas sebagai usaha perbaikan dan hasil proses pembelajaran berbicara 

melalui teks biografi dengan judul “Penerapan Model Student Facilitator and 

Explaining untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas X Teluk 

Batang”. Harapan peneliti dengan penerapan model pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining yaitu siswa dapat turut aktif dan kreatif dalam kegiatan 
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belajar mengajar yang dilaksanakan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia serta dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui teks 

biografi. Siswa lebih percaya diri dalam mengaplikasikan gagasan, ide dan 

perasaan dalam penggunaan bahasa Indonesia saat berbicara di depan kelas, serta 

menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan interaksi belajar mengajar 

sehingga pembelajaran yang disampaikan lebih menarik dan tidak membosankan. 

Selain itu, untuk melatih dan memperkuat daya ingat atau daya tangkap otak 

siswa melalui keterampilan berbicara. 

 

METODE  

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas mengacu kepada penelitian kolaboratif atau kerjasama. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan. Subjek dalam 

penelitian adalah siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 2 Teluk Batang yang terdiri 

dari 14 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Dan Guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia yaitu Sumia, S.Pd. Jenis data dalam penelitian ini adalah proses, hasil 

dan respon siswa dalam pembelajaran berbicara menggunakan model 

menggunakan model Student Facilitator and Explaining pada pembelajaran yang 

dilaksanakan pada siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 2 Teluk Batang. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah guru dan siswa yang terlibat dalam pelaksanaan 

pembelajaran serta dokumentasi. 

Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, 

komunikasi langsung, pengukuran dan dokumenter. Alat pengumpul data yang 

digunakan adalah lembar observasi yang berupa lembar observasi guru dan siswa, 

pedoman wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif komparatif dan teknik 

analisis kritis. Teknik statistik deskriptif komparatif ini digunakan untuk 

membandingkan keterampilan berbicara melalui teks biografi pada siklus I dan 

siklus II. Hasil analisis tes secara kuantitatif dihitung secara persentase dengan 

langkah-langkah yaitu merangkap nilai yang diperoleh siswa, menghitung nilai 

rata-rata dengan menggunakan rumus Mean. Dan teknik analisis kritis ini dapat 

mengetahui peningkatan proses pembelajaran keterampilan berbicara siswa 

dengan menerapkan model Student Facilitator and Explaining. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian pra tindakan yang diamati dalam proses pembelajaran 

sebagai berikut a) kegiatan pendahuluan, b)  kegiatan inti, c) kegiatan penutup. 

Nilai yang dihasilkan siswa pada pra tindakan ini belum maksimal, masih banyak 

nilai siswa di bawah KKM yaitu 75. Hal tersebut terlihat dari keseluruhan jumlah 

siswa yaitu 26 siswa yang ada di kelas X IIS 2 hanya 4 siswa yang tuntas dengan 

persentase 15,38% sedangkan 22 siswa tidak tuntas dengan persentase 85%. Fakta 

tersebut cukup beralasan jika dilanjutkan pada penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada 

pembelajaran keterampilan berbicara. 
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Siklus I merupakan awal penelitian pembelajaran keterampilan berbicara 

menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Langkah-

langkah siklus I terdiri dari empat tahap mulai dari perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan kegiatan, refleksi terhadap tindakan. 

Hasil observasi kemampuan guru pada siklus I menerapkan pembelajaran 

menggunakan model Student Facilitator and Explaining. Guru terlihat belum 

maksimal mengontrol keadaan kelas dengan baik. Ketika guru menjelaskan materi 

tentang biografi, masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan sibuk 

sendiri dengan teman sebangkunya, sehingga siswa tersebut ribut di kelas. Ada 

pula siswa yang melamun dan tidak fokus dengan penjelasan yang disampaikan. 

Guru belum terbiasa dengan model Student Facilitator and Explaining sehingga 

materi yang telah disiapkan tidak dapat tersampaikan secara tepat sehingga tujuan 

pembelajaran belum dapat tercapai sepenuhnya. Hal tersebut mengakibatkan 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran guru pada proses 

pembelajaran siklus I belum terlaksana secara maksimal, karena guru belum 

terbiasa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas dan 

akan dilanjutkan pada siklus II.  

Berdasarkan hasil observasi siswa pada siklus I, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari kegiatan pembelajaran belum terpenuhi. Hasil yang didapat memang 

sudah dalam kategori cukup, tetapi belum mencapai hasil yang optimal dan sesuai 

dengan yang diharapkan. Pembelajaran pada siklus I siswa belum begitu aktif dan 

masih bingung dengan apa yang akan dikerjakan. Hal ini disebabkan karena siswa 

belum terbiasa dengan model pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Adapun 

faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi a) siswa masih belum berani ketika 

berbicara di depan, b) siswa masih kesulitan mengungkapkan ide atau gagasannya 

ketika berbicara di depan, c) masih banyak siswa yang ribut di kelas, dan d) masih 

banyak siswa yang belum memperhatikan penjelasan guru. 

Berikut ini beberapa hasil refleksi terhadap proses pembelajaran siklus I; 

a) berdasarkan data hasil tes keterampilan berbicara diketahui bahwa 38,46% 

siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) yaitu 75. b) guru 

masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga membuat siswa mudah 

bosan. c) masih terdapat siswa yang kurang aktif ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Rata-rata hasil tes keterampilan siswa dalam berbicara mengenai biografi 

pada siklus I adalah 74,30. Nilai yang belum memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal belajar yaitu 75. Terdapat peningkatan hasil belajar pada siklus I jika 

dibandingkan dengan hasil belajar pada pra tindakan. Perolehan nilai rata-rata 

untuk pra tindakan adalah 70 dan siklus I adalah 74,30. Siswa yang tuntas atau 

mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) berjumlah 16 orang 

siswa, dan siswa yang tidak tuntas berjumlah 10 orang siswa. Adapun mengenai 

gambaran perolehan keterampilan berbicara siswa secara persentase sebagai 

berikut. 
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Tabel 1. Hasil Keterampilan Berbicara Siklus I 

 
No. Kemampuan Berbicara Jumlah Persentase 

1 Jumlah Siswa Tuntas 16 61,53% 

2 Jumlah Siswa Tidak Tuntas 10 38,46 % 

3 Rata-rata 74 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa perolehan hasil nilai keterampilan 

berbicara pada siklus I menunjukkan bahwa jumlah siswa tuntas adalah 16 siswa 

(61,53%), sedangkan siswa yang tidak tuntas adalah 10 siswa (38,46%). 

Berdasarkan perolehan nilai rata-rata yang terdapat pada keterampilan berbicara 

mengenai biografi, maka sebagai gambaran mengenai kondisi hasil keterampilan 

berbicara mengenai biografi dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

Diagram 1. Hasil Persentase Berbicara Siswa  Siklus I 

Nilai pada siklus I merupakan penjumlahan skor dari 5 aspek yang 

menjadi fokus penilaian pada keterampilan berbicara. Lima aspek tersebut yaitu 

keberanian dan semangat siswa dalam menjelaskan ciri teks biografi, struktur teks 

biografi dan kepribadian unggul dari tokoh biografi, kelancaran berbicara siswa 

dalam menjelaskan ciri teks biografi, struktur teks biografi dan kepribadian 

unggul dari tokoh biografi, kenyaringan suara, sikap wajar, tenang, dan tidak 

kaku, penguasaan topik dalam menjelaskan ciri teks biografi, struktur teks 

biografi, dan kepribadian unggul dari tokoh biografi. 

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa adanya peningkatan 

berbicara melalui teks biografi pada siklus I dibandingkan dengan hasil pra siklus. 

Hasil peningkatan tersebut masih belum mencapai KKM, untuk itu peneliti dan 

guru memutuskan untuk melanjutkan ke tahap siklus II agar hasil pembelajaran 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Pelaksanaan Siklus II berdasarkan refleksi terhadap tindakan, hasil 

pembelajaran siklus I belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Siklus II terdiri 

dari empat tahap yaitu, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 

kegiatan, refleksi terhadap tindakan. 

Hasil observasi kemampuan guru pada siklus II menggunakan Model 

Student Facilitator and Explaining. Pembelajaran pada siklus II terhadap hasil 

observasi aktivitas guru selama pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik. 
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Hal ini dapat dilihat sebagai berikut a) guru sudah mulai terbiasa dengan model 

Student Facilitator and Expalining sehingga materi yang telah disiapkan dapat 

tersampaikan secara tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

sepenuhnya. b) guru memahami secara utuh langkah-langkah penerapan model 

Student Facilitator and Expalining dan menyesuaikannya dengan materi yang 

akan diajarkan yakni biografi, c) guru melakukan penataan ruang dengan baik, 

sehingga tidak perlu waktu lama merubah posisi duduk siswa, d) guru mampu 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dapat disimpulkan bahwa peran 

guru pada proses pembelajaran siklus II sudah terlaksana secara maksimal, karena 

guru sudah mulai terbiasa menerapkan model  Student Facilitator and Expalining 

sesuai dengan langkah-langkah yang ada sehingga pembelajaran yang diinginkan 

dapat tercapai dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi keaktifan siswa pada siklus II menggunakan 

model Student Facilitator and Explaining. Pembelajaran pada siklus II siswa 

tampak aktif dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karena siswa sudah mulai terbiasa dengan model Student Facilitator and 

Expalining. Siswa yang biasanya mudah bosan, kini lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran berbicara melalui teks biografi.  Berdasarkan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil yang 

optimal, model Student Facilitator and Expalining adalah model yang cocok 

untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara melalui teks biografi di 

SMA Negeri 2 Teluk Batang.  

Rata-rata hasil tes keterampilan siswa dalam berbicara mengenai biografi 

pada siklus II adalah 81. Nilai yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

belajar yaitu 75. Terdapat peningkatan hasil belajar pada siklus II jika 

dibandingkan dengan hasil belajar pada siklus I. Perolehan nilai rata-rata untuk 

siklus I adalah 74,30 dan siklus II adalah 81. Siswa yang tuntas atau mampu 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) berjumlah 21 orang siswa, dan 

siswa yang tidak tuntas berjumlah 5 orang siswa. Adapun mengenai gambaran 

perolehan keterampilan berbicara siswa secara persentase sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Keterampilan Berbicara Siklus II 
No. Kemampuan Berbicara Jumlah Persentase 

1 Jumlah Siswa Tuntas 21 81% 

2 Jumlah Siswa Tidak Tuntas 5 19,23% 

3 Rata-rata 81 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa perolehan hasil nilai keterampilan 

berbicara pada siklus II ini menunjukkan bahwa siswa tuntas sebanyak 21 siswa 

(81%), sedangkan siswa yang tidak tuntas adalah 5 siswa (19,23%). Berdasarkan 

perolehan nilai rata-rata yang terdapat pada keterampilan berbicara mengenai 

biografi, maka sebagai gambaran mengenai kondisi hasil keterampilan berbicara 

mengenai biografi dapat dilihat sebagai berikut. 
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Diagram 2. Hasil Persentase Berbicara Siswa  Siklus II 

 

Nilai pada siklus II merupakan perolehan nilai skor dari 5 aspek yang 

menjadi faktor penilaian pada keterampilan berbicara. Berdasarkan permasalahan 

yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan beserta deskripsi hasil penelitian, 

model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa keterampilan berbicara mengenai biografi siswa kelas X IIS SMA 

Negeri 2 Teluk Batang konsep pembelajaran dengan menggunakan model Student 

Facilitator and Explaining yang berisi langkah-langkah yang efektif digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran berbicara 

mengenai biografi. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan penelitian ini dari hasil pra 

tindakan, siklus I, dan siklus II siswa terlihat semakin bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran dan terlihat lebih memahami 

materi dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Hasil yang diperoleh siswa menunjukkan penerapan model Student 

Facilitator and Explaining dalam meningkatkan keterampilan berbicara mengenai 

biografi berjalan dengan baik melalui perbaikan-perbaikan pada tiap siklusnya 

dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil kinerja siswa, dimulai 

dari pra tindakan, siklus I dan siklus II sangat terlihat perbedaan dalam 

peningkatan nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa, yaitu pada pra tindakan 

terdapat nilai rata-rata 70 atau 15,38% selanjutnya untuk siklus I rata-rata 74,30 

atau 61,53% dan pada siklus II rata-rata 78,57 atau 81%. Peningkatan sangat 

terlihat pada hasil belajar siswa dan hasil observasi guru yang terlihat sudah lebih 

terampil dalam melakukan proses pembelajaran dan persiapan guru telah matang 

dalam menerapkan model Student Facilitator and Explaining mulai dari tahap 

mempersiapkan RPP dan menyiapkan materi pembelajaran. Peran guru dalam 

proses pembelajaran semakin baik dari pra tindakan, siklus I dan siklus II. Guru 

semakin menguasai kelas dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga berdampak pada hasil pembelajaran yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam pembahasan bahwa 

dengan menerapkan model Student Facilitator and Explaining dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 2 Teluk 

Batang sebagai gambaran mengenai peningkatan keterampilan berbicara pada 

siswa, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Tes Keterampilan Berbicara dengan 

Menggunakan Model Student Facilitator and Explaining pada Pra 

Tindakan, Siklus I dan Siklus II 

 
No Nama Siswa Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

1 Candra Wahyudi 67 76 83 

2 Dede Wahyudi 72 72 76 

3 Dhea Nanda 63 65 71 

4 Febrian 73 73 73 

5 Gilang Anugerah 69 76 81 

6 Juwanda 69 76 80 

7 Karnia 75 76 81 

8 Khairunnisa 64 76 79 

9 Melia Fitriani 68 71 79 

10 Miri Oktaviani 69 73 72 

11 Mirlina 68 77 77 

12 Mona 67 69 77 

13 Neliani  65 68 72 

14 Nia Astuti 72 76 80 

15 Nugie Fatwa 76 79 83 

16 Putri Salwa 71 73 81 

17 Rabuwansyah 71 77 83 

18 Rahel  67 76 80 

19 Rina Nopianti 68 77 76 

20 Rizky Arianto 68 69 73 

21 Roliansyah  72 75 81 

22 Rosita  75 77 81 

23 Wulanda Safitri  76 79 84 

24 Yuda Saputra 72 76 80 

25 Yufi Putra Randa 69 77 81 

26 Yunus 69 73 79 

Nilai Total 1815 1932 2043 

Nilai Tertinggi 76 79 84 

Nilai Terendah 63 65 72 

Rata-rata 70 74,30 78,57 

Jumlah Ketuntasan 4 16 21 

Persentase Ketuntasan 15,38% 61,53% 81% 

Berdasarkan dari hasil penelitian dari tiap siklus, baik dari segi keaktifan 

siswa dan peran guru dalam mengelola kelas mengalami peningkatan. Melihat 

dari nilai rata-rata, dapat dikatakan nilai siswa melebihi KKM yaitu 75. Guru dan 

peneliti sepakat tidak melanjutkan ke siklus berikutnya yaitu siklus III karena 

tujuan penelitian sudah tercapai yaitu “Penerapan model Student Facilitator and 

Explaining dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui teks 

biografi.” 
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Diagram 3. Hasil Persentase Berbicara Siswa  Pra Tindakan, Siklus I dan 

Siklus II 

 

Penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil, karena melihat dari 

grafik di atas secara keseluruhan hasil peningkatan dalam keterampilan berbicara 

mengenai biografi. Berdasarkan tingkat keberhasilan dalam belajar siswa, dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara mengenai biografi. Dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam berbicara.  

Keberhasilan penerapan model Student Facilitator and Explaining dalam 

meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran khususnya keterampilan 

berbicara, hal ini sesuai dengan kajian teori yang disampaikan oleh Istarani (2016, 

hal. 1) “Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE) 

merupakan model pembelajaran dimana siswa/peserta didik belajar 

mempresentasikan ide/pendapat pada rekan peserta didik lainnya.” Lebih lanjut 

dijelaskan bahawa kelebihan dari model Student Facilitator and Explaining 

adalah membuat materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret, meningkatkan 

daya serap siswa karena pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi, melatih 

siswa untuk menjadi guru, karena siswa diberi kesempatan untuk mengulangi 

penjelasan guru yang telah didengar, memacu motivasi siswa untuk menjadi yang 

terbaik dalam menjelaskan materi ajar dan mengetahui kemampuan siswa dalam 

menyampaikan ide atau gagasan. 

Penerapan model Student Facilitator and Explaining dalam meningkatkan 

keterampilan siswa sebelumnya pernah dikaji oleh Yanto dan Juwita (2018, hal. 

56) menjelaskan “Model pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining menekankan siswa untuk lebih berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa yang ditunjuk sebagai tutor 

sebaya untuk menjelaskan materi pelajaran yang telah dijelaskan guru kepada 

siswa lainnya”. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan penerapan model pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining yang dilakukan dalam dua siklus dengan tindakan 

yang diberikan berupa perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 
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tindakan, refleksi terhadap tindakan terbukti dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara pada siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri Teluk Batang. Pengamatan 

tersebut dilakukan secara bertahap yang menunjukkan adanya peningkatan dari 

siklus I sampai ke siklus II. Secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) 

Proses penerapan model Student Facilitator and Explaining dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara pada siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 2 Teluk Batang 

dilakukan dalam II siklus. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi guru dan siswa 

pada setiap siklus. Hasil observasi guru pada siklus I yaitu 55 dengan rata-rata 69 

dan hasil observasi guru pada siklus II meningkat menjadi 73 dengan rata-rata 

91,25. Hasil observasi pada siswa siklus I yaitu 54 dengan rata-rata 67,5. Hasil 

observasi siswa siklus II meningkat menjadi 70 dengan rata-rata 87,5. 2) Hasil 

keterampilan berbicara mengenai biografi dengan menggunakan model Student 

Facilitator and Explaining terdapat peningkatan di setiap siklusnya. Hasil tes 

pada siklus I nilai siswa meningkat dengan rata-rata 74,30 dengan persentase 

61,53%. Sedangkan hasil tes keterampilan berbicara mengenai biografi dengan 

menggunakan model Student Facilitator and Explaining pada siklus II rata-rata 

meningkat menjadi 78,57 dengan persentase 81%. 

Disarankan kepada pihak sekolah untuk dapat mempertimbangkan 

penerapan model Student Facilitator and Explaining dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Agar  

tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu untuk mengembangkan kepercayaan 

diri siswa sebagai komnikator, pemikir sehingga menjadi warga negara yang 

melek literasi dan informasi dapat tercapai. 
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