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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemampuan yang dimiliki setiap siswa itu berbeda-beda maka dari itu 

sebagai seorang pendidik harus bisa mengarahkan setiap siswa kearah yang lebih 

baik, terutama dalam interaksi sosial siswa harus ditingkatkan karena intraksi 

sangat diperlukan dalam pembelajaran. 

Dengan demikian semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi individu dituntut untuk  merubah pola pikir kearah yang lebih modern 

agar terciptanya kehidupan yang berkualitas dan memiliki karakter sehingga 

mampu memiliki pandangan yang luas dalam pencapaian cita-cita yang 

diinginkan serta menjadi individu yang mampu beradaptasi secara cepat 

dilingkungan sekitar. Kartadinata (2012, hlm. 3) mengungkapkan bahwa 

pendidikan perlu memahami individu dalam hal aktualisasinya, kemungkinan 

(possibilities). Dan pemikirannya bahkan memahami perubahan yang dapat 

diharapkan terjadi dalam diri individu. 

Taufiq (2008, hlm. 297) menjelaskan bahwa pendidikan mempunyai dua 

unsur pokok yang saling berkaitan yaitu lembaga yang mempunyai peran serta 

harapan yang merupakan tujuan dari sistem tersebut, dan individu yang memiliki 

kebutuhan dan kepribadian yang saling berinteraksi satu sama lain. 

Pada masa remaja merupakan masa berkembangnya social cognition yaitu 

masa dimana  kemampuan untuk dapat memahami prilaku yang ditampilkan oleh 

orang lain baik menyangkut sifat pribadi , minat, nilai-nilai, kebiasaan, ataupun 

hal-hal yang menyangkut kegemaran orang lain. Remaja memiliki tugas 

perkembangan untuk mempererat tali persahabatan dengan orang lain Havighrus 

(Syamsu, 2005, hlm.73) mengutarakan salah satu tugas perkembangan sosial yaitu 

mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. 

Menurut Kartadinata (2012, hlm. 20) mengungkapkan bahwa penting bagi 

pendidik untuk menjelaskan dan memahami relasi, dan interaksi manusia di dalam 

kelompok, masyarakat, ras, bangsa dan antar bangsa serta seluruh unsur proses 
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dan perubahan yang terjadi didalamnya. Hal ini menjelaskan bahwa sebagai 

makhluk sosial individu mempunyai dorongan sosial yaitu untuk melakukan 

hubungan dengan individu lain.  Dalam pemenuhan kebutuhan sosial sering sekali 

dihadapkan dengan permasalahan naik secara psikologis maupun sosiologis  tidak 

sedikit siswa atau remaja berinteraksi sosial merasa diterima bahkan ada juga 

yang merasa di tolak oleh teman sebayanya.  

Menurut Siti dan Retno (2012, hlm. 1) interaksi soasial dengan teman 

sebaya adalah Unsur penting untuk pemenuhan kebutuhannya akan harga diri, 

aktualisasi diri dilingkungan mengadakan interaksi dengan lingkungan sesuai 

tujuannya. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka individu akan mengalami 

permasalahan dalam keseharian. 

Dalam interkasi sosial tentunya memiliki peran yang penting untuk 

membangun kekeluargaan antar siswa atau bisa saling bertukar informasi. 

Nisriyana (2007) menunjukan bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya 

mengakibatkan pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran peserta didik. 

Dalam penelitian Siti dan Retno (2011, hlm. 1) bahwa peserta didik yang 

mempunyai keterampilan bersosialisasi yang baik akan memiliki banyak teman 

dan diterima di lingkungan sosialnya. 

Penelitian Forgas tahun 2001 (Berge, M, 2002, hlm. 4) yang menunjukkan 

“positive and negative affect in social interaction can influence and shape 

lognition and perception during the encounter” sehingga forgas menjelaskan 

bahwa “Dampak positif dan negatif dari interaksi sosial dapat mempengaruhi serta 

membentuk kognisi dan persepsi selama pertemuan”. 

Siswa yang memiliki kemampuan interaksi yang baik dapat terlihat 

melalui sikap senang dalam berhubungan dengan siapa saja baik itu secara 

individu maupun kelompok sehingga akan mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan tidak mengalami hambatan bergaul dengan orang lain. dan 

berdasarkan hal yang ditemukan pada peserta didik dengan kemampuan interaksi 

yang kurang baik yang ditunjukan ia sering merasa malu apabila berbicara di 

depan orang lain, takut mengemukakan pendapat, mereka merasa canggung dan 



3 

 

 

Jajang Kurniawan, 2017 
APLIKASI MODEL STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING PADA PEMBELAJARAN SENI TARI 

UNTUK MEMPENGARUHI INTERAKSI SOSIAL SISWA DI SMPN 12 BANDUNG  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

kurang aktif, merasa kesulitan untuk memulilai bicara terutama dengan orang 

yang baru dikenal.  

Sesuai pengalaman pada saat Program Pelatihan Lapangan (PPL) siswa 

rata-rata kurang aktif khususnya dalam berinteraksi nya apabila ada intruksi 

menjelaskan kembali materi atau pun diberikan pertanyaan rata-rata siswa tersebut 

malu untuk berbicara. Maka dari itu peneliti memberikan solusi untuk membentuk 

kelompok belajar dan saling bertukar pikiran agar siswa mampu mengemukakan 

pendapatnya di barengi dengan kelompoknya. 

Hal yang ditemukan tentang interkasi sosial yang dipaparkan di atas 

menunjukan  terdapat permasalahan dalam interaksi sosial pada peserta didik. 

Interkasi sosial dalam perkembangan perserta didik sangat dibutuhkan 

karena setiap individu merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dan 

membutuhkan anatara satu dengan yang lainya. Willis, S (1986, hlm. 32) 

menjelaskan bahwa masalah utama remaja adalah masalah masalah yang 

berhubungan dengan adanya kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri 

terhadap lingkungan dimana remaja tersebut hidup dan berkembang.  

Darajat, D (1985, hlm. 36) menjelaskan bahwa diantara masalah yang 

dihadapi oleh remaja adalah masalah yang berhubungan dengan sekolah dan 

pelajaran serta perhubungan sosial. Seperti yang diungkapkan Goleman (Sunarya, 

S, 1995, hlm. 173) bahwa remaja yang canggung secara sosial cenderung salah 

baca dan salah tangkap terhadap remaja lain dan gurunya karena rasa takut, rasa 

cemas yang mengakibatkan terganggunya kemampuan untuk belajar. 

Oleh karena itu perlu penanganan yang lebih dalam suatu pembelajaran 

dengan merubah sistem pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran . 

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dapat menjadikan siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran adalah model Student Facilitator and Expalining. 

Model pembelajaran ini siswa sebagai fasilitator dituntut untuk kreatif karena 

dalam  model ini memeberikan kesempatan kepada siswa atau peserta untuk 

mempersentasikan ide atau pendapat kepada siswa lainya. 

Alsan peneliti memilih Model student facilitator and explaining ini 

tentunya banyak kelebihannya diantaranya melatih siswa untuk meningkatkan 
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kemampuan saling bertukar pendapat secara objektif, rasional, guna menemukan 

suatu kebenaran dalam kerja sama anggota kelompok. Mendorong tumbuhnya 

keberanian mengutarakan pendapat siswa secara terbuka, Melatih siswa untuk 

selalu dapat mandiri dalam menghadapi setiap masalah, Melatih kepemimpinan 

siswa, Memperluas wawasan siswa melalui kegiatan saling bertukar informasi, 

pendapat, dan pengalaman mereka karena dalam model ini siswa itu sebagai 

fasilitator dan menjelaskan suatu materi ke siswa lain jadi mau tidak mau siswa 

dalam satu kelompok itu harus bisa ngemukakan pendapat terhadap materi 

tersebut contoh dalam pembelajaran tari karena setiap siswa apabila di tunjuk 

untuk menari mereka tidak berani bahkan malu, maka dari itu model student 

facilitator and explaining ini termasuk dalam tipe koofrative dalam 

pembelajarannya mengelompokan siswa jadi siswa bisa saling mengajarkan 

bertukar ide saling mejarkan gerakan apabila dalam pembelajaran seni tari. 

Menurut Suyatno (2011) Model Student Facilitator and Explaining 

merupakan suatu model yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Langkah-langkah 

pembelajaran dengan model Student Facilitator and Explaining yaitu guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, guru menyajikan materi, 

memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya baik 

melalui bagan atau peta konsep maupun yang lainnya, guru menyimpulkan ide 

atau pendapat dari siswa, guru menjelaskan semua materi yang disajikan pada saat 

itu, dan penutup. 

Menurut Purnitawati (2011) Model pembelajaran SFE (Student Facilitator 

and Expalining) menekankan pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan 

penyajian materi yang dilakukan dengan menghubungkan kegiatan sehari-hari dan 

lingkungan siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Dalam 

pembelajaran SFE (Student Facilitator and Explaining) ini memanfaatkan 

pengetahuan dasar yang dimiliki siswa dan fenomena yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas, 

model Student Facilitator and Explaining ini bisa dijadikan alternatif  dalam 
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proses pembelajaran agar siswa bisa lebih percaya diri dalam berinterkasi dengan 

siswa lain dan bisa menunjukan kemampuan yang dimilikinya.  

Atas dasar uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

mengaplikasikan model student facilitator and expalining dalam pembelajaran 

seni tari karena student facilitator and expalining ini siswa diajak untuk 

menjelaskan kepada siswa lain dan mengeluarkan ide-ide yang ada dipikirannya 

sehingga lebih memahami materi tersebut. Adapun judul penelitian peneliti 

lakukan yaitu Aplikasi Model Student Facilitator and Explaining pada 

Pembelajaran Seni Tari untuk Mempengaruhi Interaksi sosial Siswa Disekolah 

SMPN Negri 12 Bandung Kelas VII H. 

 
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

1. Identifikasi masalah penelitian 

Interaksi sosial adalah bagian yang penting dalam berlangsungnya kehidupan 

individu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa individu merupakan mahkluk sosial 

yang saling membutuhkan satu sama lainya. Remaja yang kurang berinterkasi 

dengan teman sebayanya akan terus bergantung kepada orang tua dan tidak akan 

menjadi individu yang mandiri akan mempersulit dirinya dalam mengahadapi 

masa depan. Interaksi sosial juga mempengaruhi kognisi dan perkembangan 

siswa. 

2. Rumusan masalah 

a. Bagaimana proses penerapan  model student facilitator and explaining untuk 

mempengaruhi interaksi sosial siswa pada pembelajaran seni tari? 

b. Bagaimana hasil setelah menerapkan model student facilitator and explaining 

terhadap interaksi sosial siswa dalam pembelajaran seni tari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini berjudul Aplikasi Model Student Facilitator And 

Explaining pada Pembelajaran Seni Tari untuk Mempengaruhi interaksi sosial 

Siswa Disekolah SMP 12 Bandung Kelas VIII G ini memiliki tujuan sebagai 

berikut. 
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1. Tujuan Umum : 

Untuk menggambarkan pengaruh interaksi sosial  siswa menggunakan model 

student facilitator and explaining 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk mengetahui proses pembelajaran pada model student facilitator and 

explaining pada pembelajaran seni tari di Sekolah untuk mempengaruhi 

interaksi soasial pada pembelajaran seni tari. 

b. Untuk mengetahui hasil aplikasian model student facilitator and explaining 

terhadap interaksi sosial siswa dalam pembelajaran seni tari 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti 

a. Memberikan pengalaman terhadap suatu penerapan model yang diterapkan 

kepada siswa 

b. Memberikan wawasan dan referensi dalam penerapan student facilitator and 

explaining dalam pembelajaran seni tari 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai salah satu acuan dalam pemilihan model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses mengajar 

b. Sebagai salah satu motivasi agar dapat meningkatkan kualitas pengajaran 

dengan menggunakan model student facilitator and explaining 

3. Bagi Lembaga 

a. Sebagai gambaran untuk menambah referensi dengan menggunakan model 

student facilitator and explaining dalam pembelajaran tari di sekolah 

b. Untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang model student 

facilitator and explaining dalam pemeblajaran seni tari di sekolah 

 

E. Struktur Organisasi Sekripsi 

Dalam penulisan skripsi ini dapat dijabarkan struktur organisasi meliputi 

lima bab, yakni: 
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Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah  penan ini yaitu 

kurang nya interaksi antar siswa dan kurang aktifnya siswa terhadap pembelajaran 

seni tari maka dari itu penelit menerapkan model student facilitator and 

explaining. 

Bab II kajian pustaka, meliputi kajian terdahulu, model student facilitator 

and explaining merupakan suatu model yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempersentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi dan metakognisi 

yang berpengaruh terhadap pemahaman. Interkasi sosial siswa dan karakteristik 

siswa. 

Bab III metode penelitian, meliputi desain penelitian (memuat metode dan 

pendekatan secara jelas), metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan  kualitatif, partisipan dan tempat yaitu kelas VII H di SMPN 12 

Bandung. 

Bab IV berisi pemaparan temuan penelitian dan hasil penelitian, penelitian 

ini dilakukan tiga kali pertemuan dan hasilnya dengan nilai rata-rata sangat baik 

maka penerapan model SFAE ini dikatakan berhasil. 

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini dilakukan tiga 

kali pertemuan dengan materi pola lantai dan hasilnya dengan nilai rata-rata 

sangat baik maka penerapan model student facilitator and explaining ini 

dikatakan berhasil. 


