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A. PENDAHULUAN 

Pembelajaran (learning) merupakan suatu proses penyampaian pesan atau 

materi pelajaran yang bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan 

memberikan arahan proses belajar (Lanani, 2013; Setiana & Jailani, 2013). 

Pembelajaran merupakan proses yang melibatkan semua komponen pembelajaran 

yang dapat mempengaruhi pikiran, tindakan, lingkungan, presentasi dan desain 

pengajaran ketika proses belajar berlangsung (Sudirman, Fatimah, & Jupri, 2017). 

Pada umumnya, guru masih  menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru 

daripada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang kemudian berdampak pada 

pasifnya siswa pada pembelajaran (Nirsam, Ali, & Kamaluddin, 2012). Agar 

pembelajaran tersebut berhasil maka guru harus membuat strategi pembelajaran 

yang dapat membuat siswa aktif dalam belajar dan memotivasi siswa untuk belajar 

sendiri tanpa menunggu sajian dari guru.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran adalah keterampilan 

komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian pesan yang penting dalam suatu 

pembelajaran untuk memahami suatu informasi yang ada dalam pembelajaran 

(Agustyaningrum, 2011; Ediyanto, 2014). Matematika adalah alat komunikasi yang 

melambangkan suatu makna dalam serangkaian bahasa yang  logis untuk 

memperjelas masalah (Ismarwan, Bambang, & Hamdani, 2014; Sapto, Suyitno, & 

Susilo, 2015). Sedangkan, Kemampuan komunikasi matematis merupakan hal 

penting untuk memahami suatu proses belajar dalam mengungkapkan suatu ide 

yang matematis baik secara lisan maupun tulisan (Agustyaningrum, 2011; Fajri, 

2015; Hasibuan & Amry, 2017; D. M. Sari, 2017; Viseu & Oliveira, 2012). 

Komunikasi matematis siswa pada dasarnya didapat dari kemampuan komunikasi 

lisan dan tulisan. Komunikasi lisan yaitu keterlibatan siswa dalam suatu kelompok 

selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan komunikasi tulisan yaitu 

kemampuan siswa menggunakan notasi, kosa kata, dan stuktur matematika dalam 

memecahkan suatu permasalahan (Agustyaningrum, 2011; Mujib, 2015). 

Kemampuan komunikasi tertis siswa dapat diukur dari keakuratan, kelengkapan 

dan kelancaran (Asmana, 2018). 
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Selain guru memfasilitasi siswa belajar,guru juga akan membuat siswa agar 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berpikir kreatif. Berpikir kreatif 

merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru yang 

dihasilkan dari suatu pengembangan (Chan, 2013; Istianah, 2013; Richardo, 

Mardiyana, & Saputro, 2014). Pemikiran kreatif sangat membantu untuk 

menentukan solusi baru dalam kesulitan atau masalah yang tidak terduga (Aziz, 

Kusmayadi, & Sujadi, 2014; Marliani, 2015; Ulger, 2018). Menurut Hu, Xiaohui, 

& Shieh (2017) bahwa kreatif sebagai jenis konsep yang beragam dan rumit, karena 

mengeluarkan ide untuk mengetahui cara menangani masalah, menentukan 

pertanyaan, memberikan nilai dan mempraktikan solusi. Diharapkan kreatifitas 

muncul jika adanya motivasi yang kuat dari diri siswa yang memiliki ciri rasa ingin, 

tertarik terhadap tugas-tugas yang menantang, berani mengambil resiko, 

mempunyai rasa humoris, dan ingin mencari pengalaman-pengalaman baru 

(Fadillah, 2015). Berpikir kreatif siswa dapat diukur dari kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian/orisinil (originality), dan kerincian (elaboration) 

(Purwaningrum, 2016). Dalam mengembangkan kemampuan komunikasi dan 

berpikir kreatif siswa, guru membutuhkan model yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. Salah satu karakteristik yang berpengaruh dalam pembelajaran siswa yaitu 

gaya belajar siswa (A. K. Sari, 2014) 

Gaya belajar merupakan gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan 

informasi, menyerap dan mengatur agar merasa nyaman, aman, dan mudah saat 

proses pembelajaran (Amin & Suardiman, 2016; Karim, 2014; Krisbiono, 

Supriyanto, & Rustono, 2015; Kusnida, Mulyani, & Su’udi, 2015). Pendapat lain 

juga mengatakan bahwa gaya belajar adalah pilihan modalitas pemikiran dalam 

proses belajar (Akinyode & Khan, 2016). Gaya belajar adalah langkah yang penting 

untuk dapat membantu agar siswa dapat belajar dengan cepat dan mudah (Krisbiono 

et al., 2015). Gaya belajar dibagi menjadi tiga yaitu gaya belajar visual, auditori dan 

kinestetik (Setiana & Jailani, 2013). Selanjutnya, sebelum menggunakan model dan 

proses pembelajaran guru harus mengenal gaya belajar supaya guru bisa 

mengembangkan komunikasi dan berfikir kreatif siswa. 

Menurut Rahmawati, Hidayah, & Darmo (2013) guru harus menentukan 

suatu model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran yang akan 
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diajarkan dengan tujuan agar materi yang disampaikan menjadi tidak monoton, 

kontekstual dan melibatkan siswa yang diajarkan lebih aktif dan lebih semangat 

dalam belajar. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang 

digambarkan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran yang akan 

disajikan oleh guru untuk mengoperasikan kurikulum (Fauzi & Jati, 2016; Rahmi, 

2016). Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis dan berpikir kreatif adalah model  Student Facilitator And 

Explaining (SFAE). 

Model pembelajaran Student Facilitator And Explaining (SFAE) adalah 

model pembelajaran yang menuangkan dan memperesentasikan suatu ide dari 

permasalahan yang ada (Aprizal, 2017; Mulyono, Asmawi, & Nuriah, 2018; Rahmi, 

2016). Model Pembelajaran SFAE merupakan penyajian materi yang penjelasan 

terbuka, memberikan keempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada teman-

temannya yang mendasar pada penugasan kelompok (Suyviroh & Rahman, 2016; 

Witarsa, Effendi, & Mulyadi, 2017). Dengan menggunakan model SFAE siswa 

akan dituntut aktif dan dapat meningkatkan komunikasi matematis siswa, karena 

dalam proses pembelajaran menggunakan model SFAE ini siswa 

mempresentasikan apa yang menjadi pokok dalam pembahasannya (Khaulah, 

2016). Tidak hanya siswa bisa mengembangkan komunikasinya, siswa juga akan 

lebih bisa berfikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang sudah diberikan oleh 

guru.  

Selanjutnya, untuk mengetahui siswa bisa mengembangkan komunikasi 

siswa dan berfikir kreatif siswa melalui model SFAE, guru memberikan penilaian 

dengan menggunakan kriteria yang sudah dibuat guru untuk mengetahui tingkat 

pengembangannya. Penilaian merupakan kegiatan akhir dari proses pembelajaran 

yang telah direncakan dan bertujuan untuk mengukur penguasaan siswa yang telah 

dipelajari serta mengukur keefektifan kegiatan pembelajaran (Darsiti, 2013; 

Wildan, 2017). Penilaian dapat dilakukan oleh guru, siswa dan bahkan orang tua 

atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran 

(Basuki, 2010). Penilaian teman sebaya adalah alat untuk membuat siswa tidak 

hanya lebih termotivasi tetapi juga lebih mandiri untuk menetapkan tujuan mereka 

tentang apa yang harus dipelajari (Ratminingsih, Artini, & Padmadewi, 2017). 
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Penilaian sebaya sebagai dasar dalam pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran 

dan metakognitif siswa sehingga pembelajaran serta kualitas hasil dan proses 

belajar siswa lebih efektif (Darsiti, 2013; Pantiwati & Husamah, 2017; Rosaline, 

2011). Melalui penilaian teman sebaya, siswa akan termotivasi untuk melakukan 

aktivitas berbicara secara maksimal sehingga siswa tidak merasa malu terhadap 

teman sendiri (Darsiti, 2013).  Dalam penilaian teman sebaya ini dapat 

dimanfaatkan sebagai penilaian proses pembelajaran yang menggunakan model 

SFAE. 

Berdasarkan hasil uji coba kemampuan berpikir kreatif siswa menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki siswa masih rendah (Faridah, 

Isrok’atun, & Aeni, 2016). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tamarli dan 

Akhyar (2018) menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model SFAE 

sesuai jika diterapkan bagi siswa dan dapat meningkatkan motivasi siswa, sehingga 

melalui motivasi akan mempengaruhi kemampuan kreatif dan aktivitas belajar. 

Model SFAE juga bisa membuat siswa tertarik dalam proses belajar sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa (Fauzi & Jati, 2016; Tamarli & 

Akhyar, 2018). 

Dapat dikatakan komunikasi baik jika siswa cenderung tidak mengalami 

kesulitan dalam mempelajari matematika ataupun mempelajari pelajaran yang lain 

(Fadillah, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2014) 

menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematik menggunakan model 

pembelajaran SFAE lebih baik dibandingkan dengan model konvensional. 

Perbedaan hasil tersebut karena model SFAE masih asing bagi siswa sehingga 

mampu menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat. Penelitian 

Mulyono, Asmawi, & Nuriah (2018) juga menyatakan bahwa model pembelajaran 

SFAE jika diterapkan di kelompok yang memiliki tingkat kemadirian belajar rendah 

mengasilkan nilai rata-rata yang tinggi.  

Telah banyak penelitian yang mengkolabrasi model SFAE dengan variabel 

lainnya, contohnya seperti penelitian model SFAE untuk meningkatkan kreativitas 

siswa (Aprizal, 2017; Awwalin, 2018; Fauzi & Jati, 2016; Kartikawati, 2016; 

Tamarli & Akhyar, 2018). Penelitian menggunakan model SFAE dapat 
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meningkatkan komunikasi matematis siswa juga sudah banyak diteliti, contohnya 

seperti (Khaulah, 2016; Rahmayanti, 2014; Yenti, Kurnia, & Nari, 2018). Tetapi 

penulis belum menemukan penelitian model SFAE yang dikolaborasi dengan 

penilaian teman sebaya dan ditinjau dari gaya belajar siswa.  

Penerapan model pembelajaran SFAE dan penilaian teman sebaya 

diharapkan mampu mengembangkan komunikasi siswa dan juga berfikir kreatif 

sisiwa yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Kemampuan Komunikasi dan Berfikir 

Kreatif Siswa SMP pada Penerapan Model Student Facilitator And Explaining 

(SFAE) dan Penilaian Teman Sebaya Ditinjau dari Gaya Belajar”. Adapun tujuan 

dari penelitian yang menggunakan penerapan model pembelajaran SFAE adalah 

mengetahui kemampuan komunikasi siswa pada penerapan model pembelajaran 

SFAE dan penilaian teman sebaya ditinjau dari gaya belajar, mengetahui 

kemampuan berfikir kreatif siswa pada penerapan model pembelajaran SFAE dan 

penilaian teman sebaya ditinjau dari gaya belajar dan untuk mengetahui hasil 

penilaian dari teman sebaya pada penerapan model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining (SFAE) ditijau dari gaya belajar. 

 

 

 


