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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak 

dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik (Majid, 

2014:15). Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari peranan 

guru dan siswa. Keberhasilan ini dapat tercapai secara optimal apabila adanya 

motivasi belajar siswa dan upaya yang dilakukan guru dalam membangkitkan 

motivasi belajar siswanya (Hamalik, 2013:108). Guru dan siswa adalah komponen 

atau unsur terpenting dalam suatu proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut 

dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Fathurrohman dan 

Sutikno (2010:115-117) yang mengatakan bahwa keberhasilan pembelajaran 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tujuan, guru, siswa, kegiatan 

pengajaran, dan evaluasi. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dalam proses belajar 

mengajarnya tidak hanya terfokus kepada tercapainya hasil belajar siswa saja, 

namun suatu proses belajar mengajar yang sekaligus mampu memberikan 

pemahaman yang baik dan  mampu memberikan perubahan perilaku serta 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hamalik (2012:30) yang menyatakan bahwa bukti seseorang telah 

belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang tersebut, misal dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Selain itu juga  

sejalan dengan tujuan pembelajaran menurut Sardiman (2011:26-29), yakni: 1) 

untuk mendapatkan pengetahuan; 2) penanaman konsep dan keterampilan; serta 

3) pembentukan sikap. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah yang 

juga dikembangkan oleh kurikulum 2013. Pembelajaran matematika adalah 

pembelajaran yang mempunyai tujuan agar siswa memiliki pemikiran yang logis 

dan kritis. Seperti yang dikemukakan oleh Uno dan Kuadrat (2010:109), bahwa 

matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 
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berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang unsur-

unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas, 

dan mempunyai cabang-cabang antara lain aritmetika, aljabar, geometri, dan 

analisis. Pada kurikulum 2013 terdapat pendekatan saintifik, dimana materinya  

berdasarkan pada fenomena-fenomena ataupun fakta kehidupan sehari-hari. 

Melalui penerapan pendekatan ini di dalam proses pembelajaran matematika, 

diharapkan dapat mencetak siswa yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Pembelajaran yang ideal seperti yang dinyatakan oleh Suyono dan 

Hariyanto (2014:209-212) adalah pembelajaran yang bertujuan agar siswa mampu 

mewujudkan perilaku belajar yang efektif. Istilah lainnya adalah pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student oriented). Pengajaran yang berpusat pada siswa 

adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat siswa (Hamalik, 

2012:201). Pembelajaran ini menuntut siswa aktif baik dalam mencari dan 

memahami serta menguasai materi pelajaran. 

Peran guru dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih bersifat 

sebagai fasilitator dan pembimbing. Menurut Sardiman (2011:145-146), guru 

sebagai fasilitator berperan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar-mengajar, sedangkan guru sebagai pembimbing (pengarah/direktor) guru 

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan 

tujuan yang dicita-citakan. Dalam kedua peran tersebut guru harus mampu 

membangkitkan motivasi belajar siswanya agar siswa tertarik dan termotivasi 

untuk belajar sehingga dapat memecahkan masalah yang ada pada pembelajaran.  

Seperti halnya dengan pembelajaran yang ideal pada umumnya, 

pembelajaran matematika yang ideal juga harus memenuhi beberapa hal yang 

sudah dipaparkan di atas. Oleh karena itu hendaknya kondisi pembelajaran 

matematika harus dibuat sekondusif mungkin agar siswa merasa nyaman dan 

senang dalam belajar matematika, serta didesain semenarik mungkin agar siswa 

merasa tertarik dan termotivasi untuk belajar matematika. Mengingat pentingnya 

motivasi dalam mengoptimalkan hasil pembelajaran. Sehingga dengan begitu 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematikanya dapat tercapai 
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secara optimal. Hal ini berkenaan langsung dengan pemilihan model pembelajaran 

matematika yang digunakan oleh gurunya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMP 

‘Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang pada tanggal 16 Februari 2015 didapatkan 

hasil yang akan dideskripsikan sebagai berikut. Observasi yang dilakukan di 

dalam kelas VIIA, pada awal pembelajaran guru membuka pelajaran dengan 

salam. Kemudian melakukan presensi kehadiran siswa serta dilanjutkan dengan 

mengkondisikan kelas untuk siap memulai pelajaran. Guru menjelaskan materi 

pelajaran serta memberikan contoh-contoh soal terkait materi yang dipelajari. 

Selama proses pembelajaran, suasana kelas cenderung ramai. Karena siswanya 

asyik ngobrol sendiri dan sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Saat 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, siswa masih banyak yang 

kebingungan dan belum paham. Terutama saat diberikan model soal yang berbeda 

dari contoh yang diberikan. Padahal itu adalah soal-soal pengembangan dari 

contoh yang telah diberikan. 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika diperoleh 

beberapa informasi penting terkait proses pembelajaran di kelas. Guru 

menjelaskan bahwa model yang sudah digunakan sudah cukup bervariasi. Dilihat 

dari segi motivasi belajar matematikanya, kelas VIIA ini masih cenderung kurang. 

Sehingga kemampuan pemecahan masalah matematikanya pun masih kurang. 

Dilain pihak, dalam proses menjelaskan pokok bahasan guru masih jarang 

mengaitkan dengan fakta atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Padahal hal tersebut sangat penting bagi siswa agar pembelajarannya lebih 

bermakna. Belajar bermakna (meaningful learning) merupakan suatu proses 

dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang (Majid, 2014:16). 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya serta tentang 

bagaimana pembelajaran matematika yang ideal itu, ternyata banyak 

ketidaksesuaian di antara keduanya. Masih banyak ditemui permasalahan-

permasalahan yang muncul. Baik dari siswa maupun gurunya. Siswa cenderung 

kurang tertarik dan termotivasi dalam belajar matematika karena mereka merasa 
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bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Sehingga menyebabkan tingkat 

kemampuan pemecahan masalah matematikanya juga kurang. Sedangkan para 

gurunya masih kurang mampu dalam mengoptimalkan pelaksanaan penerapan 

model pembelajaran yang tepat dan cocok, serta kurang dalam memotivasi 

siswanya dalam belajar matematika. Sehingga tujuan pembelajarannya tidak dapat 

tercapai secara optimal. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, solusi 

yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan  

menerapkan pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah). Di mana pembelajarannya 

bersifat kontekstual dan berbasis student oriented. Melalui pendekatan saintifik 

ini, diharapkan siswa dapat memahami konsep matematikanya serta 

mengembangkan pengalaman belajarnya berdasarkan fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika dan bukan sebatas kira-kira semata. Sehingga 

dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar, dan mengkomunikasikan. 

Hosnan (2014:34) mengemukakan bahwa pendekatan saintifik dimaksudkan 

agar siswa dapat memahami bahwasanya dalam pembelajaran, informasi yang 

diperoleh untuk memahami suatu konsep materi pelajaran tidak hanya tergantung 

dari guru saja, namun dapat berasal dari mana saja dan kapan saja. Oleh karena 

itu, hendaknya guru menciptakan suatu pembelajaran yang dapat mengarahkan 

siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan 

hanya diberi tahu. Pendekatan saintifik ini merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang meliputi lima tahapan yakni antara lain tahap mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. 

Hasil penelitian oleh Fauziah, dkk (2013) di SMK Negeri 1 Cimahi 

menyimpulkan bahwa pendekatan saintifik melalui model pembelajaran PBL 

berhasil memotivasi dan menanamkan sikap internal siswa. Tahap-tahap 

pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengamati, 
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menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan temuannya, sehingga 

berdampak positif terhadap kemampuan soft skill-nya. 

Melihat penjelasan di atas yang menyatakan bahwasanya pada pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik itu bersifat kontekstual dan student oriented. Dimana 

pembelajarannya berdasarkan fakta dan fenomena yang dapat dijelaskan dengan 

logika dan bukan sebatas kira-kira semata, serta pembelajaran yang menuntut dan 

mengarahkan siswanya untuk aktif mencari informasi dalam memahami konsep 

materi pelajarannya. Maka selain dengan menerapkan pendekatan saintifik, 

penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

dirasa cocok untuk dikolaborasikan dengan pendekatan saintifik tersebut. Hal ini 

dikarenakan pada model STAD pembelajarannya secara kelompok, sehingga 

siswa dapat saling bertukar informasi serta mendiskusikannya dalam memahami 

materi yang sedang mereka pelajari. 

Pada model pembelajaran STAD, pembagian kelompok dibagi secara 

heterogen berdasarkan cakupan dari seluruh isi kelas. Sehingga siswa dapat 

berdiskusi langsung dengan teman-teman kelompoknya apabila menemui 

kesulitan-kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Selain itu dengan 

adanya penghargaan kelompok dalam model pembelajaran ini, diharapkan siswa 

dapat termotivasi lagi untuk belajar matematika. 

Slavin (2015:143-144) mengatakan bahwa STAD merupakan salah satu tipe 

model  pembelajaran kooperatif yang terdiri atas lima komponen utama yakni 

prensentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi tim. Tim terdiri 

dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal 

kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Isjoni (2009:51) juga 

mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin ini 

merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada aktivitas dan 

interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. 

Hasil penelitian oleh Nazareth, E. (2013) di SMPN 1 Pakuniran Probolinggo 

menyimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru pada 

pembelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran STAD berbasis 
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portofolio dalam pembelajaran matematika tergolong dalam kriteria baik. 

Terdapat peningkatan aktifitas belajar siswa dan aktivitas guru pada pertemuan 

kedua sampai pertemuan keempat. Hasil tes kemampuan awal (pretest) 36,66% 

siswa telah tuntas dan 63,34% belum tuntas dengan SKM ≥ 70, sedangkan hasil 

tes kemampuan akhir (posttest) berdasarkan nilai klasikal 90% tuntas dan sisanya 

10% belum tuntas. 

Melalui penerapan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran 

STAD ini, diharapkan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar matematika, 

sehingga tercipta pembelajaran matematika yang menyenangkan dan dapat 

membantu siswa dalam pemecahan masalah matematika. Sehingga tingkat 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diinginkan oleh guru 

dapat tercapai dengan baik. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu penelitian skripsi 

dengan judul “Penerapan Pendekatan Saintifik Menggunakan Model 

Pembelajaran STAD pada Materi Statistika” perlu dilakukan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas VIIA SMP ‘Aisyiah 

Muhmammadiyah 3 Malang, diperoleh beberapa identifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Masih ada siswa yang masih berbicara sendiri dan sibuk dengan aktifitasnya 

masing-masing dan tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. 

2. Beberapa siswa kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

3. Guru masih jarang mengaitkan pembelajaran dengan fakta dan fenomena 

dalam kehidupan nyata. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menentukan rumusan 

masalah yang akan diteliti agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah. 
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Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pendekatan saintifik menggunakan model 

pembelajaran STAD pada materi statistika? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa dengan pendekatan saintifik menggunakan 

model STAD pada materi statistika? 

3. Bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

dengan pendekatan saintifik menggunakan model STAD pada materi 

statistika? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perluasan masalah, maka 

penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan pendekatan saintifik 

menggunakan model pembelajaran STAD pada materi statistika. Pemilihan materi 

statistika ini berdasarkan pada banyaknya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh 

siswa dalam mempelajari statistika seperti yang dikemukakan oleh Widyanti 

(2010), yakni di antaranya : 1) siswa kesulitan dalam membuat diagram lingkaran 

serta menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah; 2) 

siswa kesulitan dalam soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan mencari 

rata-rata; 3) siswa kesulitan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

membaca data dalam diagram. Penelitian ini dilakukan di kelas VIIA ‘Aisyiah 

Muhammadiyah 3 Malang. Dalam penelitian ini, diambil penerapan pembelajaran 

yang dilihat dari aktivitas guru dan siswa; motivasi belajar siswa selama 

pembelajaran; dan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

melalui test tertulis. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Apabila melihat permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka 

diperlukan usaha-usaha untuk mengatasinya. Oleh karena itu, sebelum seorang 

melakukan penelitian maka harus menetapkan apa yang menjadi tujuan dalam 

penelitiannya, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan : 
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1. Penerapan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran STAD 

pada materi statistika. 

2. Motivasi belajar siswa dengan pendekatan saintifik menggunakan model 

pembelajaran STAD pada materi statistika. 

3. Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan 

pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran STAD pada materi 

statistika. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

Penerapan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran STAD  

dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

mempelajari dan menyelesaikan soal-soal  matematika secara individu karena 

di sini siswa dapat bekerjasama dan diskusi dengan teman kelompoknya dan 

juga pembelajaran lebih bermakna atau siswa tidak mudah lupa karena 

menggunakan pendekatan saintifik yang pembelajarannya bersifat 

kontekstual.  

2. Bagi guru mata pelajaran 

Guru mata pelajaran matematika dapat menggunakan pendekatan saintifik 

menggunakan model pembelajaran STAD sebagai strategi untuk membuat 

pembelajaran di kelas semakin bermakna dan kreatif. Guru juga mempunyai 

alternatif tambahan model yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Selain itu juga dapat membuat guru lebih kreatif dalam mengajar di dalam 

kelas sehingga meminimalisir pembelajaran konvensional atau pembelajaran 

yang berfokus pada guru (teacher oriented). 

3. Bagi Sekolah 

Pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran STAD dapat 

digunakan oleh sekolah yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

memperbaiki pembelajaran di sekolah, selain itu menambah perbendaharaan 

model yang ada di sekolah yang dapat menjadikan sekolah lebih baik lagi. 
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4. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memahami dengan baik bahwa penggunaan pendekatan 

saintifik menggunakan model pembelajaran STAD dapat digunakan dengan 

baik sehingga mengerti akan pentingnya penerapan di sekolah. Selain itu, 

peneliti juga akan mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran 

menggunakan model tersebut. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran STAD dapat 

menambah pengetahuan peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya sehingga penelitiannya menjadi lebih sempurna lagi. 

 

1.7. Definisi Operasional 

Istilah-istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini harus dilengkapi 

dan diberi ketegasan dengan definisi operasional untuk memperoleh pengertian 

yang sepadan dan menghindari terjadinya salah penafsiran. Istilah-istilah yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. STAD adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang terdiri atas lima 

komponen utama yakni pembentukan kelompok, pengajaran, studi tim, tes 

individu, dan rekognisi tim (penghargaan kelompok) . Tim terdiri dari empat 

atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja 

akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. 

2. Pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah) adalah pendekatan pembelajaran 

yang bersifat kontekstual yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara 

aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan 

mengkomunikasikan.  

3. Motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak yang ada di dalam diri siswa 

yang dapat mempengaruhi keterlaksanaan proses pembelajaran sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai.   

4. Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah tingkat 

hasil belajar siswa dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan 
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dengan pengetahuan yang telah dipelajari selama pembelajaran matematika. 

Pemecahan masalah menggunakan langkah Polya, yaitu memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan 

memeriksa kembali. 

 

 

 


