
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu 

bangsa. Pendidikan dapat membantu manusia dalam pengembangan potensi 

dirinya sehingga mampu menghadapi segala perubahan yang terjadi. Pendidikan 

matematika merupakan bagian dari pendidikan. Kegiatan pembelajaran di sekolah 

dapat berlangsung dengan baik apabila ada komunikasi positif antara guru dengan 

siswa, guru dengan guru, dan antara siswa dengan siswa, sehingga komunikasi 

positif harus diciptakan agar pesan yang disampaikan, khususnya materi 

pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

Pembelajaran matematika di SMP memiliki tujuan yaitu menumbuhkan 

dan mengembangkan keterampilan berhitung. Mengembangkan pengetahuan 

dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. Hamalik 

(2011) mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

menyediakan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran adalah belajar sambil bekerja.  Melalui kegiatan bekerja tersebut, 

siswa mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku 

lainnya sehingga siswa bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

Salah satu model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dalam 

proses pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif, sehingga model 

pembelajaran kooperatif dikenal sebagai tipe, salah satunya yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Anugraeni (2011) menyatakan 

bahwa model pembelajaran ini melibatkan siswa untuk belajar lebih aktif, guru 

tidak lagi dominan dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi siswa juga terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok. Melalui model 

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray diharapkan dapat mengurangi kejenuhan 
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siswa dalam proses pembelajaran karena peran guru yang tidak lagi dominan, 

siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pendekatan Saintifik adalah konsep dasar yang menginspirasi perumusan 

metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap (afektif), pengetahuan 

(kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Proses pembelajaran pada pendekatan 

saintifik meliputi 5 aspek yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

menyajikan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 2 

peneliti, Darwis (2013) meneliti mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan pendekatan kontekstual untuk 

meningkatkan komunikasi matematika siswa kelas VIII SMP NEGERI 26 

Makassar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMPN 2 Lumajang 

ditemukan kasus bahwa kelas VIII H SMPN 2 Lumajang menggunakan 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan Polya dan pendekatan Saintifik, selain 

melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru 

matematika di SMPN 2 Lumajang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

ditemukan kasus bahwa 80% siswa masih kebingungan dengan konsep dan materi 

yang telah dipelajari, serta masih ada ketergantungan dengan penjelasan dari guru, 

terlebih bagi siswa yang memiliki kemampuan kurang. Secara langsung berakibat 

pengetahuan tentang metode-metode matematika, keterampilan menyajikan suatu 

permasalahan secara matematis dan menyelesaikan permasalahan yang bermuara 

pada pembentukan sikap jujur, kritis, kreatif, teliti, dan taat aturan masih kurang. 

Pernyataan ini dibuktikan dengan kemampuan 5M siswa yang masih pasif, 

sehingga pembelajaran matematika masih terasa abstrak. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

terjadi beberapa masalah bahwa pembelajaran matematika di kelas VIII H SMPN 

2 Lumajang lebih banyak menggunakan contoh soal dan para siswa 

menyelesaikan soal. Kegiatan pemberian masalah yang menuntut siswa untuk 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyajikan belum pernah 

dilakukan oleh siswa. Penyelesaian masalah yang dilakukan hanya sebatas tanya 



3 

 

jawab antar siswa, siswa dengan guru. Pembelajaran matematika menjadi terasa 

abstrak, karena siswa belum pernah melakukan kegiatan mencoba, menalar, 

mengamati bahkan belum pernah melakukan kegiatan menyajikan dalam 

pembelajaran matematika. Proses belajar mengajar di sekolah ini belum pernah 

dilakukan penelitian mendalam mengenai penerapan masalah matematika yang 

mewadahi kemampuan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyajikan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Tipe Two Stay Two Stray dan Pendekatan Saintifik 

Pada Materi Sistem Koordinat di Kelas VIII H SMPN 2 Lumajang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran kepada siswa dengan tipe Two Stay Two 

Stray dan pendekatan Saintifik di kelas VIII H SMPN 2 Lumajang? 

2. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan tipe Two Stay Two 

Stray dan pendekatan Saintifik di kelas VIII H SMPN 2 Lumajang? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan penerapan tipe Two Stay 

Two Stray dan pendekatan Saintifik di kelas VIII H SMPN 2 Lumajang? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian memerlukan suatu fokus terhadap suatu bahasan yang 

nantinya diharapkan dapat memperoleh jawaban yang lebih terarah untuk 

menghindari berbagai penyimpangan dan masalah yang terjadi dalam penelitian 

ini. Tujuan penelitian ini, yaitu penerapan pembelajaran, hasil belajar siswa, dan 

aktivitas siswa dengan menggunakan penerapan tipe Two Stay Two Stray dan 

pendekatan Saintifik di kelas VIII H SMPN 2 Lumajang saat menyelesaikan 

masalah matematika. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pembahasan yang telah dikemukakan pada latar belakang dan identifikasi 

masalah memuat permasalahan yang luas. Permasalahan tersebut mengenai 

penggunaan pendekatan Saintifik pada pembelajaran matematika. Pendekatan 

saintifik menekankan penuh pada kemampuan 5M (mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan menyajikan) siswa. Keterbatasan waktu dan kemampuan 

yang dimiliki peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah secara jelas guna 

menghindari adanya kesalahan serta memfokuskan pembahasan. Subjek pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII H SMPN 2 Lumajang semester ganjil tahun 

ajaran 2017/2018 dan penelitian ini membahas pada pokok bahasan Sistem 

Koordinat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pembelajaran 

matematika dapat mempermudah siswa untuk memahami mata pelajaran 

matematika, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar. Guru dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray dan pendekatan 

Saintifik untuk pembelajaran mata pelajaran matematika. Penelitian ini diharapkan 

dapat menambah serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang 

pendekatan mengajar bagi guru yang berkaitan dengan pembelajaran matematika.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian 

antara pembaca dan peneliti, guna mencegah terjadinya kesalahan dalam 

penafsiran istilah, maka diperlukan penegasan dari definisi istilah tersebut. Two 

Stay Two Stray (TSTS) adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan atas 

kerjasama dalam kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas yang melalui 

pembagian kelompok, pemberian tugas, diskusi, tinggal atau berpencar, berbagi, 

diskusi kelompok, dan diskusi kelas. 
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Pendekatan Saintifik merupakan konsep dasar yang menginspirasi atau 

melatarbelakangi pembelajaran dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah 

melalui mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (associating), 

mencoba (eksperimen), dan menyajikan (present). Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti akan membahas pada pokok bahasan sistem koordinat di SMPN 2 

Lumajang. 


