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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembelajaran Fisika lebih menekankan pada pemberian pengalaman

secara langsung dalam memahami alam sekitar secara ilmiah melalui penggunaan,

pengembangan keterampilan proses, sikap ilmiah dan bukan cara menghafal konsep

atau fakta-fakta. Mata pelajaran Fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam

rumpun sains, dalam ilmu pengetahuan sains yang diperoleh dengan menggunakan

metode-metode berdasarkan observasi sains berkaitan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga

merupakan suatu proses penemuan (Depdiknas, 2003). Sains secara harafiah dapat

disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam.

Mempelajari Fisika dapat menimbulkan sikap disiplin dan tertip, berfikir

cermat, cepat dan tepat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam tujuan pendidikan

nasional yaitu mempersiapkan anak didik agar mampu menghadapi perubahan-

perubahan keadaan dalam kehidupan melalui latihan bertindak atas penilaian dalam

kehidupan sehari-hari dalam mempelajari ilmu pengetahuan (Depdiknas, 2006).

Mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran sains yang dapat

mengembangkan kemampuan berpikir analitis deduktif dengan menggunakan
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berbagai peristiwa alam dan penyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun

secara kuantitatif dengan menggunakan matematika serta dapat mengembangkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri. Melalui pelajaran fisika

diharapkan para siswa memperoleh pengalaman dalam membentuk kemampuan

untuk bernalar deduktif kuantitatif matematis berdasar pada analisis kualitatif dengan

menggunakan berbagai konsep dan prinsip fisika (Anonim, 2011).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 8 Kota Jambi, di

dapatlah berbagai masalah sebagai berikut:

Di Kelas VIIIF Guru
1. Kurangnya perhatian siswa pada obyek

yang diamati dalam praktikum
2. Siswa tidak mengambil keputusan sesuai

fakta dalam praktikum
3. Kurangnya minat siswa untuk mengulangi

kegiatan yang dilakukan
4. Tidak adanya minat siswa untuk melakukan

percobaan, jika percobaan yang dilakukan
gagal

5. Tidak mau merubah pendapat jika data
kurang

6. Siswa tidak menjaga kebersihan lingkungan
sekolah

1. Kurangnya antusias siswa dalam mencari
jawaban

2. Siswa tidak mengambil keputusan sesuai
fakta dalam praktikum

3. Siswa tidak menanyakan setiap
perubahan/hal baru

4. Kurangnya kreativitas siswa dalam
penggunaan alat paktikum

5. Siswa tidak menghargai
pendapat/penemuan orang lain dalam
praktikum

6. Siswa tidak perhatian/fokus terhadap
penjelasan guru di kelas

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka guru dituntut untuk

melakukan perbaikan atau memilih model yang akan digunakan dalam proses belajar

mengajar. Model yang dipilih hendaknya melibatkan siswa secara aktif sehingga

dapat membangkitkan sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran fisika. Salah satu

strategi untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa dalam belajar fisika adalah dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement

Divisions (STAD).
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Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions

(STAD) merupakan  suatu  model pembelajaran  yang melibatkan siswa secara aktif

dalam memecahkan masalah dan berusaha menyelesaikannya sehingga mendapatkan

pengalaman yang baru dan dapat mengembangkan kemampuannya. Menurut Isjoni,

dalam Prabawanti, dkk (2012) pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa untuk

aktif dan saling memberi dukungan dalam kerja kelompok untuk menuntaskan materi

masalah dalam belajar. Lingkup penyelesaian tugas bukan saja dalam hal menjawab

pertanyaan-pertanyaan, tetapi lebih dari itu siswa bernalar berdasarkan pengetahuan

yang dimilikinya dalam pemahaman atas materi yang dipelajarinya. Berarti

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang didasarkan pada paham

konstruktivisme.

Menurut Fakhruddin, dkk (2010) masih terdapat kekurangan dimana pada

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD hendaklah dilakukan sesuai

dengan tahap-tahap yang ada dan bahwasanya model pembelajaran kooperatif tipe

STAD dapat dilakukan pada materi fisika yang lain.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan

penelitian. Adapun secara lebih rinci judul penelitiannya adalah “UPAYA

MENINGKATKAN SIKAP ILMIAH SISWA KELAS VIIIF DENGAN

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD

DI SMP NEGERI 8 KOTA JAMBI”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah

sebagai berikut: “Apakah Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

dapat Meningkatkan Sikap Ilmiah Siswa Kelas VIIIF di SMP Negeri 8 Kota Jambi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk peningkatan sikap ilmiah siswa

dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas VIIIF di

SMP Negeri 8 Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

Bagi siswa

1. Untuk menambah wawasan  tentang materi energi dan perubahannya

2. Untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa dalam belajar fisika

Bagi guru

1. Dapat menambah dan memperkaya pengalaman guru dalam meningkatkan

profesionalisme guru.

2. Dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan

menyenangkan.

Bagi Sekolah

Sebagai bahan rujukan bagi guru untuk menggunakan model Pembelajaran

kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan sikap ilmiah siswa.
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1.5 Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuia dengan yang diharapkan, perlu

adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilaksanakan dikelas VIIIF SMP Negeri 8 Kota Jambi pada

semester genap tahun ajaran 2016/2017.

2. Materi yang diajarkan dibatasi pada materi energi dan perubahannya untuk

kelas VIIIF SMP Negeri 8 Kota Jambi tahun pelajaran 2016/2017.

3. Sikap ilmiah yang diamati meliputi sikap ingin tahu, sikap respek terhadap

data maupun fakta, sikap berfikir kritis, sikap penemuan dan kreatifitas, sikap

berfikir terbuka dan kerja sama dan sikap ketekunan.

4. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum KTSP


