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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pemerintah sudah jauh-jauh hari mencanangkan kurikulum 2013 

sebagai pedoman pembelajaran di sekolah. Dalam kegiatan pembelajarannya 

diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik supaya 

dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik. Kurikulum 2013 

juga mengarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam 

melakukan observasi, bertanya, dan menalar. Mengkomunikasikan terhadap apa 

yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. 

Kurikulum 2013 mencantumkan mengenai konsep pengelolaan pembelajaran 

dengan jelas, diantaranya mencantumkan model pembelajaran yang harus 

dilaksanakan dalam pelaksanaannya. 

Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, memberikan bekal kepada siswa 

dengan kemampuan dasar berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga 

memunculkan karakter yang baik. Hal ini penting bagi siswa untuk mempersiapkan 

diri melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Proses pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar memerlukan penanganan khusus diantaranya, yaitu proses 

pembelajaran efektif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara siswa dan 

guru, serta sumber belajar dalam suatu lingkungan yang memiliki tujuan untuk 

mengoptimalkan kemampuan siswa atau kualitas belajar siswa. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 butir 20 

menyebutkan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Interaksi yang dihasilkan antara 

siswa, guru dan sumber belajar bertujuan untuk meningkatkan intensitas dan 

kualitas siswa. 

Winataputra (2008: 1.18) menyatakan pembelajaran sebagai kegiatan  yang 

dilakukan  untuk  menginisiasi, memfasilitasi,  dan  meningkatkan intensitas serta 

kualitas belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 
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proses interaksi guru dan siswa serta sumber belajar dalam lingkungan belajar, 

yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas belajar dan kualitas siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran. Proses pembelajaran memberikan kesempatan 

kepada siswa dan guru untuk bersama-sama meningkatkan kualitas diri ke arah 

yang lebih baik. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan pembelajaran yang 

efektif oleh guru pada saat proses pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran inovatif diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  Bahasa Inggris.  Peneliti  bersama  

kolaborator  mencari solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran  Bahasa 

Inggris tersebut. Model pembelajaran yang tepat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran  Bahasa Inggris tersebut adalah dengan model 

Discovery Learning dan model Students Team Achievement Division (STAD).  

Hamdani (2011: 227) berpendapat bahwa Discovery Learning merupakan 

proses mental untuk mendorong siswa mampu menga- similasi suatu proses atau 

prinsip-prinsip. Kelebihan model Discovery Learning menurut Hamdani (2011: 

267) antara lain: 1) membangkitkan kegairahan belajar pada diri siswa; 2) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai 

dengan kemampuan masing-masing; 3) membantu siswa mengembangkan, 

memperbanyak kesiapan serta  penguasaan  keterampilan  dalam  proses  kognitif  

atau  pengarahan  siswa; 4) siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat 

sangat pribadi atau individual sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal 

dalam jiwa siswa tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Abdelrahman Kamel 

(2014:12) menunjukkan bahwa dalam menerapkan Discovery Learning berhasil 

melakukan pembelajaran pada aturan tata bahasa dalam pengembangan 

keterampilan di luar pengetahuan siswa pada sekolah menengah pertama yang 

tercermin dalam skor ujian siswa yang baik. Discovery Learning membantu siswa 

dalam belajar secara mandiri sehingga tercipta pembelajaran yang efektif.  

Model pembelajaran tipe STAD menurut Trianto (2009: 68) menyatakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe model 
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pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 

jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. 

Pembelajarannya diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian 

materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana. Guru yang menggunakan STAD mengacu pada belajar 

kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap 

minggu dengan menggunakan presentasi verbal atau teks (Hamdani, 2011:35). 

Sumartini (2016) untuk meningkatkan hasil belajar siswa, perlu didukung 

oleh metode pembelajaran yang tepat. Salah satu pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar adalah pembelajaran model penemuan (Discovery 

Learning). Sumartini (2016) menegaskan bahwa pembelajaran model penemuan 

(Discovery Learning) dirancang untuk membantu siswa mengembangkan 

keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan 

intelektualnya. 

Hasil belajar siswa tidak begitu saja timbul dengan sendirinya, tetapi dapat 

dimunculkan dengan pengelolaan pembelajaran yang baik. Salah satunya dengan 

menggunakan variasi model pembelajaran, disesuaikan dengan mata pelajaran 

maupun materi yang akan diajarkan kepada siswa. Kenyataan di sekolah, 

pembelajaran sepenuhnya dipusatkan kepada guru, proses pembelajaran masih 

mengutamakan model ceramah, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan 

materi yang disampaikan guru, serta kurang berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan siswa menyerap materi 

pelajaran, pada akhirnya siswa cenderung malas dan bosan mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. 

Di antara model pembelajaran yang mampu untuk melibatkan siswa dalam 

pembelajaran yaitu Discovery Learning dan model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD). Model Discovery Learning dan model 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) dirancang melalui 

proses bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa untuk menemukan suatu 
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konsep atau hubungan dari konsep-konsep yang telah ada, dalam model ini guru 

berperan sebagai pemandu atau pembimbing siswa dalam upaya mereka 

menemukan atau memecahkan suatu permasalahan.  

Prinsip model Discovery Learning dan model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD) menuntut guru untuk aktif dan kreatif memberikan 

contoh-contoh yang mampu merangsang siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran, dan menyimpulkan pembelajaran ketika siswa telah mampu 

mendeskripsikan serta menemukan pola hubungan dari konsep yang telah 

diajarkan guru. Selain itu siswa dituntut untuk aktif bertanya, mengemukakan 

pendapat, dan aktif menjalankan intruksi atau arahan yang diberikan guru pada saat 

proses pembelajaran, sehingga apa yang siswa laksanakan akan terarah dan tujuan 

pembelajaran mudah tercapai. Prinsip pelaksanaan model  Discovery Learning 

dan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) ini, sangat 

cocok untuk diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 

Berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

pembelajaran Bahasa Inggris di MTs Maslakul Huda Tlogowungu khususnya 

Kelas VII  semester 1 tahun pelajaran 2021/2022 dapat diketahui bahwa siswa 

mempunyai kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh 

gurunya sehingga ketuntasan belajar siswa masih dibawah standar yang 

ditentukan pihak sekolah yaitu 75% siswa tuntas belajar.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti menerapkan model  

pembelajaran sebagai alternatif pemecahan permasalahan tersebut. Model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model  Discovery Learning dan model 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD). Pembelajaran melalui 

model  Discovery Learning dan model pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) dengan tetap menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK), 

literasi, High Order Thinking Skill (HOTS), dan ketrampilan abad 21 yakni, 

communication, collaboration, critical thinking and problem solving, and 

creativity and innovation. Menurut Ariyana, dkk (2019:7) Pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang 

melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu: transfer of 
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knowledge, critical and creative thinking, dan problem solving. Sejalan dengan 

itu, Widihastuti (2015, hlm. 78) menyatakan bahwa melalui kemampuan berpikir 

tingkat tinggi atau HOTS peserta didik akan mampu berpola pikir kritis, kreatif, 

teliti, mampu dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan, serta 

mempunyai karakter yang baik. Pengintegrasian keempat hal tersebut diharapkan 

dapat mewujudkan generasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, 

serta lebih beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, serta bertanggung jawab.  

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pengaruh model pembelajaran 

model  Discovery Learning dan model pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) terhadap hasil belajar siswa kelas VII pada materi membaca 

descriptive text.  Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 

mengaktifkan siswa dalam menyelidiki suatu permasalahan sederhana, yang 

dikaitkan dengan permaslahan dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan model  Discovery Learning dan model 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) tersebut. Oleh karena 

itu, penulis mengambil judul penelitian: “ Pengaruh model  Discovery Learning 

dan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) terhadap 

Hasil Belajar  Siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris  materi membaca 

descriptive text  Kelas VII MTs di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2021/2022”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan   latar belakang   masalah   yang   telah   diuraikan   di   atas,   

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1.2.1 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

Discovery learning (X1) terhadap hasil belajar dalam pembelajaran  Bahasa 

Inggris materi membaca descriptive text siswa kelas VII di Kecamatan 

Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2021/2022? 

1.2.2 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD) (X2) terhadap hasil belajar 
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dalam pembelajaran  Bahasa Inggris materi membaca descriptive text siswa 

kelas VII di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 

2021/2022? 

1.2.3 Seberapa besar perbedaan pengaruh model pembelajaran Discovery learning 

(X1) dan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

(X2) terhadap terhadap hasil belajar dalam pembelajaran  Bahasa Inggris 

materi membaca descriptive text siswa Kelas VII di Kecamatan Tlogowungu 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalisis pengaruh model pembelajaran Discovery learning (X1) 

terhadap hasil belajar dalam pembelajaran  Bahasa Inggris materi membaca 

descriptive text siswa kelas VII di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2021/2022 

1.3.2 Menganalisis pengaruh model pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) (X2) terhadap hasil belajar dalam pembelajaran  Bahasa 

Inggris materi membaca descriptive text siswa kelas VII Kecamatan 

Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2021/2022 

1.3.3 Menganalisis perbedaan pengaruh model pembelajaran Discovery learning 

(X1) model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) (X2) 

terhadap terhadap hasil belajar dalam pembelajaran  Bahasa Inggris materi 

membaca descriptive text siswa kelas VII Kecamatan Tlogowungu 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melihat apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka hasilnya 

diharapakan dapat memberi manfaat bagi kita semua, terkhusus sebagai: 

1.4.1 Sebagai referensi ilmu pengetahuan dan karya ilmiah lembaga pendidikan 

dan  masyarakat  berupa  literatur  atau  bahan  bacaan  yang  berkaitan 
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langsung dengan model dan media pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 

1.4.2 Sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan dalam pengembangan dan 

pengaplikasian  model dan media pembelajaran yang dapat digunakan dan 

pembelajaran Bahasa Inggris. 

1.4.3 Sebagai pedoman bagi guru-guru Bahasa Inggris dalam menyusun model 

dan media pembelajaran Bahasa Inggris. 

1.4.4 Sebagai landasan pemikiran dalam penelitian pendidikan Bahasa Inggris 

selanjutnya 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1.5.1 Permasalahan pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery learning 

(X1) model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) (X2) 

terhadap terhadap hasil belajar dalam pembelajaran  Bahasa Inggris materi 

membaca descriptive text.  

1.5.2 Penelitian ini dilakukan di MTs Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati 

1.5.3 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Maslakul Huda 

Tlogowungu, Kelas VII MTs Asyariyyah Tlogowungu, Kelas VII MTs 

Nabaul Ulum Tlogowungu, MTs Miftahul Ulum Tlogowungu, MTs 

Matholi’ul Huda Tlogowungu.  

1.5.4 Penelitian ini dilakukan di semester 1 tahun ajaran 2021/2022. 

 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Model Pembelajaran Discovery Learning 

Model pembelajaran discovery learning adalah salah satu model 

pembelajaran berbasis penemuan, yaitu lebih menekankan pada penemuan 

jawaban atas masalah yang direkayasa oleh guru. Memilih model discovery 

learning karena model ini mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan 

jawaban melalui proses pembelajaran. Model discovery learning ini dapat 

membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya. Membantu memperoleh 
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kepercayaan diri bekerja sama dengan siswa lain. Berpusat pada peserta didik dan 

gurupun berperan aktif dalam mengeluarkan gagasan- gagasannya. Discovery 

learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang 

terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi 

diharapkan mengorganisasi sendiri. 

Model discovery learning dapat juga memberikan pengalaman belajar 

secara langsung kepada peserta didik untuk menemukan sebuah informasi 

(Sulistiawan, 2017). Cara tersebut dengan membuktikan langsung mencari data 

yang didapatkan dari bertanya, mencari literatur dan demonstrasi. Dengan 

demikian, untuk mencapai tujuan pembelajaran seorang guru hendaknya memiliki 

kemampuan mengorganisasikan pembelajaran. Dengan menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan keterkaitan materi 

pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka indikator dalam 

model discovery  adalah stimulasi, perumusan masalah, pengumpulan data, 

analisis data, dan verifikasi. 

 

1.6.2 Model pembelajaran STAD 

Isjoni (2013) berpendapat pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan 

siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja 

sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu 

sama lain dalam kelompok tersebut. (Isjoni, 2013) menyatakan pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan belajar lebih baik dan meningkatkan sikap tolong 

menolong dalam perilaku sosial. Penggunaan model pembelajaran ini dapat 

diawali dengan membentuk atau membagi anak dalam beberapa kelompok dengan 

anggota setiap kelompoknya adalah 4-5 orang berkemampuan yang beragam 

(campuran menurut hasil, jenis kelamin, suku dan lain-lain. Langkah selanjutnya 

yang dapat dilakukan adalah guru menyiapkan pembelajaran yang diajarkan 

(Trianto, 2009) menyatakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-

5 orang siswa secara heterogen. Pembelajarannya diawali dengan penyampaian 
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tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan 

penghargaan kelompok. Menurut (Slavin, 2008) berpendapat komponen dalam 

model Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri atas lima komponen utama 

yaitu presentasi kelas, kerja kelompok (tim), kuis, skor kemajuan individual, 

rekognisi (penghargaan) kelompok. 

 

1.6.3 Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Susanto 

(2013: 5) mendefinisikan hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai salah satu hasil dari kegiatan belajar. Hernawan (2007: 2) mendefinisikan 

hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku. Seseorang yang belajar 

akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, atau penguasaan nilai-nilai (sikap). Proses belajar akan 

menghasilkan hasil belajar. Namun harus diingat, meskipun tujuan pembelajaran 

itu dirumuskan secara jelas dan baik, belum tentu hasil belajar yang diperoleh 

mesti optimal. Karena hasil yang baik itu dipengaruhi oleh komponen-komponen 

yang lain, dan terutama bagaimana aktivitas siswa sebagai subjek belajar. Hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku.  

Gagne memberikan ketegori mengenai hasil belajar kedalam 5 (lima) 

macam adalah: (1) Informasi verbal yaitu adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang guna menyampaikan fakta-fakta atau peristiwa dengan cara lisan atau 

tulisan, (2) Keterampilan intelektual yaitu adalah suatu kemampuan yang dapat 

menyebabkan seseorang bisa membedakan, menggabungkan, mentabulasi, 

menganalisis, menggolong-golongkan, mengkuantifikasikan benda, kejadian dan 

lambang, (3) Keterampilan motorik yaitu adalah keterampilan seseorang untuk 

dapat  melakukan sesuatu gerakan dalam banyak gerakan yang terorganisasi, (4) 

Strategi kognitif yaitu adalah kemampuan seseorang perihal teknik berfikir, 

pendekatan-pendekatan  dalam menganalisis dan pemecahan masalah dan (5) 

Sikap yaitu adalah kemampuan  bagi seseorang untuk menerima atau menolak 

terhadap sesuatu objek tertentu berdasarkan penilaian tentang objek tersebut. 
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Hasil belajar berupa keterampilan membaca siswa adalah dapat membaca 

teks yang berbentuk narasi, deskripsi dan percakapan, dan berbentuk khusus 

seperti : leaflet, selebaran dan surat pribadi yang panjangnya kira – kira 200 kata 

untuk : (a) Menemukan informasi tertentu, (b) Mendapat gambaran umum tentang 

isi bacaan, (c) Menemukan pikiran utama yang tersurat, (d) Menemukan pikiran 

utama yang tersirat, (e) Menemukan semua informasi rinci yang tersurat, (f) 

Mendapat informasi yang tersirat, dan (g) Menafsirkan makna kata dan kalimat 

berdasarkan konteks. 

  


