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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pendidikan di sekolah memiliki tiga variabel yang sangat 

berkaitan. Ketiga variabel tersebut adalah kurikulum, guru, dan proses belajar 

mengajar. dalam hal ini guru menempatkan diri sebagai pembimbing semua siswa 

yang memerlukan bantuan menghadapi persoalan belajar. Guru harus mampu 

mendorong, membina gairah belajar siswa sehingga siswa memiliki motivasi yang 

kuat serta keleluasaan mengembangkan cara belajar masing-masing, dan 

partisipasi siswa secara aktif. Guru juga harus mampu menerjemahkan nilai-nilai 

yang ada dalam kurikulum kemudian menstranformasikan nilai-nilai tersebut 

kepada siswa melalui proses belajar di sekolah. 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu pilar 

peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan adalah bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas SDM, baik 

aspek kemampuan, kepribadian maupun tanggung jawab sebagai warga negara 

Upaya meningkatkan aktivitas mutu pendidikan membutuhkan proses 

belajar mengajar yang optimal. Sehingga diperoleh hasil belajar, sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Kesadaran baik dari siswa sebagai subyek yang harus 

terlibat secara aktif dalam proses belajar maupun guru sebagai pendidik sangat 

dibutuhkan, karena belajar pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya 
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sendiri, baik dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan baru maupun dalam 

bentuk sikap dan nilai yang positif.  

Dilihat dari peran guru sebagai pelaksana proses pembelajaran di dalam 

kelas, mereka berperan sebagai komunikator, yaitu mengkomunikasikan materi 

pelajaran dalam bentuk verbal dan non-verbal. Sedangkan sebagai fasilitator guru 

memiliki peran memfasilitasi siswa untuk belajar secara maksimal dengan 

menggunakan berbagai strategi, metode, media, dan sumber belajar agar siswa 

sebagai titik sentral belajar dapat lebih aktif, mencari dan memecahkan 

permasalahan belajar sehingga berindikasi pada peningkatan hasil belajar  

Dimyati dan Mudjiono (2002:51) berpendapat bahwa proses 

pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa lebih aktif berpatisipasi dalam 

proses pembelajaran. Melalui partisipasi seorang siswa akan dapat memahami 

pelajaran dari pengalamannya sehingga akan mempertinggi hasil belajarnya. 

Tidak hanya itu, proses pembelajaran biologi adalah proses yang 

menyeluruh dan saling berhubungan antara materi biologi yang satu dengan 

lainnya. Konsep awal yang diterima siswa menjadi syarat untuk penguasaan 

konsep berikunya. Pengetahuan awal siswa pada setiap pengalaman belajaranya 

akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka belajar dan apa yang dipelajari 

selanjutnya (Trianto, 2007:21), dengan demikian diperlukan metode penyampaian 

materi yang tepat, yang dapat memberdayakan siswa baik dari segi akademik 

maupun kecakapan sosial, dapat memecahkan masalah dengan sifat terbuka dan 

suatu pembelajaran yang lebih tepat dan menarik, sehingga bertujuan pendidikan 

dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan dapat tercapai. 
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Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah metode pembelajaran 

SQ4R. Metode (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) ini digunakan 

untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu 

proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca 

buku. Membaca membuat kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui 

tulisan. Membaca dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara bahas 

dan pikiran. Sebagai proses interaksi, maka keberhasilan membaca akan 

dipengaruhi oleh faktor pengetahuan yang melatarbelakangi metode membaca ( 

Trianto, 2007:147). 

Pembelajaran SQ4R adalah cara membaca yang dapat mengembangkan 

metakognitif siswa, yaitu dengan menugaskan siswa untuk membaca bahan 

belajar secara seksama, cermat, melalui; Survey dengan mencermati teks bacaan, 

melihat pertanyaan di ujung bab, baca ringkasan bila ada dan cermati gambar-

gambar, grafik, dan peta. Question dengan membuat pertanyaan (mengapa, 

bagaimana, dan dimana) tentang bahan bacaan (materi bahan ajar), Read dengan 

membaca teks dan mencari jawabannya. Reflect yaitu aktivitas memberikan 

contoh dari bahan bacaan dan membayangkan konteks aktual yang relevan, Recite 

merupakan mempertimbangkan jawaban yang diberikan (catat-bahas bersama) 

dan Review yaitu cara meninjau ulang menyeluruh. 

Berdasarkan penelitian Nur (2000:25) disimpulkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran SQ4R (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) 

dapat meningkatkan hasil belajar karena efektif dalam membantu siswa menghafal 

informasi dari bacaan. Tingkat penguasaan suswa terhadap materi yang diajar 
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dapat diketahui dari hasil belajar siswa setelah menempuh satu pokok bahasan 

(Arikunto, 2002:35). 

Evaluasi harus sering dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap materi yang diberikan. Salah satunya dengan memberikan tes (kuis) pada 

setiap akhir pertemuan. Kuis ini berupa soal-soal yang diberikan untuk dikerjakan 

secara individual. 

Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar biasanya 

berupa tes yang diberikan pada akhir pokok bahasan. Hasil belajar siswa yang 

rendah menandakan bahwa siswa tersebut belum menguasai materi. Apabila hal 

ini terjadi maka sulit untuk mengulangi materi sebelumnya karena banyaknya 

materi yang telah diberikan. Saat meneliti jawaban dari siswa, guru biasanya 

hanya menunjukkan letak kesalahan dari pekerjaan siswa, tanpa memberikan 

jawaban yang benar dan bagaimana cara mencapainya. Hal ini mengakibatkan 

siswa kurang termotivasi untuk mencari jawaban yang benar. Siswa mungkin 

melakukan kesalahan yang sama saat mengerjakan soal yang serupa, sehingga 

siswa sulit untuk meningkatkan hasil belajarnya. Melakukan kesalahan yang sama 

saat mengerjakan soal yang serupa, sehingga siswa sulit untuk meningkatkan hasil 

belajarnya. Cara yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah di atas yaitu 

dengan memberikan metode Talking Stick. Metode Talking Stick ini berupa 

pemberian pertanyaan kepada siswa. Talking Stick merupakan metode 

pembelajaran dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib 

menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. 
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Metode ini diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam melakukan kegiatan 

belajar (Suprijono, 2011:109). 

Metode Talking Stick ini secara umum bertujuan agar siswa mengetahui 

letak kesalahannya sehingga pada akhirnya siswa akan dapat mengarjakan soal-

soal sesuai dengan petunujuk yang diberikan oleh guru. Siswa diharapkan tidak 

mengulangi kesalahan yang sama saat mengarjakan soal yang serupa. Guru 

sebaiknya segera mengoreksi dan memberikan evaluasi pada pekerjaan siswa. 

Selanjutnya segera mengembalikannya kepada siswa. Cara ini lebih efektif karena 

siswa dapat segera memperbaiki kesalahan dalam mengerjakan soal. 

Salah satu materi biologi SMP kelas VIII semester I menurut Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah materi sistem peredaran darah pada 

manusia. Banyaknya materi yang monoton dan konvensional menjadikan siswa 

males belajar dalam proses pembelajaran, sehingga banyak siswa mendapat nilai 

kurang memuaskan. Melalui modifikasi metode membaca aktif SQ4R dan Talking 

Stick sebagai alat evaluasi, maka pada penelitian ini akan diterapkan suatu metode 

pembelajaran SQ4R melalui metode Talking Stick pada pokok bahasan sistem 

peredaran darah pada manusia. Siswa diharapkan lebih aktif dan terlibat langsung 

dalam pembelajaran yang menyenangkan.  

SMP muhammadiyah 8 batu adalah merupakan fasilitas penunjang cukup 

memadai seperti perpustakaan dan laboratorium. Akan tetapi proses pembelajaran 

di SMP ini cenderung bersifat teachers center artinya pembelajaran biologi di 

SMP tersebut masih berpusat pada guru. Guru masih menekankan pada perannya 

sebagai penyampaian materi pelajaran sehingga guru merupakan ini dari proses 
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pembelajaran dan siswa diibaratkan sebagai gelas kosong yang terisi air ketika 

guru menuangkan ilmunya. Hal ini berarti siswa dalam proses pembelajaran 

cenderung pasif dan guru lebih aktif didalam proses pembelajaran.  

Gambaran mengenai proses pembelajaran Biologi seperti di atas dapat 

dilihat di Kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Batu, dari hasil observasi yang telah 

dilakukan diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran Biologi masih terkesan 

kaku dan tidak kondusif, karena guru Biologi lebih sering menggunakan metode 

ceramah dan diskusi kelas. Metode-metode yang digunakan guru Biologi ini 

kurang mengasah kerja ilmiah siswa karena proses pembelajaran masih dilakukan 

didalam kelas tanpa meminta siswa untuk melakukan suatu kegiatan yang 

mengarah pada kerja dan sikap ilmiah siswa. Siswa masih banyak yang kurang 

aktif baik bertanya maupun beropini untuk menyampaikan gagasannya, karena 

motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran Biologi masih sangat rendah sekali. Hal 

ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang bosan dan tidak konsentrasi dengan 

materi yang disampaikan guru, seperti mengantuk, ngobrol dengan teman 

sebangkunya dan bermain hp secara sembunyi-sembunyi di dalam kelas.  

Salah satu akibat dari kondisi pembelajaran tersebut, yaitu mayoritas hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Batu masih belum bisa mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sesuai dengan hasil wawancara peneliti 

kepada guru bidang studi Biologi kelas VIII, bahwa siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 8 Batu yang berjumlah 32 siswa hanya 50% yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) murni dari hasil ulangan harian. Menurut Ibu 

Murni Novida Wardany S.Pd, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 
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ditetapkan dalam ketuntasan mata pelajaran Biologi kelas VIII adalah 70. Agar 

siswa mencapai nilai KKM tersebut, maka Ibu Murni Novida Wardany S.Pd,  

memberikan tambahan tugas-tugas baik tugas kelompok maupun individu. 

Meskipun siswa sudah mencapai nilai KKM dengan tambahan dari nilai tugas, 

namun dalam pemahaman materi pelajaran Biologi siswa belum dikatakan 

berhasil, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas masih belum optimal. 

Melihat kondisi pembelajaran diatas, maka perlu diterapkannya suatu model 

pembelajaran baru yang lebih memberdayakan siswa, mendorong siswa 

mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri, bukan hanya 

menekankan pada penghafalan konsep-konsep maupun teori-teori saja. 

Pengetahuan dan pemahaman konsep materi tidak langsung dari guru akan tetapi 

diperoleh melalui suatu proses yang disebut kegiatan atau kerja ilmiah.  

Metode belajar SQ4R dengan metode Talking Stick diharapkan akan 

menarik perhatian siswa, sehingga siswa mudah menerima dan mengingat materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa dapat meningkatkan hasil 

belajarnya sesuai dengan nilai criteria ketuntasan minimal.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Proses dan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode 

Pembelajaran SQ4R  Dengan Metode  Talking Stick Mata Pelajaran Biologi 

Kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Batu” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang 

dihadapi sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran SQ4R dengan metode Talking 

Stick dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam bertanya pada saat 

pembelajaran biologi pokok bahan sistem peredaran darah pada manusia kelas 

VIII semester I SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun 2012? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi pokok 

bahasan sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII semester I SMP 

Muhammadiyah 8 Batu tahun 2012 dengan menggunakan metode 

pembelajaran SQ4R dan metode Talking Stick?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan metode pembelajaran SQ4R dengan 

metode Talking Stick  dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam 

bertanya pada saat pembelajaran biologi pokok bahasan sistem peredaran 

darah pada manusia kelas VIII semester I SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun 

2012. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Biologi pokok bahasan sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII 

semester I SMP Muhammadiyah 8 Batu dengan metode pembelajaran SQ4R  

dan  metode Talking Stick. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengacu pada apa yang diberikan penelitian kepada 

bidang ilmu tertentu, instansi, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam 

ilmu-ilmu terapan yang terkait (Arikunto, 2005: 55). Manfaat penelitian ini dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

Dengan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan, pengalaman, 

serta dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang dialami para 

siswa pada umumnya. 

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pemahaman 

serta meningkatkan hasil belajar (afektif, psikomotorik, dan kognitif), serta 

membantu meningkatkan respon positif dalam proses pembelajaran 

b. Manfaat bagi Guru 

Memotivasi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan 

pengetahuan dan pengalaman tentang macam-macam model pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Mengembangkan kualitas sekolah dengan penerapan metode-metode belajar 

yang menarik dan inovatif.  

d. Manfaat bagi Peneliti Lain 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya, khususnya di bidang pendidikan dengan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).   

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam 

menafsirkan judul dalam proposal skripsi ini, penulis merasa perlu membuat 

batasan yang mempelajari dan mempertegas istilah yang digunakan tersebut, 

yaitu: 

1. Belajar  

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat 

orang belajar maka responnya menjadi lebih baik dan sebaliknya bila tidak 

belajar responnya menjadi menurun, sedangkan menurut Gagne belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, 

melewati pengolahan informasi, menjadi kapasitas baru. 

2. Metode Pembelajaran SQ4R 

SQ4R adalah pengembangan dari SQ3R dengan menambahkan unsur 

Reflect, yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan dan 

membayangkan konteks aktual yang relevan.   

Pembelajaran SQ4R adalah cara membaca yang dapat mengembangkan 

metakognitif siswa, yaitu dengan menugaskan siswa untuk membaca bahan 

belajar secara seksama, cermat, melalui; survey  dengan mencermati bacaan, 

melihat pertanyaan di ujung bab, baca ringkasan bila ada. Question dengan 
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membuat pertanyaan (mengapa, bagaimana, dan darimana) tentang bahan 

bacaan (materi bahan ajar).  Read dengan membaca teks dan mencari 

jawabannya.   Reflect  yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan 

dan membayangkan konteks aktual yang relevan. Recite mempertimbangkan 

jawaban yang diberikan (cata-bahas bersama). Review yaitu cara meninjau 

ulang menyeluruh. 

3. Metode Talking Stick 

Metode Talking Stick ini berupa pemberian pertanyaan kepada siswa. 

Talking Stick merupakan pendekatan pembelajaran dengan bantuan tongkat, 

siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah 

siswa mempelajari materi pokoknya. Metode ini diharapkan siswa akan lebih 

meningkat aktivitasnya dalam melakukan kegiatan belajar (Suprijono, 

2011:109). 

4. Penggabungan 2 metode 

Berdasarkan penelitian Nur (2000:25) disimpulkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran SQ4R (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) 

dapat meningkatkan hasil belajar karena efektif dalam membantu siswa 

menghafal informasi dari bacaan. Talking Stick merupakan metode 

pembelajaran dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib 

menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. 

Metode ini diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam melakukan 

kegiatan belajar (Suprijono, 2011:109). 
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Melalui modifikasi metode membaca aktif SQ4R dan Talking Stick 

sebagai alat evaluasi. Siswa diharapkan lebih aktif dan terlibat langsung dalam 

pembelajaran yang menyenangkan. 

5. Pembelajaran Biologi SMP  

Pembelajaran biologi (ilmu hayati) adalah suatu proses yang 

mempelajari ilmu mengenai kehidupan. Menurut Ahmadi, (1991:4) 

pembelajaran biologi sendiri sebenarnya merupakan suatu proses menjadikan 

peserta didik belajar biologi sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan 

6. Proses pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi murid-murid 

untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat 

segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan anak. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah 

satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis 

dalam segala fase dan proses perkembangan anak. 

7. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah semua perubahan di bidang kognitif, afektif dan 

psikomotor yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

laku (Winkel, 1986). 


