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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang

terlibat dalam pendidikan, sedangkan guru SD merupakan ujung tombak dalam

pendidikan dasar. Guru SD adalah orang yang paling berperan dalam menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di jaman pesatnya

perkembangan teknologi. Guru SD dalam setiap pembelajaran selalu

menggunakan pendekatan, strategi dan  metode pembelajaran yang dapat

memudahkan siswa memahami materi yang diajarkannya,  namun  masih sering

terdengar keluhan dari para guru tentang materi pelajaran yang terlalu banyak dan

keluhan kekurangan waktu untuk mengajarkannya semua.

Kurikulum KTSP di sekolah dasar bertujuan untuk menghasilkan lulusan

yang kompeten dan cerdas, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi. Hal ini hanya dapat tercapai apabila proses pembelajaran yang

berlangsung mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa, dan

siswa terlibat langsung dalam pembelajaran IPA. Kurikulum tersebut juga

memberi kemudahan kepada guru dalam menyajikan  pengalaman belajar, sesuai

dengan prinsip belajar sepanjang hidup yang mengacu pada empat pilar

pendidikan universal. Menurut Soedijarto (Kunandar, 2007) berkaitan dengan

belajar, UNESCO pada tahun 1996 melalui Komisi Internasional untuk

Pendidikan Abad ke-21 menyarankan diterapkannya empat pilar belajar, yaitu
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belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar dengan melakukan (learning

to do), belajar untuk hidup dalam kebersamaan (learning to live together), dan

belajar menjadi diri sendiri (learning to be).

Siswa kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang, banyak siswa yang hasil

belajarnya masih rendah. Hasil ulangan menunjukkan bahwa siswa perlu adanya

usaha peningkatan belajarnya, semua nilai siswa masih dibawah KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal). Siswa yang mendapat nilai 50-60 ada 3 siswa dengan

prosentase 16% dan siswa yang mendapat nilai dibawah 50 dengan prosentase

84%. Padahal KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) ditentukan 63,00. Nilai yang

dicapai siswa kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang masih jauh dibawah KKM.

Berdasarkan pengamatan di SDN Tunggulwulung 3 Malang (akhir oktober

2010) kondisi pembelajaran IPA diketahui bahwa guru melaksanakan

pembelajaran konvensional/klasikal dan menggunakan metode ceramah serta

antusias dari siswa untuk belajar masih rendah. Pembelajaran diartikan sebagai

upaya membuat individu belajar, yang dirumuskan Gagne (Nabisi, 2009) sebagai

pengaturan peristiwa yang ada di luar diri seseorang siswa, dan dirancang serta

dimanfaatkan untuk memudahkan proses belajar. Kondisi pembelajaran tersebut

tentu saja tidak bisa dibiarkan berlangsung terus menerus.

Dengan adanya empat pilar di atas, menurut Nanang dan Cucu (2009:3)

siswa diharapkan mampu surfing on chaos (berselancar dalam kesemrawutan),

diving on chaos (menyelam dalam kesemrawutan), mendapatkan feedback untuk

melakukan konsolidasi ke dalam, yang ditujukan agar mampu feedward (proaktif)

dan untuk self emergent decision making (mengambil keputusan darurat) dalam
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rangka mengantisipasi dan mengatasi berbagai kejadian yang begitu kompleks

dan chaos di masa depan secara adaptif dan generatif.

Motivasi dalam belajar merupakan sebagai keseluruhan daya penggerak

dalam diri siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan belajar guna mencapai

tujuan yang telah ditetapkan (Devi, 2010). Tugas guru adalah membangkitkan

motivasi anak sehingga ia mau melakukan serangkaian kegiatan belajar. Motivasi

siswa dapat timbul dari dalam diri individu /motivasi intrinsik, seperti wujud

adanya kesadaran diri (self awareness) dari lubuk hati yang paling dalam  dan

dapat timbul dari luar diri siswa/motivasi ekstrinsik, seperti adanya pemberian

nasihat dari gurunya, hadiah (reward), kompetisi sehat antar siswa, hukuman

(funishment), dan sebagainya (Usman, 2008)

Dengan kondisi tersebut seharusnya guru mencari alternatif-alternatif

metode pembelajaran yang memungkinkan dapat meningkatkan aktivitas

pembelajaran di kelas, dan salah satu yang dimaksud dalam hal ini adalah model

pembelajaran talking stick. Model pembelajaran ini digunakan kerena melihat dari

kondisi siswa yang masih dalam masa belajar melalui bermain, dengan

menggunakan model pembelajaran talking stick siswa akan belajar melalui

bermain. Kelebihan dari Pembelajaran talking stick ada beberapa macam yaitu,

pembelajaran talking stick bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas,

menguji kesiapan siswa, melatih membaca dan memahami dengan cepat,agar

lebih giat belajar (belajar dahulu).

Mempertimbangkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan maka

perlu diadakan penelitian dengan judul: Penerapan Pembelajaran Talking Stick
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dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPA

Siswa Kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah

yaitu,

1.2.1 Bagaimana penerapan pembelajaran talking stick pada mata pelajaran IPA

di kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang?

1.2.2 Bagaimana motivasi dan prestasi belajar siswa setelah menggunakan

pembelajaran talking stick?

1.3 Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas

III SDN Tunggulwulung 3 Malang, peneliti menggunakan model pembelajaran

talking stick.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk.

1.4.1 Mampu menerapkan pembelajaran talking stick pada mata pelajaran IPA

di kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang.

1.4.2 Meningkatkan motivasi siswa kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang

pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran

talking stick.
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1.4.3 Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III SDN Tunggulwulung 3

Malang pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model

pembelajaran talking stick.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Hasil penelitian ini dapat diterapkan secara langsung oleh guru dalam

meningkatkan mutu mata pelajaran IPA di kelas III SDN Tunggulwulung

3 Malang.

1.5.2 Melalui penelitian ini guru dapat menggunakan media talking stick dalam

mata pelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar

siswa kelas III SDN Tunggulwulung 3 Malang.

1.5.3 Dengan guru menggunakan model talking stick sebagai model

pembelajaran siswa menjadi lebih mudah mempelajari IPA.

1.5.4 Melalui penelitian ini peneliti bisa memanfaatkan hasil belajar pada mata

kuliah PTK, strategi pembelajaran, assesment, statistik, dll.

1.6 Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam skripsi

ini didefinisikan sebagai berikut:

1) Pembelajaran talking stick adalah salah satu model pembelajaran kooperatif

dengan pendekatan struktur. Model pembelajaran ini memberi kesempatan

pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.
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Pembelajaran diawali dengan guru menyiapkan tongkat dan menyajikan

materi pokok, selanjutnya meminta siswa untuk membaca materi lengkap

pada wacana. Guru mengambil tongkat dan memberikan tongkat kepada

siswa dan siswa yang kebagian tongkat menjawab pertanyaan dari guru,

tongkat diberikan dan memberi pertanyaan secara bergantian pada siswa,

setelah itu siswa dan guru menarik kesimpulan tentang materi yang telah

dibahas. Kegiatan yang terakhir yaitu siswa diberikan evaluasi (Suherman,

2006).

2) Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa untuk

melakukan serangkaian kegiatan belajar guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (Devi, 2008).

3) Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan

kegiatan Gagne (Nabisi, 2009).


