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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam 

membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan 

perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung 

jawab. Pengertian pendidikan secara luas adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU Sisdiknas  Nomor 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3). 

Masalah yang  dihadapi  dalam  dunia pendidikan adalah masalah 

lemahnya proses  pembelajaran.  Dalam  proses pembelajaran siswa kurang 

didorong untuk mengembangkan keterampilan berfikir.  Proses  pembelajaran  

di dalam  kelas  diarahkan  kepada kemampuan siswa untuk menghafal 

informasi,  siswa  terbiasa  untuk mengingat dan menimbun informasi, tanpa  
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berusaha untuk menghubungkan yang diingat itu dengan kehidupan sehari-

hari. Akibatnya, siswa merasa bosan saat proses pembelajaran di dalam kelas 

berlangsung. Salah satu cara meningkatkan mutu  pendidikan  adalah  dengan 

meningkatkan mutu  pembelajaran, terutama pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Pendidikan dasar merupakan tempat bagi siswa untuk memperoleh 

ilmu yg paling awal, dan paling menentukan bagi peserta didik untuk 

memperoleh ilmu pada pendidikan selanjutnya. Guru yang bertindak sebagai 

pendidik, dituntut untuk benar-benar menguasai seluruh materi pelajaran yang 

akan disampaikan pada peserta didik, namun ketika tingkat pemahaman guru 

sudah baik, belum tentu materi yang diajarkan dapat dengan mudah diserap 

oleh siswa. Pada umumnya, guru berbicara dengan kecepatan 100 hingga 200 

kata per menit, jika siswa benar-benar berkonsentrasi, mereka akan dapat 

mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap 50 hingga 100 kata per 

menit, atau setengah dari apa yang dikatakan guru” (Silberman, 2009:24). 

Berbagai cara dan metode dapat dilakukan oleh guru dalam kegiatan 

belajar mengajar untuk menyampaikan informasi agar efektif dapat diterima 

oleh siswa. Namun, seefektif apapun penyampaian materi pelajaran oleh 

guru, tidak semuanya dapat diterima oleh siswa. Ketika pemahaman siswa 

dirasa masih belum maksimal, tentu seorang guru harus memikirkan cara agar 

siswa dapat berlatih lebih banyak tentang materi tersebut. 

Untuk itu, guru perlu meningkatkan mutu pengajarannya, dimulai 

dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, 

karakteristik siswa, materi yang diajarkan, sumber belajar yang tersedia dan 

metode pembelajaran. Kenyataannya, masih banyak ditemukan proses 
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pembelajaran yang kurang sesuai dengan harapan dan masih jauh dari 

pembelajaran yang PAIKEM. Seperti yang diungkapkan oleh Suprijono 

(2011:7), PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Selanjutnya, PAIKEM dapat 

didefinisikan sebagai suatu pendekatan mengajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran dan media pengajaran yang sesuai dan disertai penataan 

lingkungan sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Berbagai metode pembelajaran yang dapat menciptakan kondisi yang 

PAIKEM sangat banyak, diantaranya adalah pemanfaatan metode Talking 

Stick. Talking Stick merupakan metode pembelajaran yang dipergunakan guru 

dengan media tongkat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan 

(Maufur, 2009:88). Guru akan memberikan sebuah tongkat kepada salah satu 

siswa, kemudian tongkat akan diberikan kepada siswa yang lainnya secara 

bergantian dengan iringan lagu, dan siswa yang mendapatkan tongkat pada 

saat lagu berhenti, akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 November 2015 dengan 

Lasnik, S.Pd., selaku wali kelas V SDN Sumberingin kulon 01 Tulungagung, 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi perjuangan melawan 

penjajah dan pergerakan nasional Indonesia semester I masih banyak yang 

kurang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) jika dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: 1. Materi yang banyak dan cenderung membosankan, 2. Kurangnya 
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minat baca siswa, 3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam 

menyampaikan materi dominan ceramah. 

Permasalahan yang muncul dan terlihat dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu: 

a. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih banyak yang di bawah 

KKM. Hal ini disebabkan siswa kurang menguasai materi dan kurang 

membaca, jadi hasil belajar yang didapatkan siswa pada mata pelajaran 

IPS belum sesuai dengan KKM yang disepakati, yaitu 70.  

b. Pada saat guru menyampaikan materi mata pelajaran IPS masih 

menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas, dan siswa harus 

membaca materi kembali sehingga pembelajaran masih terlihat monoton. 

c. Siswa belum terkondisikan dengan baik karena beberapa siswa yang 

jenuh saat pembelajaran berlangsung mengganggu siswa yang lainnya. 

Hal tersebut terlihat pada saat dilakukan observasi pada tanggal 12 

November 2015, ada 8 siswa dari jumlah siswa 14 dengan persentase 57% 

yang belum mendapatkan nilai di atas KKM yang telah disepakati, yaitu 70.  

Hal seperti ini dapat terjadi karena kurangnya variasi pembelajaran dan 

metode pembelajaran yang selalu sama, yang membuat siswa kurang tertarik 

dalam memperoleh informasi tentang materi yang sedang dipelajari. Dengan 

adanya permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Materi Perjuangan Melawan Penjajah dan Pergerakan 

Nasional Indonesia dengan Penerapan Metode Talking Stick Siswa Kelas 

V SDN Sumberingin Kulon 01 Tulungagung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana penerapan pembelajaran IPS kelas V SDN Sumberingin 

Kulon 01 Tulungagung dengan mengunakan metode Talking Stick? 

1.2.2 Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode 

Talking Stick pada  kelas V SDN Sumberingin Kulon 01 Tulungagung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pembelajaran IPS 

dengan metode Talking Stick pada siswa kelas V SDN Sumberingin 

Kulon 01 Tulungagung. 

1.3.2 Untuk mengetahui dan menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan metode Talking Stick pada 

siswa kelas V SDN Sumberingin Kulon 01 Tulungagung. 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan penelitian dengan judul “ Peningkatan Hasil Belajar IPS 

dengan Penerapan Metode Talking Stick Siswa Kelas V SDN Sumberingin 

Kulon 01 Tulungagung ” dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Jika menerapkan metode Talking Stick sebagai metode pembelajaran IPS 

kelas V SDN Sumberingin Kulon 01 Tulungagung, maka hasil belajar siswa 

akan meningkat”. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

praktis maupun secara teoritis. 

1.5.1 Manfaat teoritis 

1.5.1.1 Menambah wawasan dalam melaksanakan penelitian, terutama 

penelitian pada pembelajaran IPS kelas V SD. 

1.5.1.2 Memberikan salah satu solusi dalam meningkatkan pemahaman 

siswa tentang pelajaran IPS. 

1.5.2 Manfaat bagi guru. 

1.5.2.1 Guru mengetahui secara langsung penerapan metode Talking 

Stick yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. 

1.5.2.2 Guru dapat menerapkan metode Talking Stick sebagai alternatif 

pada pembelajaran selanjutnya. 

1.5.3 Manfaat bagi peneliti. 

1.5.3.1 Peneliti mendapat pengalaman yang berbeda karena secara 

langsung mengetahui keadaan dan situasi pembelajaran di kelas 

dengan menerapkan metode Talking Stick pada mata pelajaran 

IPS. 

1.5.3.2 Sebagai bahan belajar dalam menyusun rancangan penelitian 

dan pembelajaran dengan menggunakan metode Talking Stick. 

1.5.4 Manfaat bagi peneliti selanjutnya. 

1.5.4.1 Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. 
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1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SDN Sumberingin 

Kulon 01 Tulungagung yang berjumlah 14 siswa, yang terdiri dari 9 siswa 

laki-laki dan 5 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi perjuangan 

melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia semester genap tahun 

ajaran 2015-2016. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas kebutuhan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar dalam rangka 

untuk mencapai prestasi belajar siswa yang lebih baik lagi.  

Kurikulum yang dilaksanakan di SDN Sumberingin Kulon 01 

Tulungagung adalah KTSP. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan hasil 

belajar mata pelajaran IPS kelas V materi perjuangan melawan penjajah dan 

pergerakan nasional Indonesia, karena KKM pada materi tersebut belum 

tercapai sesuai ketentuan sekolah. Adapun Kompetensi Dasar (KD) dalam 

penelitian ini yaitu 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada 

masa penjajahan Belanda dan Jepang. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran IPS pada penelitian ini adalah metode Talking Stick. 

1.7 Definisi Istilah 

1.7.1 Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya pengajaran dari puncak proses (Hamalik, 2005:34). 

1.7.2 Pengertian IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang 

berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu 
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sosial, humaniora, sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial 

kehidupan. Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek 

disiplin ilmu, karena yang lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik 

dan psikologis serta karakteristik kemampuan berpikir peserta didik 

yang bersifat holistik (Sapriya, 2009:20). 

1.7.3 Menurut Usman (2002:22) metode mengajar dapat berarti alat yang 

merupakan perangkat atau bagian dari suatu strategi pengajaran. 

Strategi pengajaran juga merupakan suatu pendekatan yang digunakan 

untuk mencapai tujuan. 

1.7.4 Talking Stick (tongkat berbicara) adalah metode pembelajaran yang 

dipergunakan guru dengan media tongkat dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Metode talking stick berguna untuk 

melatih keberanian siswa dalam menjawab dan berbicara kepada orang 

lain (Maufur, 2009:88). Talking Stick (tongkat berbicara) termasuk 

salah satu metode pembelajaran kooperatif, pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja 

secara kolaboratif dalam mencapai tujuan (Isjoni, 2010:89). 


