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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf 

hidup bangsa Indonesia agar tidak sampai tertinggal dengan bangsa lain. Karena 

itu sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, global sehingga diperlukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana.  

Rendahnya kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kurang berhasilnya proses 

pembelajaran. Jika dianalisis secara makro penyebabnya bisa dari siswa, guru, 

sarana dan prasarana maupun model pembelajaran yang digunakan. Proses 

pembelajaran yang kurang berhasil dapat menyebabkan siswa kurang berminat 

untuk belajar. Minat siswa yang kurang ditunjukkan dari kurangnya aktivitas 

belajar, interaksi dalam proses pembelajaran dan persiapan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

Sekolah sebagai wahana pendidikan formal mempunyai tujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu mempersiapkan sekolah dengan 

segala sarana maupun prasarana pendidikan seperti perbaikan kurikulum, 

peningkatan kualitas guru dan peningkatan pelayanan sekolah pada masyarakat 

merupakan pekerjaan yang paling utama.Guru sebagai pendidik harus menguasai 

bermacam-macam metode mengajar. Hal itu dimaksudkan agar para guru dapat 

 



2 
 

 

melakukan pendekatan yang tepat untuk diterapkan pada tingkat perkembangan 

intelektual siswa. Salah satunya yaitu pada mata pelajaran Matematika. Upaya 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar Matematika diperlukan strategi dan 

model pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Penggunaan strategi dan model ini 

diharapkan mempermudah siswa dalam pemahaman materi yang disampaikan 

guru, serta agar siswa menyenangi pelajaran yang diajarkan. 

       Salah satu metode yang dapat memberikan pengalaman belajar secara 

langsung adalah metode pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif lebih 

diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan 

bentuk ujian tertentu pada akhir tugas (Suprijono, 2012: 54).  

       Model pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan  pembelajaran 

efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan: 1) “memudahkan siswa belajar” 

sesuatu yang “bermanfaat” seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan 

bagaimana hidup serasi dengan sesama; 2) pengetahuan, nilai, dan keterampilan 

diakui oleh mereka yang berkompeten menilai (Suprijono. 2012: 58). Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif proses pembelajarannya lebih 

ditekankan pada proses kerja sama dan kelompok. Salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yaitu Talking Stick. 
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       Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas III tentang 

pembelajaran Matematika SDN Dadaprejo 01, diketahui bahwa di SDN 

Dadaprejo 01 selama ini belum menggunakan Kurikulum 2013 dan belum pernah 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif dengan 

metode Talking Stick. Selain itu masalah yang sering muncul ketika guru 

menyampaikan materi dan ketika proses belajar mengajar berlangsung yaitu 

kurang fokusnya siswa dalam belajar. Siswa kurang memahami materi tentang 

perkalian. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu 

penggunaan metode dan media yang kurang begitu menarik untuk digunakan pada 

proses pembelajaran di kelas. Guru terlalu monoton pada metode yang digunakan 

seperti hafalan di pagi hari dan pulang sekolah. Dan pembelajaran yang diberikan 

guru kurang menarik dan kurang bermakna. Sehingga pemahaman pada materi 

perkalian masih kurang. Hal ini terlihat dengan sulitnya siswa dalam menghafal 

perkalian serta siswa cenderung ramai dan bermain bersama teman saat guru 

menyampaikan materi. 

Permasalahan inilah yang menyebabkan prosentase keberhasilan siswa menurun. 

Faktor dari guru juga sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran serta dapat 

pula mempengaruhi prestasi belajar siswa.Menyikapi masalah tersebut, diperlukan 

model pembelajaran yang inovatif yang lebih mengutamakan keaktifan siswa. 

Agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, maka salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan metode Talking Stick. Dengan model ini, siswa diharapkan lebih 

senang dalam melakukan aktifitas pembelajaran karena terdapat unsur bermain 

yang sesuai pada tahap perkembangan anak usia SD. 
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       Metode Talking Stick sangat menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

Talking Stick merupakan metode pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat 

kelompok yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan 

dari guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. Kegiatan ini diulang terus 

menerus sampai semua kelompok mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan 

dari guru. Dalam penerapan metode Talking Stick, guru membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok 

dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, kecerdasan, persahabatan, atau 

minat yang berbeda. Metode ini bermanfaat karena ia mampu menguji kesiapan 

siswa, melatih keterampilan mereka dalam membaca dan memahami materi 

pelajaran dengan cepat, dan mengajak mereka untuk terus siap dalam situasi 

apapun (Huda, 2013:224). 

       Sintak metode Talking Stick adalah sebagai berikut. 1) guru menyiapkan 

sebuah tongkat yang panjangnya + 20 cm. 2) guru menyampaikan materi pokok 

yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan pada kelompok untuk 

membaca dan mempelajari materi pelajaran. 3) siswa berdiskusi membahas 

masalah yang terdapat di dalam wacana. 4) setelah siswa selesai membaca materi 

pelajaran dan mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk menutup isi 

bacaan. 5) guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu siswa, 

setelah itu guru memberi pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut 

harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 6) guru memberi kesimpulan. 

7) guru melakukan evaluasi/penilaian. 8) guru menutup pembelajaran.  
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       Berdasarkan paparan di atas, maka dipandang perlu diadakan penelitian 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Melalui Metode Talking Stick Untuk 

Meningkatkan Aktifitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III 

SDN Dadaprejo 01, Batu.  

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah peneliti ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana proses pelaksanaan hasil belajar matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode Talking Stick pada 

kelas III SDN Dadaprejo 01 Batu? 

2) Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan  metode Talking Stick pada 

kelas III SDN Dadaprejo 01 Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan di atas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk : 

1) Mendiskripsikan proses pelaksanaan hasil belajar matematika melalui 

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode Talking 

Stick pada kelas III SDN Dadaprejo 01 Batu. 

2) Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif melalui metode Talking 

Stick pada kelas III SDN Dadaprejo 01 Batu. 
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1.4 Hipotesis Tindakan  

       Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Jika pembelajaran 

dilakukan melalui model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode 

Talking Stick maka hasil belajar Matematika siswa kelas III SDN Dadaprejo 01 

akan meningkat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada mata pelajaran 

Matematika. Adapun manfaat penelitian ini adalah:   

1) Bagi Siswa 

Siswa memperoleh pengalaman baru, menuntut siswa untuk lebih aktif dan 

kreatif serta berani mengungkapkan pendapatnya dihadapan guru dan 

teman. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini merupakan pengalaman baru untuk melakukan upaya 

perbaikan dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan efektif agar 

tidak terfokus pada rutinitas. 

3) Bagi Sekolah 

Tercipta suasana kelas yang kondusif, efektif serta menyenangkan 

sehingga suasana lebih nyaman dalam belajar. Dengan meningkatnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika akan mendukung 

peningkatan mutu di SDN Dadaprejo 01 Batu. 
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4) Bagi Peneliti 

Peneliti mampu menambah wawasan pengetahuan , sebagai bahan untuk 

memperluas peneliti dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga 

pendidik. 

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

       Penggunaan model pembelajaran kooperatif melalui metode Talking 

Stickuntuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang 

disusun sesuai dengan KTSP ditujukan pada siswa kelas III SDN Dadaprejo 01 

Batu yang selama ini masih menerapkan sistem lama yaitu siswa hanya mengikuti 

ceramah guru dan hafalan di kelas tanpa mengembangkan pola berpikir aktif dan 

kreatif di dalam kelas yang mana guru hanya sebagai fasilitator bagi siswa di 

dalam kelas. 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yan digunakan dalam 

penelitian perlu dikumpulkan terhadap definisi sebagai berikut:  

1)    Model Pembelajaran  

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran 

dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistemasis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

2)    Model Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis 

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 
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diarahkan oleh guru. Dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang 

untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud.  

3)    Talking Stick  

Talking Stick merupakan metode pembelajaran kelompok dengan bantuan 

tongkat. Kelompok yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab 

pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. 

4)    Matematika  

Matematika adalah ilmu deduktif yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang 

bersifat konkrit dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui logika.  

 

 

 

 

 


