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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan sosial merupakan pembelajaran yang membutuhkan

kosentrasi dalam memahami isi materinya, menurut Rifki (2013:11) IPS adalah 

mata pelajaran yang menelaah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Sedangkan 

menurut Rakhmawati  (2014:9), Pendidikan IPS adalah suatu bidang studi yang 

mempelajari, menelaah dan menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

di tinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Dari pendapat di atas di 

jelaskan bahwa ilmu pengtahuan sosial (IPS) merupakan pembelajaran yang ada 

di sekitar lingkungan sehari-hari.  

 Ruang lingkup IPS menurut Sardjiyo, dkk. (2008:27) adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua aspek 

kehidupannya meliputi aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. 

Pada ruang lingkup mata pelajaran IPS SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : manusia, tempat, dan lingkungan, waktu, keberlanjutan, dan perubahan, 

sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu 

pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis sehingga di masa yang akan datang  
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peserta didik akan mampu menghadapi tantangan kehidupan masyarakat global 

yang selalu berubah setiap saat. 

Peneliti mendapatkan informasi dari guru wali kelas bahwa, SDN Tegalgondo 

Kabupaten Malang saat ini masih menggunakan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP), namun sebelumnya SDN Tegalgondo Kabupaten Malang ini 

sudah menggunakan Kurikulum 2013 di kelas 1 dan 4 namun karena banyak 

kendala di manajemen sekolah maka diputuskan kembali menggunakan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan lagi mulai kelas 1 sampai kelas 6, walaupun 

di Indonesia saat ini semua sekolah dasar negeri sudah wajib menggunakan 

Kurikulum 2013. Sarana dan prasarana sudah memadai mulai dari adanya 

lab.komputer, ruang olahraga, toilet siswa yang bersih dan ruang kelas yang luas 

dan bersih. Adapun guru-guru pengajar yang berpengalaman, kepala sekolah yang 

tegas dan berpengalaman.Dari keseluruhan SDN Tegalgondo Malang termasuk 

sekolah yang bagus di tambah secara strategis dekat dengan perguruan tinggi 

terbaik di kota Malang. 

Namun sangat disayangkan pembelajaran IPS di sekolah dasar masih banyak 

yang membutuhkan penanganan yang serius. Hasil observasi awal peneliti di SDN 

Tegalgondo Kabupaten Malang, nilai siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V 

masih rendah dan banyak yang belum memenuhi KKM yakni 7,00. Hasil 

wawancara dengan Ibu Ngatiningsih, S.Pd wali kelas V  peneliti mendapatkan 

informasi,selama ini guru menggunakan perangkat pembelajaran hanya sebagai 

formalitas dan hanya mengacu pada buku panduan belajar ,penggunaan media 

sangat kurang dan belum maksimal,hal ini mengakibatkan siswa kurang 

berkosentrasi dalam pembelajran IPS dan kurang bersemangat dalam belajar.  
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Karena  kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran IPS dan model 

pembelajaran yang monoton karena masih berpusat pada guru (teacher centered), 

banyak siswa mengeluhkan bahwa pembelajaran IPS membosankan dan susah di 

mengerti. Metode yang digunakan oleh gurupun hanya ceramah dan tanya jawab. 

Model pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah model konvensional. 

Kendala dalam proses pembelajaran tersebut  dihadapi siswa khususnya pada 

pembelajaran IPS materi sejarah. Permasalahan yang ada menjadi faktor 

kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini 

menyebabkan siswa kurang  aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa 

cepat merasa bosan, siswa menganggap pembelajaran IPS susah di pahami  dan 

tidak minat mengikuti pembelajaran IPS.  

Data siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang pada tahun ajaran 

2016/2017 semester 1 menunjukkan sebanyak 16 siswa (53%) mendapatkan nilai 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 7,00 

dan hanya 14 siswa (47%) yang memenuhi KKM. Nilai terendah siswa yaitu 4,00 

dan nilai tertinggi 8,70 dengan rata-rata kelas 6,53. Dengan melihat data tersebut 

maka perlu dilakukan kegiatan perbaikan pembelajaran agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS khususnya dalam hal keterampilan guru, motivasi 

belajar  dan hasil belajar siswa. 

Faktor penting yang mempengaruhi siswa dalam pembelajaran yakni motivasi 

belajar menurut Sjukur (2012:8), motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat 
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tercapai. Adanya motivasi dianggap sebagai penggerak dan pembangkit semangat 

siswa saat akan menerima sebuah pembelajaran yang baru.  

Dari masalah di atas mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran 

yakni hasil belajar yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil 

Belajar merupakan  hasil dari interaksi belajar dan mengajar Sujatmiani 

(2015:11). Hasil belajar IPS yang sangat rendah merupakan suatu permasalahan 

yang harus segera diatasi. Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dapat tercipta bila guru menggunakan metode 

yang bervariasi dengan penggunaan model pembelajaran yang relevan dengan 

materi IPS yang akan diajarkan serta menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang tepat. Siswa akan merasa tertarik mempelajari IPS, mencoba dan berperan 

aktif dalam pembelajaran, sehingga akan memperkuat kemampuan kognitifnya. 

Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tujuan pembelajaran 

IPS dapat tercapai. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, guru harus 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan dibantu dengan 

penggunaan media pembelajaran agar siswa terdorong aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Peranan guru sangat penting dalam upaya perbaikan kualitas 

pembelajaran, yaitu dalam hal mengelola kelas dan membimbing siswa selama 

pembelajaran sehingga kegiatan belajar siswa dapat dikendalikan dan tercipta 

susasana belajar yang menyenangkan. Untuk memecahkan masalah pembelajaran 

tersebut alternatif tindakan yang dapat diambil adalah pemilihan model dan media 

pembelajaran yang tepat. Model dan media pembelajaran yang diterapkan yaitu 
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model pembelajaran talking stick sehingga diharapkan siswa dapat meningkat 

hasil belajarnya. 

Model talking stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Model talking stick dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah karena memiliki 

keunggulan yaitu siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar, terdapat interaksi 

antara guru dan siswa, siswa menjadi lebih mandiri dalam menjawab pertanyaan 

guru, dan kegiatan belajar lebih menyenangkan. Menurut Putu (2013:5) model  

pembelajaran  talking stick diterapkan proses pembelajaran dengan membentuk 

kelompok disertai dengan langkah-langkah yang bersifat menyenangkan bila 

diterapkan di dalam kelas. Model talking stick adalah model pembelajaran dengan 

bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab  pertanyaan dari 

guru setelah siswa mempelajari meteri pokoknya. Sintaks model pembelajaran 

talking stick Putu (2013:6 ) adalah : 

1. Guru menyiapkan tongkat yang akan digunakan.  

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa (per kelompok) untuk membaca dan 

mempelajari materi yang sudah dijelaskan oleh guru pada buku pegangannya 

atau buku paket.  

3. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, siswa di persilahkan untuk 

menutup bukunya.  

4. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada siswa perkelompok, 

setelah itu guru memberikan pertanyaan dan kelompok yang memegang 

tongkat harus menjawab pertanyaan tersebut. 

5. Guru memberikan penguatan tentang materi. 
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6. Guru mengevaluasi dengan memberikan tes tertulis. 

7. Penutup 

Dari pendapat diatas sangat jelas menunjukkan bahwa model talking stick 

sangat baik untuk merangsang motivasi siswa dalam pembelajaran IPS khususnya 

di materi sejarah kemerdekaan Indonesia. Shoimin (2011:199) mengungkapkan 

keunggulan dari model talking stick ini adalah menguji kesiapan peserta didik 

dalam pembelajaran, melatih peserta didik memahami materi pelajaran dengan 

cepat, memacu agar peserta didik lebih giat belajar (belajar dahulu sebelum 

pelajaran dimulai), dan peserta didik berani mengemukakan pendapat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model talking stick pada pembelajaran IPS kelas V 

SDN Tegalgondo Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana peningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar menggunakan 

model pembelajaran talking stick ? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini  bertujuan  untuk : 

1. Mengetahui  penerapan model talking stick pada pembelajaran IPS kelas V 

SDN Tegalgondo Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui peningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar menggunakan 

model pembelajaran talking stick. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika pembelajaran IPS dengan 

model Talking Stick diterapkan dengan baik maka motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang dapat meningkat. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai manfaat antara lain : 

1. Bagi Siswa 

a. Memudahkan siswa dalam menerima materi yang  diajarkan. 

b. Meningkatkan motivasi dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

c. Mengembangkan keterampilan kerjasama, berdiskusi, kecepatan, disiplin, 

tanggung jawab dan meningkatkan keterampilan sosial siswa, sehingga 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

d. Meningkatkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan mengenai metode 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS di kelas V 

Sekolah Dasar. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan, 

wawasan dan informasi dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk 

meningkatkan keberhasilan belajar di Sekolah Dasar. 

c. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya sehingga menjadi guru 

yang profesional. 

3. Bagi Sekolah 
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a. Sebagai alternatif pembelajaran dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPS di SDN Tegalgondo Malang. 

b. Untuk mengetahui dan menemukan hambatan sebagai upaya memperbaiki 

dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran di dalam kelas dan sekolah. 

F. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

IPS adalah suatu mata pelajaran yang merupakan kombinasi dari disiplin-

disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik 

dan psikologi sosial, dimana pokok bahasannya adalah hubungan manusia 

dan fenomena yang terjadi di lingkungannya, baik fisik maupun sosial.Pada 

penelitian ini guru memberikan materi IPS kelas V semester II SK 2. 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan, KD. 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi adalah satu hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan sesuatu yang lebih baik. Motivasi sendiri sangat di butuhkan dalam 

meningkatkan semangat belajar khususnya siswa sekolah dasar. Dalam 

penelitian ini peningkatan motivasi belajar di ukur dengan menggunakan 

angket. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran baik 

berupa kognitif,afektif,dan psikomotor. Hasil belajar akan menunjukkan 
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tingkat keberhasilan dari pembelajaran yang sudah di lakukan. Dalam 

penelitian ini penilaian hasil belajar mnggunakan tes formatif. 

4. Talking Stick 

Talking stick  merupakan model pembelajaran yang menggunakan tongkat 

bergilir dan yang memegang tongkat harus menjawab pertaanyaan dari guru. 

Adapun Langkah-langkah pembelajaran dengan model talking stick ,yakni : 

1) Guru menyiapkan sebuah tongkat berupa paralon yang di hias . 

2) Guru menyampaikan materi pokok IPS  Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia,kemudian memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membaca dan mempelajari materi pada pegangannya/paketnya yaitu 

buku BSE IPS kelas 5 Sekolah Dasar. 

3) Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya , siswa di persilahkan 

menutup bukunya. 

4) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan seputar kejadian ketika Proklamasi dan tokoh-

tokoh Proklamasi ,kemudian siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya.Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

5) Guru memberikan kesimpulan tentang soal-soal yang telah di jawab siswa. 

6) Evaluasi berupa soal-soal tentang Proklamasi Kemerdekaan dan Tokoh-

tokoh Kemerdekaan. 

 


