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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik secara aktif 

mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Sisdiknas no 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1). Pendidikan merupakan  salah 

satu kebutuhan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam upaya peningkatan sumber daya manusia.  

Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh sebuah perubahan tingkah laku, baik  yang dapat diamati 

maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan tingkah laku 

yang diperoleh terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam 

interaksinya dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku  tersebut 

diwujudkan sebagai pola-pola respons yang baru berbentuk keterampilan, 

sikap, kebiasaan, pengetahuan, kecakapan dan kemampuan yang lainnya. 

Komponen dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah guru dan 

siswa. Guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai obyek serta subyek dalam 

pembelajaran. Guru perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif 

agar siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai prestasi belajar yang 
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cukup memuaskan. Prestasi belajar dapat dicapai seiring dengan pemahaman 

siswa terhadap konsep pelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu melalui kreativitas yang dimiliki 

guru dalam memilih metode pembelajaran untuk mengaktifkan dan 

membagkitkan semangat belajar siswa, sehingga tujuan yang diharapkan akan 

tercapai. 

Peran guru dalam kegiatan pembelajaran memiliki arti penting untuk 

mengadakan perubahan-perubahan dalam pola dan model pembelajaran bagi 

siswa. Guru dituntut memiliki kemampuan dan kemauan mengajar dengan 

baik. Baik atau tidak seorang guru dalam menyampaikan konsep pelajaran 

bergantung pada ketepatannya memilih metode, pendekatan dan model 

pembelajaran. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan materi pelajaran, 

tujuan dan karakteristik siswa yang diajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan, sikap dan keterampilan yang 

diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru 

sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-

hari. Hasil belajar terbagi atas beberapa ranah, diantaranya yaitu : a. Ranah 

kognitif (Cognitive Domain): berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. dan b. 

Aspek Afektif (Afektive Domain) : berisi perilaku-perilaku yang menekankan 

aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara 

penyesuaian diri. 
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Pendidikan Biologi di tingkat SMA bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir logis serta memperoleh keterampilan dalam berpikir 

kritis, sistematis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Biologi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dalam materi pelajaran 

Biologi sendiri banyak terdapat konsep-konsep yang benar-benar harus 

dipahami siswa. 

Masalah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran Biologi pada siswa 

kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo adalah bagaimana supaya siswa 

dapat belajar tidak hanya mendengarkan penjelasan guru namun ikut terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Selama ini siswa yang aktif dalam proses 

pembelajaran Biologi hanya sedikit. Hal ini disebabkan oleh siswa belum 

mempunyai keberanian untuk bertanya, menjawab pertanyaan maupun 

mengutarakan pendapat/argumen. Sementara siswa yang lain tidak 

memperhatikan guru. 

Berdasarkan wawancara dengan guru biologi kelas XI IPA SMA 

Negeri 2 Sukoharjo (Ibu. Suwart Lestari), didapatkan data bahwa frekuensi 

siswa kelas XI IPA I yang pasif lebih tinggi dibanding dengan kelas XI yang 

lain.  Dari hasil ulangan mid semester pertama dari 42 siswa, hanya 10 % yang 

mencapai batas nilai KKM dan ini merupakan hasil terendah dibanding kelas 

XI IPA yang lain. Kesadaran siswa untuk membaca dan memahami materi 

masih rendah sehingga pemahaman mereka mengenai materi yang 

disampaikan guru adalah cenderung rendah. Metode mengajar guru kurang 
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bervariasi dan lebih sering menggunakan ceramah, sehingga siswa merasa 

jenuh. 

Sistem pencernaan makanan merupakan suatu sistem yang bertujuan 

untuk memecah bahan makanan menjadi struktur yang lebih sederhana 

sehingga dapat diserap oleh sel sel tubuh. Pada umumnya, dikenal dua macam 

proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara 

kimiawi. 

Seiring dengan berkembangnya jaman, keadaan belajar mengajar 

mempunyai banyak metode pembelajaran yang mendukung untuk 

meningkatkan nilai kognitif dan afektif siswa dalam proses pembelajaran. 

Metode dan strategi pembelajaran untuk Biologi diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran, salah satunya adalah 

menggunakan metode pembelajaran Talking Stick  disertai dengan Concept 

Map. 

Pada prinsipnya, metode talking stick merupakan metode pembelajaran 

interaktif karena menekankan pada keterlibatan aktif siswa selama proses 

pembelajaran. Pembelajaran dapat dilaksanakan guru dengan berbagai 

pendekatan. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, guru menggunakan 

media tongkat sebagai alat bantu dalam pelaksanaan talking stick. Talking 

stick dapat dilakukan di sela-sela atau akhir pembelajaran. Setelah guru 

menjelaskan materi pelajaran, guru meminta siswa untuk melakukan 

penghafalan materi dengan terlebih dahulu menetapkan lamanya waktu yang 

dibutuhkan sampai talking stick akan dilaksanakan. Setelah hal tersebut 
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dilakukan, maka guru dan siswa memulai talking stick. Guru terlebih dahulu 

memberikan tongkat kepada salah satu siswa secara acak, setelah itu guru dan 

siswa secara bersama menyanyikan lagu tertentu sambil menyerahkan tongkat 

dari siswa pertama ke siswa lainnya, begitu hingga lagu dinyatakan berhenti 

oleh guru dengan tanda-tanda tertentu yang telah disepakati.  

Berdasarkan PTK yang dilakukan Purwaningtias (2010) dengan judul 

penelitan “ Penerapan metode Pembelajaran Talking Stick Dalam Upaya 

Meningkatkan motivasi Belajar Siswa kelas X Pemasaran pada Mata Pelajaran 

Memahami Prinsip Bisnis di SMK Islam Batu’’. Menunjukkan peningkatan 

terhadap motivasi siswa pada siklus I dan Siklus II. Selain meningkatkan 

motivasi belajar metode Talking Stick juga dapat meningkatkatkan prestasi 

belajar siswa. 

 Concept Map (Peta Konsep) adalah penilaian kecakapan dalam 

berpikir sintesis kreatif, yaitu meminta siswa mensintesis atau membuat satu 

gambar atau diagram tentang konsep-konsep utama yang saling berhubungan, 

yang ditandai dengan garis panah dan di setiap garis panah ditulis kata kunci 

yang membunyikan bentuk hubungan antar konsep-konsep utama itu 

(Mukibbudin, 2009). 

Berdasarkan PTK yang dilakukan Margono (2010) pada pembelajaran 

matematika siswa kelas VII SMP melalui metode concept map, menunjukkan 

adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil tes 

tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan pada ketuntasan belajar siswa. Sebelum tindakan kelas prestasi 
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belajar siswa hanya 46,7% dan sesudah tindakan, hasil prestasi belajar siswa naik 

menjadi 70%. 

Menurut penelitan yang dilakukan Lufri (2005), terdapat perbedaan 

yang signifikan skor rata-rata hasil belajar mahasiswa, dimana pembelajaran 

yang berbasis problem solving yang diintervensi dengan peta konsep paling 

baik dalam meningkatkan skor rata-rata hasil belajar mahasiswa. 

Sejalan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 

atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas 

sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, tentang “Penerapan 

Metode Pembelajaran Talking Stick Disertai dengan Concept Map  Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Pada Materi Sistem Pencernaan 

Siswa Kelas XI IPA I SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi permasalahannya 

sebagai berikut:  

1.  Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Sukoharjo.  

2.  Objek Penelitian  

Obyek penelitian adalah pembelajaran yang menggunakan metode Talking 

Stick disertai  dengan Concept Map. 
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3.  Materi Pokok 

Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem 

Pencernaan. 

4. Parameter  

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar dan kreatifitas siswa yaitu :  

a. Aspek Kognitif : 

Kompetensi Dasar (KD) yang ingin dicapai pada aspek kognitif adalah 

apabila sudah mencapai nilai KKM (70). 

b. Aspek Afektif : 

Partisipasi siswa selama proses pembelajaran yang mencakup kesiapan 

dan kehadiran siswa, memperhatikan penjelasan guru, kerjasama serta  

keaktifan siswa selama proses pembelajaran dengan indikator capaian 

3 dengan predikat baik. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan, yaitu:   

Apakah melalui penggunaan  metode Talking Stick disertai dengan 

Concept Map dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Sistem 

Pencernaan siswa XI IPA 1 di SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 

2011/2012? 
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D. Tujuan Penelitian 

Meningkatkan nilai kognitif dan afektif siswa dengan menggunakan 

metode Talking Stick disertai dengan Concept Map pada materi sistem 

pencernaan siswa kelas XI IPA 1 SMA  Negeri 2 Sukoharjo Tahun ajaran 

2011/2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi calon guru, guru dan kepala 

sekolah, manfaat penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritik 

a. Memberikan sumbangan bagi pengembang pengetahuan khususnya 

tentang hasil belajar Biologi dengan metode Talking Stick disertai 

dengan Concept Map. 

b. Memberikan kontribusi bahwa hasil belajar Biologi pada siswa kelas 

XI IPA dapat ditingkatkan melalui metode Talking Stick disertai 

dengan Concept Map. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

1)   Meningkatkan motivasi dan hasil belajar Biologi siswa kelas XI 

IPA 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

2)   Memotivasi siswa agar dapat belajar aktif 

3)   Meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan metode Talking 

Stick disertai dengan Concept Map 
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b. Bagi Guru 

Sebagai masukan bagi guru untuk menggunakan metode Talking Stick 

disertai dengan Concept Map dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa. 


