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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggungjawab semua 

pihak yang terlibat dalam pendidikan terutama bagi guru SD, yang 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. 

Menurut pengamatan penulis, dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas penggunaan model pembelajaran yang bervariatif masih sangat rendah 

dan guru cenderung menggunakan model konvesional pada setiap 

pembelajaran yang dilakukannya. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya 

penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran yang ada, padahal 

penguasaan terhadap model-model pembelajaran sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan profesional guru. 

Untuk itu guru perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai 

dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, 

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

Kenyataannya masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang 
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berkualitas, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik, bahkan cenderung 

membosankan, menyebabkan hasil belajar yang dicapai tidak optimal. Hal ini 

dapat dilihat dari rendahnya perolehan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa 

kelas VSD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan kec.Laweyan Surakarta yang 

menunjukkan adanya indikasi terhadap rendahnya kinerja belajar siswa dan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang berkualitas. Untuk 

mengetahui mengapa prestasi siswa tidak seperti yang diharapkan, tentu guru 

perlu merefleksi diri untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab 

ketidakberhasilan siswa dalam pelajaran IPA.  

Mata pelajaran IPA pada tingkat satuan sekolah dasar pada dasarnya 

diarahkan agar siswa memiliki penguasaan konsep kehidupan alam dan 

lingkungan. Pemelajaran IPA seyogyanya mampu membuat siswa secara aktif 

mengikuti proses belajar mengajar di kelas, karena siswa diberikan peluang 

sebesar-besarnya untuk menemukan konsep-konsep materi pelajaran di 

lingkungan sekitar mereka. Melihat kondisi tersebut, maka, penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat menjadi daya dukung utama bagi guru sebagai 

upaya untuk menciptakan suasana belajar siswa secara aktif. 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman mengajar guru, kondisi 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan, 

diketahui bahwa guru kelas melaksanakan pembelajaran konvensional/klasikal 

tanpa mengembangkannya. Dari metode tersebut terbukti bahwa 80% (30 

siswa) dari jumlah siswa yang pernah saya ajar pada saat program pengenalan 

lapangan mereka merasa jenuh, tidak bergairah dan bosan mengikuti pelajaran, 

terlebih lagi terlalu banyak tugas yang diberikan guru. Penyebabnya adalah 



3 
 

 
 

guru hanya melakukan ceramah dan siswa sering kali disuruh membaca sendiri 

materi pelajaran, kemudian diberi tugas. Jadi siswa menjadi pasif atau tidak 

aktif dalam proses belajar mengajar. 

Kondisi pembelajaran tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan 

berlangsung terus menerus. 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 metode pembelajaran talking stick.  Alasan utama 

pemilihan metode talking stick karena pembelajarannya bersifat interaktif dan 

menekankan pada keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba melakukan 

penelitian tindakan kelas dalam penggunaan metode talking stick untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 

Mangkuyudan Laweyan Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 

Mangkuyudan Laweyan Surakarta. 

2. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru (Teacher Centered) sehingga 

siswa pasif dalam pembelajaran. 

3. Metode Talking Stick beum pernah di gunakan guru dalam pembelajaran 

IPA. 
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C. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini terarah perlu di tentukan ruang lingkupnya. 

Maka pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian tindakan kelas ini hanya memfokuskan pada metode Talking 

Stick untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 

2. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V SD 

Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta. 

3. Waktu penelitian di laksanakan pada semester II tahun pelajaran 

2011/2012. 

4. Indikator dalam peneliyian ini adalah meningkatnya hasil belajar pada 

pembelajaran IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan 

Laweyan Surakarta. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, 

maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah  

1. apakah metode talking stick dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Kecamatan Laweyan 

Surakarta?  

2. Apakah metode talking stick dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan 

Kecamatan Laweyan Surakarta?  
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E. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian di atas, 

maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  

1. Meningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 

Mangkuyudan kecamatan Laweyan Surakarta melalui penggunaan metode 

Talking Stick.  

2. Meningkatkat Keaktifan belajar. IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 

11 Mangkuyudan kecamatan Laweyan Surakarta melalui penggunaan 

metode Talking Stick  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kepada 

guru terhadap penerapan metode yang relevan dengan materi 

pembelajaran di sekolah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan teori pembelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan masukan: 

a. Bagi Guru 

1) Guru dapat memperoleh pengalaman dalam penerapan metode 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

melalui metode pembelajaran talking stick. 

2) Dapat digunakan sebagai masukan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran aktif. 
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b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V dengan menggunakan 

pembelajaran talking stick. 

2) Meningkatkan minat siswa dalam belajar dengan menggunakan 

metode talking stick. 

3) Meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui metode talking stick. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

2) Menjadi masukan bagi semua tenaga pengajar mengenai strategi 

pembelajaran talking stick, untuk bisa diterapkan dalam 

pembelajaran IPA. 

 

 

 


