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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat  

sebagai proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

merupakan sasaran pembangunan dan tanggung jawab seluruh masyarakat serta 

bangsa Indonesia. Menurut UU  No. 20 tahun 2003 Pendidikan 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, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Mutu pendidikan akan meningkat apabila kualitas pembelajaran juga 

meningkat. Banyak ranah pendidikan yang harus kita pelajari, dalam hal ini 

manusia memang mempunyai banyak keterbatasan, akan tetapi tidaklah benar 

ketika kita beranggapan bahwa proses pendidikan yang dijalani cukup hanya 

sekedar untuk mengecap jenjang pendidikan tertentu, misalkan pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari itu. 

Pendidikan itu sendiri mengarah pada tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi 

peserta didik. 
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Pembelajaran berarti proses, cara, dan perbuatan mempelajari. Inti dari 

pembelajaran adalah interaksi dan proses untuk mengungkapkan ilmu 

pengetahuan oleh pendidik dan peserta didik yang menghasilkan suatu hasil 

belajar. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran diharapkan siswa akan 

semakin bertambah pengetahuannya, termotifasi dalam belajar dan semakin 

paham terhadap materi yang dipelajari. Di dalam pembelajaran, peserta didik atau 

siswa dituntut untuk berkerja keras serta memiliki kemandirian yang tinggi. 

Kemandirian belajar merupakan hal yang penting dalam proses 

pembelajaran. Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas (Mohammad 

Mustari, 2011: 93). Dalam hal ini  siswa yang mandiri akan senantiasa melakukan 

pekerjaannya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Untuk menanamkan 

kemandirian kepada peserta didik, kita harus  belajar membiarkan mereka, dan 

tidak membuat anak terbiasa tergantung dengan kita. Untuk memulai kemandirian 

diperlukan kerja keras dalam mencapainya.  

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaiakan tugas 

(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya (Mohammad Mustari, 2011: 51). 

Terlihat jelas bahwa dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk selalu 

mandiri dan bekerja keras.  Siswa yang bekerja keras dalam melakukan tugas-

tugas dari gurunya akan memperoleh hasil yang memuaskan dan tidak mudah 
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lupa maupun terbengkalai tugas yang telah diberikan kepadanya. Tanda-tanda 

orang yang kerja keras yaitu menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang 

ditargetkan, menggunakan segala kemampuan untuk mencapai sasaran, berusaha 

mencari berbagai alternatif pemecahan masalah ketika menemui hambatan.  

Kebanyakan peserta didik sekarang ini, kurang memiliki sikap kerja keras 

dan kemandirian dalam belajar. Peserta didik lebih suka menggantungkan 

pekerjaan atau tugas yang diberikan guru kepada salah satu siswa yang lebih rajin 

dan pandai. Sehingga mereka selalu menunggu pekerjaan temannya lebih dulu 

sebelum berusaha mengerjakan sendiri. Karakter siswa yang seperti ini juga tidak 

jauh berbeda dengan siswa kelas VII di MTs Al Hidayah Genengadal Toroh. Pada 

saat pembelajaran matematika mereka cenderung pasif dan menunggu teman lain 

yang biasa mengerjakan tugas dari guru.  

Indikator kerja keras siswa dalam pembelajaran matematika meliputi 

bersemangat untuk berkompetisi yang sehat, tidak putus asa dalam menghadapi 

masalah dan mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan, sedangkan 

indikator dari kemandirian adalah tidak mengharapkan bantuan saat ulangan, 

menyelesaikan tugas secara mandiri, percaya diri untuk mempresentasikan hasil 

tugas di depan kelas (Sri Narwanti, 2011: 66-67). Sesuai dengan hasil observasi 

awal di MTs Al Hidayah Genengadal Toroh kelas VIIB yang berjumlah 35 siswa, 

terdapat 2 siswa (5,7%) yang bersemangat kompetisi yang sehat di kelas, terdapat 

4 siswa (11,4%) tidak putus asa dalam menghadapi masalah, terdapat 6 siswa 
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(17%) menyelesaikan semua tugas, terdapat 3 siswa (8,5%) yang tidak 

mengharapkan bantuan dalam ulangan, terdapat 2 siswa (5,7%) yang 

menyelesaikan tugas secara mandiri serta terdapat 2 siswa (5,7%) yang percaya 

diri untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Oleh karena itu, guru bertugas untuk 

menumbuhkan sikap kerja keras dan kemandirian dalam diri peserta didiknya. 

Kerja keras dan kemandirian siswa yang rendah sering disebabkan oleh 

banyak hal diantaranya adalah banyak siswa yang terlanjur beranggapan bahwa 

pelajaran matematika itu sulit sehingga membuat mereka malas belajar. Selain itu 

siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran karena masih banyak guru 

yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional. 

Untuk itu diperlukan cara belajar yang  dapat digunakan oleh siswa yang 

beraneka ragam kemampuannya. Cara belajar itu dikenal dengan nama belajar 

mandiri, yaitu suatu bentuk belajar yang didasarkan kepada siswa itu sendiri 

dengan mempertimbangkan kemampuannya. Dalam hal ini siswa diharapkan 

lebih banyak belajar sendiri atau kelompok dengan bantuan seminimal mungkin 

dari orang lain. Apalagi pada mata pelajaran matematika yang diharapkan siswa 

dapat mengerjakan soal dari guru secara individu.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam dunia pendidikan, karena dapat dilihat dari waktu jam pelajaran di 

sekolah lebih banyak dibandingkan mata pelajaran yang lain. Dalam proses 

belajar mengajar pada umumnya guru menyadari bahwa matematika dipandang 
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sebagai mata pelajaran yang kurang diminati oleh banyak siswa. Disini peran 

guru yang sangat berpengaruh terhadap keadaan siswa yang merasa tidak mampu 

mengerjakan soal sebelum mencoba mengerjakannya terlebih dahulu. 

Pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, guru seharusnya mempunyai 

strategi pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan kemandirian dan sikap 

kerja keras dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap kerja keras dan 

kemandirian akan terbiasa dilakukan siswa, sehingga siswa mau berusaha 

mengerjakan sendiri tugasnya dan tidak bergantung pada teman yang lainnya. 

Salah satu metode pembelajaran yang dipilih untuk mengatasi permasalahan ini 

adalah metode pembelajaran kooperatif dengan Strategi pembelajaran Talking 

Stick.  

Model pembelajaran Talking Stick salah satu metode pendukung 

pengembangan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mempunyai 5 

unsur,yang salah satunya yaitu diskusi. Siswa yang biasanya kurang mandiri dan 

tidak mau bekerja keras akan bertindak pasif, sehingga kegiatan diskusi ini tidak 

efektif karena didominasi oleh salah satu siswa saja yang sudah mempelajari 

materi yang akan di pelajari. Untuk mendorong siswa  agar bekerja keras dan 

mandiri sehingga mau mengemukakan pendapatnya maka di gunakan metode 

Talking stick.  

Langkah pertama dalam metode Talking Stick ini adalah guru memberikan 

hand out yang berisikan materi untuk dibaca dan dipahami sendiri sehingga dapat 
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melatih siswa untuk mandiri dan bekerja keras dalam memahami materi yang 

dipelajari. Langkah yang selanjutnya dalam metode Talking Stick ini adalah 

diadakannya kuis, dimana siswa yang mendapatkan tongkat dari guru harus 

menjawab pertanyaan sendiri dan tidak boleh bertanya kepada teman yang lain 

dan membuka buku, di dalam langkah ini siswa juga akan terlihat kerja keras dan 

kemandiriannya. Sesuai dengan langkah-langkah strategi Talking Stick tersebut 

maka sikap kerja keras dan kemandirian siswa dapat terbentuk. 

Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis termotifasi untuk 

melakukan penelitian tentang peningkatan sikap kerja keras dan kemandirian 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi belajar Talking Stick. 

 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimanakah implementasi pembelajaran matematika dengan strategi 

Talking Stick pada siswa kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal Toroh ? 

2. Apakah pembelajaran dengan strategi Talking Stick dapat meningkatkan sikap 

kerja keras dan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika pada 

siswa kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal Toroh ? 

 

 

 

 



7 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap 

kerja keras dan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi 

Talking Stick guna meningkatkan sikap kerja keras dan kemandirian siswa 

dalam proses pembelajaran matematika pada siswa kelas VIIB MTs Al 

Hidayah Genengadal Toroh. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan 

alternatif strategi pembelajaran matematika khususnya dalam meningkatkan 

kerja keras dan kemandirian siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi guru dapat digunakan sebagai bahan masukkan bagi guru kelas 

tentang suatu alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

sikap kerja keras dan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan strategi Talking Stick. 
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b. Bagi siswa yaitu bermanfaat untuk meningkatkan sikap kerja keras dan 

kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika serta hasil belajar 

matematika siswa. 

 


