
1 

 

                   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Efektivitas pembelajaran adalah suatu keadaan yang menunjukan sejauh 

mana hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Hasil guna dari proses pembelajaran yang diinginkan tentunya yang optimal, 

untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik, salah satunya 

adalah metode pembelajaran. Semakin baik metode itu, maka semakin efektif 

pula pencapaian tujuan pembelajaran. Selain faktor tujuan dan faktor peserta 

didik, ada  dua faktor lagi yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu 

metode, faktor tersebut adalah faktor situasi atau suasana pembelajaran dan 

faktor guru. Faktor guru nantinya yang akan mempengaruhi faktor situasi, hal ini 

menuntut setiap guru untuk mempunyai kemampuan mengelola kelas, karena 

semakin guru dapat mengkondisikan kelas menjadi kelas yang aktif tetapi tidak 

gaduh, pada kenyataannya terkadang guru kurang bisa untuk mengendalikan 

suasana kelas karena pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat. 

Sehingga pada saat pembelajaran banyak siswa yang gaduh dan ramai sendiri 

ataupun dengan teman yang lainya, maka pemilihan metode pembelajaran sangat 

perlu dilakukan agar kelas menjadi efektif dan memberikan hasil yang maksimal.  

Metode pembelajaran tidak terlepas dari adanya cara yang direncanakan 

agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan dari Tjipto Subadi (2013) menjelaskan bahwa metode pembelajaran 

adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Kedudukan metode dalam pembelajaran discovery diharapkan 

dapat mempertinggi proses interaksi guru dan siswa saat proses pembelajaran.  
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Guru memberi problema yang akan dipecahkan, yang dinyatakan dalam 

pertanyaan atau pernyataan, selanjutnya diskusi sebagai pengarahan sebelum 

siswa melaksanakan kegiatan. Proses berfikir kritis perlu dijelaskan untuk 

menunjukkan adanya mental operasional siswa, yang diharapkan dalam kegiatan.  

Melalui penggunaan metode Talking Stick diharapkan dapat 

meningkatkan hasil guna dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 

yang nantinya  tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Metode Talking 

Stick adalah metode pembelajaran yang dipergunakan guru dengan  media 

tongkat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Metode Talking 

Stick berguna untuk melatih keberanian siswa dalam menjawab dan berbicara 

kepada orang lain, sedangkan penggunaan tongkat secara bergiliran sebagai 

media untuk merangsang siswa bertindak cepat dan tepat sekaligus untuk 

mengukur kemanpuan siswa dalam memahami materi. Metode ini bisa juga 

dikombinasikan dengan iringan suara musik atau nyayian yel - yel untuk 

menyemangati satu sama lain sekaligus untuk menguji konsentrasi siswa dalam 

menjawab (Maufur,HF dalam Sri Wahyuni,dkk) 

Selayaknya seorang guru yang berkualitas baik harus dapat membuat 

suasanya kelas saat pembelajaran menjadi kondusif, aktif, menyenangkan dan 

siswa dapat mendengarkan penjelasan guru, khususnya pada pelajaran IPS. 

Seorang guru yang tidak dapat mengendalikan suasana kelas dengan nyaman dan 

kondusif  akan membawa pengaruh yang tidak baik kepada siswa yang 

mengikuti pelajaran. Hasilnya tujuan pembelajaran sulit tercapai karena suasana 

kelas yang tidak nyaman dan kondusif. Selain itu banyak siswa yang tidak 

mendengarkan gurunya saat menjelaskan materi yang akan dibahas, guru yang 

tidak berkualitas biasanya menggunakan metode konvensional atau sering 

disebut sebagai metode ceramah. Siswa lebih banyak mencatat pelajaran dan 

kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Akibatnya proses pembelajaran 

membosankan, siswa menjadi kurang bersemangat, bermain, menghayal atau 

melamun dalam mengikuti pelajaran, serta siswa kurang tertarik pada pelajaran 
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IPS dan siswa tidak tahu adanya dampak positif dan dampak negatif dari materi 

keunggulan iklim di Indonesia dalam kehidupan sehari - hari. 

Materi yang akan digunakan untuk menguji metode Talking Stick yaitu 

materi keunggulan iklim di Indonesia. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar mengembangkan potensi intelektualnya dan mendorong siswa 

untuk bertindak aktif serta melatih keberanian siswa dalam menjawab dan 

berbicara kepada orang lain, karena itulah metode Talking Stick sangat tepat 

untuk dijadikan pemilihan metode dalam materi keunggulan iklim di Indonesia. 

Iklim matahari di Indonesia dibagi menjadi 4 meliputi iklim tropis, subtropis, 

sedang, dan dingin. Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis, keberadaan 

Indonesia yang terletak di daerah tropis sekaligus dipengaruhi oleh angin musim 

timur yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan angin musim barat 

menyababkan musim penghujan, maka Indonesia pada saat musim penghujan 

dapat menimbulkan bermacam - macam bencana. 

Salah satu bencana yang terjadi pada musim penghujan adalah banjir. 

Sebagaimana disajikan dalam gambar 1.1 Peta Index Rawan Bencana Banjir 

Provinsi Jawa Tengah. Penyebab banjir dapat disebabkan karena curah hujan 

yang tinggi, cara menanggulanginya dapat melalui penanaman pohon. 

 Penelitian dilakukan di Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Beralamatkan di Jalan Kerinci, Nomor 15 Sekip Kadipiro, Kecamatan Kadipiro 

Banjarsari Kabupaten Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan solusi 

dengan melakukan penelitian yang berjudul: Efektivitas Metode Talking Stick 

Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Materi Keunggulan Iklim Di 

Indonesia Kelas VIII SMP Muhammadiyah Surakarta. 
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A. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah yang timbul antara lain: 

1. Materi pembelajaran pada materi keunggulan iklim di Indonesia 

mendorong siswa untuk bertindak aktif serta melatih keberanian siswa 

dalam menjawab. 

2. Penggunaan metode Talking Stick diharapkan siswa dapat mempertinggi 

hasil pembelajaran mengenai materi keunggulan iklim di Indonesia. 

B. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti lebih efektif, efisien, dan 

terarah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi 

pada:  

1. Penelitian yang dilakukan hanya di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

kelas VIII. 

2. Penelitian ini hanya ditekankan pada penggunaan metode Talking Stick 

dalam pencapaian tujuan materi pembelajaran keunggulan iklim di 

Indonesia. 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini 

dituliskan sebagai berikut : 

1. Apakah metode Talking Stick dapat digunakan untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan hasil pembelajaran pada materi keunggulan iklim di 

Indonesia? 

2. Apakah metode Talking Stick lebih efektif dibandingkan dengan 

penggunaan metode konvensional? 

 



5 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah metode Talking Stick dapat digunakan untuk 

mengkaji dan mendeskripsikan hasil pembelajaran pada materi 

keunggulan iklim di Indonesia? 

2. Mengetahui apakah metode Talking Stick lebih efektif dibandingkan 

dengan penggunaan metode konvensional? 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran ilmu 

tentang : 

a. Metode Talking Stick dapat digunakan untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan hasil pembelajaran pada materi keunggulan iklim di 

Indonesia. 

b. Metode Talking Stick lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan 

metode konvensional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

  Untuk memberikan masukan tentang pentingnya penggunaan 

 metode pembelajaran yang tepat dalam rangka memperbaiki proses 

 pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas. 

b. Bagi Siswa 

 Diharapkan dapat mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam 

kegiatan belajar. 
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