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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana 

untuk mengembangkan dan mencerdaskan potensi siswa melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, atau latihan sebagai bekal di masa yang akan datang. 

Pendidikan seharusnya wajib diterima bagi setiap individu, karena dengan adanya 

pendidikan, setiap individu dapat mengembangkan potensinya, karakter dan 

jenjang hidupnya menjadi lebih baik.  

 Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan sebagai berikut:Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Undang-undang diatas mengandung arti bahwa pendidikan 

dilaksanakan dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya 

untuk kehidupan yang akan datang melalui suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang aktif dan inovatif. 

 Tujuan utama mata pelajaran Ekonomi adalah untuk mengembangkan 

potensi siswa agar peka terhadap masalah ekonomi dan sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik 
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yang menimpa siswa sendiri maupun menimpa masyarakat secara umum. Oleh 

karena itu, untuk mencapai tujuan di atas tentu diperlukan upaya-upaya cara 

mengajar yang dapat merubah proses pembelajaran yang berpusat pada guru 

menjadi proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 10-09-2018 dengan 

mengobservasi siswa kelas X IPS , khususnya siswa kelas X IPS 1 dan X IPS 2 di 

SMA Negeri 8 Muaro Jambi. Ditemukan bahwa: (1) Siswa kelas X IPS 1 dalam 

memahami pelajaran sangat kurang. Hal ini ditandai dengan siswa suka ribut dan 

kurang memperhatikan guru. (2) Model atau metode pembelajaran yang 

diterapkan guru tidak variatif guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab dan penugasan saja (3) Rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada 

mata pelajaran Ekonomi. Siswa cenderung mempunyai anggapan bahwa mata 

pelajaran Ekonomi  merupakan mata pelajaran yang membingungkan, meskipun 

sekilas kelihatan termasuk mata pelajaran yang mudah. Hal ini dapat 

menyebabkan kesulitan pada proses belajar selanjutnya, karena penguasaan 

konsep awal atau dasar yang kurang maksimal. Diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran Ekonomi belum mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan, hal 

ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa dilihat dari nilai ulangan siswa kelas X 

IPS di SMA Negeri 8 Muaro Jambi dibawah kriteria ketuntasan, hal ini dapat 

dilihat dari  tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Mid Siswa kelas X IPS SMA 

Negeri 8 Muaro Jambi ajaran 2018/2019 

Kelas Nilai Rata-rata KKM 

X IPS 1 63 65 

X IPS 2 61 65 

X 1PS 3 68 65 

       X IPS 4        64        65 

Sumber: Guru Ekonomi kelas X SMA Negeri 8 Muaro jambi 

 Salah satu model pembelajaran yang tepat diterapkan dalam proses 

pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaraan kooperatif 

berasal dari kata cooperative yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu 

tim. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan 

dan memebuat keputusan dalam kelompok, serta memeberikan kesempatan pada 

siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar 

belakangnya. Jadi dalam pembelajaran kooperatif siswa berperan ganda yaitu 

sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk 

mencapai sebuah tujuan bersama, maka siswa akan menegembangkan 

keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang akan sangat bermanfaat 

bagi kehidupan diluar sekolah. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar sekaligus membuat siswa bersemangat dalam proses 

pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick. talking stick 

membuat siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Dengan strategi 

pembelajaran ini akan melatih peserta didik mengembangkan kemampuannya 

dalam mengemukakan pendapat di depan umun, meningkatkan kerja sama secara 
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kooperatif, mengembangkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah, 

melatih konsentrasi dan aktifitas peserta didik serta dapat memecahkan masalah 

secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

Tipe talking stick ini merupakan pembelajaran dimana semua siswa dalam 

kelompok ikut memegang tongkat secara estafet. Kurniasih dan Berlin (2015: 82) 

menyatakan bahwa model pembelajaran talking stick ini dilakukan dengan 

bantuan tongkat. Tongkat dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat 

atau menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pelajaran. 

Suprijono (2015: 109) menyatakan bahwa model talking stick merupakan 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat. 

 Ada beberapa temuan yang didapatkan peneliti bahwa salah satu indikator 

rendahnya hasil belajar siswa kelas X IPS  di SMA Negeri 8 Muaro Jambi ini 

adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

mata pelajaran Ekonomi. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 8 Muaro Jambi. Masih 

menggunakan sistem pembelajaan lama. Yaitu masih sering sekali menerapkan 

metode pembelajaran konvensional atau ceramah, Tanya jawab dan penugasan. 

Proses pembelajaran yang diterapkan masih berpusat pada guru, sedangkan siswa 

pasif. Sehingga tidak menutup kemungkinan hasil belajar yang dicapai siswa 

terkesan rendah, karena siswa kurang aktif dalam menerima pelajaran. 

Pentingnya proses belajar dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi 

sikap, keputusan, dan cara memecahkan masalah. Untuk itu  kehidupan nyata yang 

berhubungan dengan konsep yang dimiliki. Lebih jauh lagi bahkan siswa kurang 
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mampu menentukan masalah dan merumuskannya. Dalam hal ini dibutuhkan sosok 

guru yang mampu memahami potensi peserta didik dengan baik sehingga mampu 

melayani peserta didik dengan baik  sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya 

secara profesional. Seorang guru dapat dikatakan professional bila mana memiliki 

kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi. Seorang guru yang memiliki 

komitmen yang tinggi biasanya tinggi sekali perhatiannya terhadap siswa.  

Sedangkan tingkat abstraksi yang dimaksud adalah tingkat kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, mengklarifikasi masalah-masalah pembelajaran, dan 

menentukan alternaif pemecahannya. 

Menurut Nasution (dalam Supardi, 2015: 2) keberhasilan belajar adalah  

suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan saja perubahan 

mengenai pengetahuan, tetapi perubahan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, 

sikap, pengertian, penguasaan, dalam individu yang belajar. Hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan dari sisi 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkah perkembangan 

mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afekif, dan psikomotor. 

Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan 

pelajaran. Hasil belajar juga bisa diartikan bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu 

dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar merupakan suatu puncak 

proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat penilaian guru. Hasil 

belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak 

tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. 
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 Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan dalam penelitian ini, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Talking Stick Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IPS  

SMA Negeri 8 Muaro  Jambi” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada identifikasi dan batasan masalah di atas maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : Apakah terdapat pengaruh pembelajaran 

kooperatif tipe talking stick terhadap hasil belajar  Ekonomi siswa kelas X IPS  di 

SMA Negeri 8 Muaro Jambi tahun ajaran 2018/2019. 

 

1.3.Batasan Masalah 

 Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan terdapat persepsi yang sama 

dalam penelitian ini, seperti pembahasan yang semakin luas dan kompleks serta 

agar permasalahan menjadi teratur untuk dibahas maka perlu diberikan 

pembatasan masalah. Berdasarkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi secara umum masih 

sangat rendah dikarenakan kurang nya keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Model pembelajaran yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran 

terlalu monoton sehingga guru harus berupaya menerapkan model 

pembelajaran yang menyenangkan. 

3. Proses pembelajaran yang diterapkan masih berpusat pada guru sedangkan 

siswanya pasif. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

kooperatif tipe talking stick terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas X IPS di SMA 

Negeri 8 Muaro Jambi tahun ajaran 2018/2019. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini dapat bermanfaat secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

untuk memperkaya khazanah ilmiah terutama tentang pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Ekonomi siswa kelas  X  IPS di SMA Negeri 8 Muaro jambi. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi 

masukan dan informasi bagi guru, serta dapat memberikan kontribusi positif 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 8 Muaro Jambi. 

3. Manfaat bagi peneliti 

penelitian ini diharapkan menjadi sebuah ilmu dan pengalaman yang 

berharga guna menghadapi permasalahan dimasa depan dan menjadi sarana 

pengembangan wawasan mengenanai model pembelajaran. 


