
 

 
Neng Karmila, 2014 
Penerapan Metode Talking Stick Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada 
Pembelajaran IPS Materi  Mengenal Permasalahan Sosial Di Daerahnya 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah salah satu upaya dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang ada. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang –

undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dalam 

Yuslianti, 2010, hlm.  1) dinyatakan bahwa: 

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. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menjamin kelangsungan hidup negara, karena pendidikan merupakan 

sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan 

pendidikan kehidupan manusia menjadi teratur. Namun keberhasilan 

proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya 

adalah guru, siswa, tujuan, metode dan model pembelajaran.  

Menurut Somantri (2001:103) tersedia dalam (http://erna-

ips.blogspot.com/2010/02/pengertian-ips.html)  bahwa pendidikan 

IPS adalah penyederhanaan adaptasi, seleksi dan modifikasi dari 

disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk tujuan 

institusional pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 Tahun 2006 yang tersedia dalam 

(http://yannahazmah.wordpress.com/2009/12/17/pembelajaran-ips-di-sd-

jauh-dari-tujuan/), tujuan pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya 

http://yannahazmah.wordpress.com/2009/12/17/pembelajaran-ips-di-sd-jauh-dari-tujuan/
http://yannahazmah.wordpress.com/2009/12/17/pembelajaran-ips-di-sd-jauh-dari-tujuan/
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global 

Tujuan pembelajaran IPS yang tercantum pada permendiknas 

nomor 22 tahun 2006, pada saat ini belum tercapai sepenuhnya. Hal 

tersebut dikarenakan materi pembelajaran IPS kebanyakan berupa hafalan 

dan bacaan. Sehingga ditemukan kasus beberapa siswa terlihat bosan, 

malas dan  mengantuk ketika pembelajaran IPS berlangsung. Selain itu 

sering ditemukan kejadian ketika guru sedang menerangkan di depan kelas 

siswa sibuk dengan aktivitasnya sendiri seperti mengobrol dan keluar 

bangku untuk bermain dengan temannya. Dengan demikian keributan di 

dalam kelas tidak dapat dihindarkan dan kondisi kelas menjadi tidak 

kondusif. Akibatnya materi yang disampaikan guru tidak terdengar, 

sehingga ketika guru bertanya mengenai materi yang disampaikan 

sebelumnya siswa tidak dapat menjawabnya. Hal tersebut dapat 

berdampak pada hasil belajar yang di peroleh siswa. 

Berdasarkan temuan peneliti ketika menjadi observer maupun 

menjadi guru ketika mengajar di kelas IV SDN 2 Suntenjaya. Terdapat 

banyak siswa yang mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Selain itu dalam proses pembelajaran IPS siswa 

cenderung pasif sehingga guru harus selalu memberikan dorongan agar 

siswa mau menjawab pertayaan. Dalam proses pembelajaran IPS siswa 

lebih senang menghafal dari pada berpikir kritis sehingga materi yang 

disampaikan hari ini belum tentu diingat kembali ketika pembelajaran IPS 

selanjutnya berlangsung.  



3 
 

 
Neng Karmila, 2014 
Penerapan Metode Talking Stick Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada 
Pembelajaran IPS Materi  Mengenal Permasalahan Sosial Di Daerahnya 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Peneliti ingin mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

melalui kegiatan membuat dan menjawab pertanyaan yang akan dilakukan 

siswa. Materi tersebut diambil karena berdasarkan catatan hasil 

pengamatan yang ditemukan di lingkungan siswa kelas IV SDN 2 

Suntenjaya banyak permasalahan sosial yang timbul. Tetapi siswa tidak 

mengetahui penyebab, akibat, bahkan cara menyelesaikan permasalahan 

sosial tersebut. Selain itu, agar siswa mampu mengetahui permasalahan 

yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya. Dan agar siswa tahu cara 

menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. 

Membuat pertanyaan  dan menjawab pertanyaan harus sesuai dengan 

indikator berpikir kritis yaitu membuat pertanyaan yang menggunakan 

kata tanya bagaimana atau mengapa. Sedangkan jawaban yang termasuk 

berpikir kritis yaitu jawaban yang memerlukan proses analisis. Dari 33 

jumlah siswa kelas IV SDN 2 Suntenjaya, teramati hanya 4 orang siswa 

yang dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya bagaimana atau 

mengapa. Sedangkan siswa yang lainnya dapat membuat pertanyaan 

dengan menggunakan kata tanya apa. 

Pembelajaran IPS di kelas IV SDN 2 Suntenjaya masih berpusat 

kepada guru. Guru sering menggunakan metode ceramah dalam kegiatan 

pembelajaran IPS, sehingga siswa kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa cenderung bosan dan ribut dalam proses 

pembelajaran. Sehingga ketika guru menerangkan materi didepan siswa 

memiliki aktivitas sendiri dengan teman – temannya. Penggunaan metode 

ceramah itulah yang menyebabkan anak malas dan bosan ketika 

pembelajaran IPS berlangsung. Sekarang metode pembelajaran harus 

bervariasi agar siswa dapat tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran 

IPS. Salah satu caranya yaitu guru harus memiliki inisiatif ataupun inovasi 

untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Metode 
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pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan karakter dan kondisi 

siswanya. Agar siswa dapat paham dengan apa yang dipelajarinya. 

Metode pembelajaran Talking Stick merupakan alternatif model 

pembelajaran yang dapat membantu siswa meningkatkan berpikir kritis 

terhadap pembelajaran IPS. Dengan metode Talking Stick guru tidak lagi 

menjadi pusat di dalam kelas tetapi siswa yang akan menjadi pusat dalam 

pembelajaran. Metode pembelajaran Talking Stick banyak mendorong 

siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran sendiri dan guru hanya 

membimbing. Selain itu, metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis 

dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan melalui permainan.  

Metode pembelajaran Talking Stick adalah metode pembelajaran 

yang menggunakan tongkat sebagai alat penunjuk giliran. Tongkat tersebut 

dapat dibuat dari bambu dan dapat diisi oleh pertanyaan yang dibuat oleh 

siswa. Tongkat tersebut dapat digilir dari siswa satu ke siswa lainnya 

dengan cara sambil bernyanyi. Apabila nyanyian sudah berhenti maka 

siswa yang terakhir memegang tongkat akan mendapat pertanyaan yang 

keluar dari tongkat dan siswa tersebut harus menjawab pertanyaannya. 

Dengan adanya hal tersebut siswa dapat berpikir kritis ketika membuat 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Metode Talking Stick dapat 

membuat suasana kelas menjadi aktif dan siswa pun tidak akan merasa 

bosan ketika kegiatan pembelajaran IPS berlangsung . 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berupaya 

meningkatkan berpikir kritis siswa kelas IV dengan judul penelitian 

“Penerapan Metode Talking Stick Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran IPS Materi Mengenal 

Permasalahan Sosial di Daerahnya” untuk siswa kelas IV SDN 2 

Suntenjaya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran IPS menggunakan metode 

Talking Stick dengan materi mengenal permasalahan sosial di 
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daerahnya untuk meningkatkan kemampuan berpikr kritis siswa kelas 

IV SDN 2 Suntenjaya? 

2. Bagaimanakah aktivitas pembelajaran IPS menggunakan metode 

Talking Stick dengan materi mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

IV SDN 2 Suntenjaya? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran IPS materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

dengan menggunakan metode Talking Stick pada siswa kelas IV SDN 

2 Suntenjaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh dan mendeskripsikan data mengenai penerapan metode 

Talking Stick untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran IPS materi mengenal perermasalahan sosial di daerahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPS menggunakan metode 

Talking Stick dengan materi mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya untuk meningkatkan kemampuan berpikr kritis siswa kelas 

IV SDN 2 Suntenjaya 

2. Mendeskripsikan aktivitas pembelajaran IPS menggunakan metode 

Talking Stick  dengan materi mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

IV SDN 2 Suntenjaya. 

3. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran IPS materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

dengan menggunakan model Talking Stick pada siswa kelas IV SDN 2 

Suntenjaya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan  

untuk pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dalam memperbaiki proses 

kegiatan belajar mengajar di sekolah agar kemampuan berpikir kritis 

siswa  di sekolah dapat meningkat.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi penulis 

1) Dengan penelitian ini, diharapkan kemampuan penulis dalam 

mengembangkan potensi dan keberanian siswa juga meningkat, 

sehingga pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan 

bermakna. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

penulis, dan menjadi alternatif pembelajaran untuk 

meningkatkan prestasi dan potensi siswa. 

b. Manfaat bagi siswa 

Siswa dapat lebih bersemangat dalam belajar dengan menggunakan 

model yang bervariatif yang diberikan sehingga siswa mampu 

memahami materi yang diajarkan. 

c. Manfaat bagi guru 

1) Meningkatnya profesionalisme guru. 

2) Berkembangnya pembelajaran yang lebih inovatif dengan 

metode Talking Stick  dalam pembelajaran IPS. 

3) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam 

menyampaikan materi mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

d. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada pihak sekolah dalam 

meningkatkan proses belajar mengajar dalam rangka perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

E. Hipotesis Tindakan 
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Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan teori yang melandasi 

pada penelitian ini, jika siswa kelas IV SDN 2 Suntenjaya menggunakan 

metode Talking stick pada pembelajaran IPS materi mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya diduga kemampuan berpikir kritis siswa 

dikelas dapat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas 

pertanyaan yang dibuat siswa dan dapat dilihat pula dari kualitas jawaban 

siswa saat proses pembelajaran berlangsung.  

F. Definisi Operasional 

a. Metode Talking Stick 

Metode Talking Stick adalah metode yang dalam proses 

pembelajarannya menggunakan tongkat sebagai alat pelantara untuk 

tanya jawab. Tongkat tersebut juga sebagai alat untuk penunjuk giliran 

kapan siswa menjawab pertanyaan. 

Tongkat pada metode Talking Stick akan bergiliran dipegang oleh 

siswa sambil diiringi nyanyian. Selain itu tongkat diisi oleh pertanyaan 

yang dibuat oleh siswa. Dan siswa yang memegang tongkat terakhir 

akan menjawab pertanyaan yang keluar. Dengan begitu dalam proses 

pembelajaran penggunaan metode Talking Stick berorientasi pada 

aktivitas siswa yang dilakukan dalam bentuk permainan. 

Metode Talking Stick sesuai digunakan untuk mata pelajaran IPS 

di sekolah dasar karena metode ini dalam penyajiannya berupa 

permainan yang akan membuat siswa tidak jenuh atau bosan ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu dengan metode ini siswa 

dapat berlatih untuk berpikir kritis. 

2) Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis adalah suatu cara seseorang berpikir 

tentang beberapa hal yang berhubungan dengan konsep atau masalah 

yang dipaparkan. Berpikir kritis sangat sesuai apabila diterapkan dalam 

mata pelajaran IPS karena kebanyakan materi IPS berupa konsep. 

Siswa diharapkan dapat berpikir kritis ketika mempelajari IPS dengan 
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menggunakan metode Talking Stick. Metode Talking Stick akan 

membantu siswa untuk berpikir kritis dengan cara siswa membuat 

pertanyaan yang akan disimpan didalam tongkat dan pertanyaan yang 

keluar harus dijawab oleh siswa 

Siswa dapat berpikir kritis dengan metode Talking Stick apabila 

siswa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana atau 

mengapa. Siswa dapat termasuk berpikir kritis ketika siswa menjawab 

pertanyaan yang keluar dari tongkat dengan jawaban yang memerlukan 

proses analisisi. Hal – hal tersebut adalah indikator siswa dapat 

dikategorikan kritis. 

Instrumen yang akan digunakan berupa pertanyaan yang dibuat 

oleh siswa untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dan 

catatan lapangan untuk membantu meneliti pertanyaan siswa mana 

yang keluar dan jawaban siswa yang mendapat pertanyaan. Selain itu 

ada catatan lapangan mengenai aktivitas siswa selama pembelajaran 

menggunakan metode Talking Stick berlangsung. 

 

 


