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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan suatu bangsa dapat berhasil jika sumber daya manusia 

berkualitas. Kualitas sumber daya manusia suatu bangsa ditentukan oleh 

keberhasilan proses pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan tidak dapat 

dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan 

pembelajaran di sekolah merupakan upaya guru untuk membantu siswa 

melakukan kegiatan belajar agar siswa memperoleh kecakapan dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan.
1
 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan 

lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya.
2
 Sedangkan 

pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
3
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Pada hakikatnya pentingnya belajar bagi kehidupan merupakan 

aktualisasi dari ajaran Islam yang diperintahkan sesuai dengan surah Al-„alaq 

1-5 yang berbunyi: 

 

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”
4
 

 

Surat Al-„alaq ayat 1-5 di atas, menjelaskan bahwa Allah menciptakan 

manusia dan memuliakannya dengan mengajarkan membaca, menulis, dan 

memberikan pengetahuan. Dengan kata lain, bahwa manusia mulia dihadapan 

Allah apabila memiliki pengetahuan, dan pengetahuan bisa dimiliki dengan 

cara belajar. Dalam hadisnya Rasulullah Saw juga menyuruh untuk menuntut 

ilmu. 

ْيقًا إ لَى اْلَجنَّةِ  ْلًما َسهَّلَِ للاهِ ب هِ  طَر  سِه ف ْيهِ  ع   َمنِْ َسلَكَِ طَرِ  ْيقًا يَْلتَم 
Artinya:  

”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya 

Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”. (HR. Turmudzi) 

 

Hadis di atas diketahui bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw telah 

berkali-kali menjelaskan akan pentingnya belajar dan menuntut ilmu. Dari 

belajarlah manusia mendapatkan pengetahuan, dan tanpa pengetahuan 

niscaya kehidupan akan sengsara.  
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Ilmu kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

diajarkan di SMA. Ilmu kimia dibangun dengan metode ilmiah yang terdiri 

dari tahapan proses-proses ilmiah untuk mendapatkan produk ilmiah (konsep, 

prinsip, aturan, dan hukum).
5
 Salah satu materi yang ada pada mata pelajaran 

kimia kelas XI adalah koloid. Koloid merupakan materi yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari yang berisi konsep-konsep dan istilah-istilah 

yang sulit dipahami. Untuk dapat memahami konsep-konsep tersebut dengan 

mudah, diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat membuat penyajian 

materi menjadi lebih mudah dipahami dan menarik sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Model pembelajaran dapat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar 

siswa. Model pembelajaran yang kurang efektif akan berakibat buruk bagi 

siswa sehingga belum tercapainya hasil belajar siswa. Hasil belajar 

merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya 

hasil belajar, peneliti dapat melihat sejauh mana perkembangan yang dimiliki 

oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Selain itu, hasil belajar 

dapat digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran. Salah satu hasil belajar yang dinilai adalah kemampuan 

kognitif siswa. Kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang 

dapat diamati sebagai hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh 

pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Kemampuan kognitif melibatkan 

pengetahuan dan perkembangan keterampilan intelektual siswa. Secara tidak 
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langsung kemampuan ini pasti dimiliki oleh setiap siswa. Dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali 

ditemukan siswa yang mendapat nilai rendah disejumlah mata pelajaran. Ada 

pula yang mendapat nilai tinggi dalam sejumlah mata pelajaran, namun 

mereka masih kurang mampu menerapkan dengan baik.
6
   

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru merupakan salah 

satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran kimia di SMA 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2017, diperoleh 

informasi bahwa kemampuan kognitif siswa masih rendah. Hal ini 

dikarenakan mereka masih mengharapkan remedial dari guru, dalam materi 

yang sifatnya teori seperti koloid siswa kesulitan dalam memahami konsep-

konsepnya. Kemudian adanya siswa yang tidak mendengarkan atau 

memperhatikan guru saat proses pembelajaran berlangsung, kemudian masih 

sangat kurangnya keberanian siswa untuk menyampaikan pendapatnya dan 

merasa takut untuk bertanya apabila mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang bisa membantu siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru dikelas. Salah 

satu model yang dapat digunakan adalah model pembelajaran talking stick. 
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Model pembelajaran talking stick merupakan suatu model pembelajaran 

kelompok dengan bantuan tongkat, kelompok yang memegang tongkat 

terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik 

mempelajari materi pokoknya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar 

peserta didik mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.  

Pembelajaran dengan model talking stick bertujuan untuk mendorong 

peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Selain itu untuk 

mengembangkan sikap saling menghargai pendapat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasanya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara kelompok.
7

 Penggunaan model 

pembelajaran talking stick sudah pernah diteliti sebelumnya dan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa pada kemampuan kognitif 

siswa. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari penelitian  Agustin 

Purwaningsih dkk yang menyatakan bahwa prestasi belajar kognitif siswa 

pada materi hidrolisis garam kelas yang menggunakan model talking stick 

lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan model TGT yaitu berturut-

turut 79,16 dan 71,11.
8
  

Untuk menunjang keberhasilan model pembelajaran yang dilakukan, 

dibutuhkan suatu media di dalam proses pembelajaran tersebut.  Media yang 

digunakan yaitu media kartu soal. Dalam hal ini, kartu yang diberikan kepada 

siswa adalah kartu yang berisi soal atau permasalahan sesuai dengan materi 
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yang diajarkan yang harus dijawab oleh siswa. Selain itu, pemilihan media 

kartu soal ini untuk lebih menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

serta dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
9
 Dengan 

adanya kartu soal, siswa dilatih untuk menjawab soal sambil berdiskusi 

dengan kelompoknya sehingga dapat mempengaruhi pemahaman siswa 

dalam memahami konsep dan istilah-istilah tentang materi yang disajikan 

oleh guru.  

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik dan merasa 

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick dengan Media 

Kartu Soal terhadap Kemampuan Kognitif Siswa pada Materi Koloid.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman 

terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan 

yaitu: 

1. Model pembelajaran talking stick merupakan suatu model pembelajaran 

kelompok dengan bantuan tongkat, kelompok yang memegang tongkat 

terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa 

mempelajari materi pokoknya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar 

peserta didik mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari 

guru.
10
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2. Kartu soal adalah kartu yang akan diberikan kepada siswa yang berisi soal 

atau permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan. Pemilihan media 

kartu soal ini untuk lebih menarik minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran serta dapat memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran.
11

 

3. Kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati 

sebagai hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui 

pengalaman sendiri.
12

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Masih rendahnya hasil belajar siswa, karena mereka masih 

mengharapkan remedial dari guru. 

b. Masih sangat kurangnya keberanian siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya dan merasa takut untuk bertanya apabila mengalami 

kesulitan dalam belajar. 

c. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep materi 

yang sifatnya teori. 

2. Batasan Masalah 

        Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dirumuskan batasan 

masalah penelitian, yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran talking 
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stick dengan media kartu soal terhadap kemampuan kognitif (C1-C4) 

siswa kelas XI pada materi koloid di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni 

Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran talking stick dengan 

media kartu soal terhadap kemampuan kognitif siswa kelas XI pada materi 

koloid di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru ? 

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 

pengaruh penerapan model pembelajaran talking stick dengan media kartu 

soal terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi koloid di SMA 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat bagi peneliti, mempersiapkan diri menjadi guru yang 

profesional yang mampu menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam 

pembelajaran dan menumbuhkan kreatifitas peneliti dalam menciptakan 

pembelajaran yang aktif. 

b. Manfaat bagi peserta didik, dapat mendorong peserta didik untuk aktif 

dalam mengikuti pembelajaran kimia sehingga dapat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik. 
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c. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam memilih 

model pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

d. Bagi sekolah dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki 

dan mempengaruhi mutu pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik 

terutama pada pelajaran kimia. 

 

 


