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ABSTRAK 
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STICK UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS ORAL DAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 

KARTASURA”.  Skripsi. 2010. 
 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk meningkatkan aktivitas oral siswa 
dalam pembelajaran Biologi siswa kelas X-J SMA Negeri 1 Kartasura dengan 

menerapkan diskusi kelompok disertai Talking Stick, 2) Untuk meningkatkan 
kemandirian siswa dalam pembelajaran Biologi siswa kelas X-J SMA Negeri 1 

Kartasura dengan menerapkan diskusi kelompok disertai Talking Stick. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (C lassroom Action 

Research). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap sik lus terdiri 

atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian  
adalah siswa kelas X-J SMA Negeri 1 Kartasura yang berjumlah 41 siswa.  

Sumber data adalah  siswa dan guru. Teknik pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, angket. Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode. 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis 

model interaktif. Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling berkaitan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan diskusi kelompok 

disertai Talking Stick dapat meningkatkan aktivitas oral dan kemandirian siswa 
dari pra siklus ke siklus I kemudian ke siklus II. Proses pembelajaran pada pra 
siklus bersifat teacher-centered sehingga aktivitas oral dan kemandirian siswa 

rendah. Peningkatan terjadi pada siklus I. Aktivitas oral dan kemandirian siswa 
meningkat walaupun belum optimal. Pelaksanaan siklus II menyebabkan aktivitas  

oral dan kemandirian siswa menjadi optimal. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan diskusi kelompok disertai 

Talking Stick dapat meningkatkan aktivitas oral dan kemandirian siswa dalam 

pembelajaran Biologi siswa kelas X-J SMA Negeri 1 Kartasura.  
 

 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran yang menempatkan guru sebagai satu satunya 

sumber ilmu pengetahuan masih banyak kita jumpai. Siswa seolah-olah dianggap 

sebagai botol kosong pasif yang siap diisi ilmu pengetahuan oleh guru. Guru 

banyak beraktivitas dan menentukan segala sesuatu yang dikehendaki. Proses 

pembelajaran seperti ini tidak mendorong siswa untuk beraktivitas. Hal ini tidak 

sesuai dengan hakikat siswa sebagai subjek belajar. Pembelajaran yang dilakukan 

harus berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru sehingga siswa ikut terlibat 

secara aktif pada proses pembelajaran.  

Pelajaran Biologi adalah mata pelajaran wajib Sekolah Menengah Atas 

(SMA) terutama untuk kelas X. Biologi  merupakan mata pelajaran yang dapat 

dipelajari secara nyata di alam, namun banyak siswa menganggap pelajaran 

Biologi merupakan pelajaran yang sulit. Siswa dirasa kurang mampu untuk 

mempelajari Biologi. Salah satu kesulitan belajar Biologi menurut siswa yaitu 

karena materi Biologi cenderung banyak hafalan. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran Biologi kelas 

X-J SMA Negeri 1 Kartasura menunjukkan bahwa proses pembelajaran bersifat 

teacher-centered. Proses pembelajaran yang terjadi selalu memposisikan siswa 

sebagai pendengar ceramah guru, siswa tampak mendengarkan dan menulis 

informasi yang disampaikan oleh guru akibatnya proses pembelajaran cenderung 

membosankan dan menjadikan kemandirian belajar siswa rendah. Hasil observasi 

lebih lanjut menunjukkan bahwa siswa tidak bertanya tentang sesuatu yang belum 

dimengerti, hanya beberapa siswa yang mengemukakan pendapat, kegiatan 

diskusi antar siswa jarang dilakukan dan siswa lebih memilih berbicara dengan 

teman sebangkunya mengenai sesuatu di luar materi pelajaran Biologi.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat diartikan sebagian besar 

siswa pasif selama pembelajaran. Hasil observasi diperkuat dengan keterangan 

dari guru yang menyatakan selama pembelajaran siswa jarang bertanya, apalagi 

 

 



untuk mengemukakan pendapat ataupun menanggapi pendapat, tidak ada siswa 

yang berani berpendapat. Menurut penuturan siswa, terdapat keengganan siswa 

untuk bertanya kepada guru bila ada hal-hal yang kurang jelas karena malu dan 

takut bila ditertawakan siswa lain. 

Menurut keterangan guru, selama ini metode yang digunakan belum 

bervariasi karena pengajaran terfokus untuk menghabiskan materi. Sementara 

menurut siswa, penyampaian materi pelajaran oleh guru lebih banyak dengan 

ceramah sehingga pelajaran menjadi kurang menarik. Hasil wawancara dengan 

guru dan siswa menunjukkan metode yang digunakan guru kurang menarik dan 

relatif sedikit kesempatan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terungkap dari hasil observasi 

langsung di kelas dan hasil wawancara dengan guru dan siswa, terdapat 

permasalahan serius yang tidak boleh dibiarkan terus berlanjut karena akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Permasalahan 

tersebut antara lain adalah rendahnya aktivitas oral dan kemandirian belajar siswa.  

Rendahnya aktivitas oral dapat dilihat pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, siswa tidak bertanya tentang sesuatu yang belum dimengerti, hanya 

beberapa siswa yang mengemukakan pendapat, kegiatan diskusi antar siswa 

jarang dilakukan dan siswa lebih memilih berbicara dengan teman sebangkunya 

mengenai sesuatu di luar materi pelajaran Biologi. Kemandirian belajar siswa 

yang rendah terlihat dari sebagian besar yang tidak berinisiatif untuk mengelola 

strategi belajar dengan berdiskusi, mengobrol dengan teman sebangkunya di luar 

materi pelajaran Biologi, tidak berdiskusi dan tidak memanfaatkan sumber belajar 

untuk mengatasi kesulitan memahami materi pembelajaran Biologi.  

Permasalahan tersebut disebabkan metode yang diterapkan guru kurang 

tepat dan masih bersifat teacher centered. Metode pembelajaran yang diterapkan 

guru akan mempengaruhi cara belajar siswa.  Metode yang bersifat teacher 

centered menjadikan guru lebih aktif dan siswa pasif dalam proses pembelajaran, 

sehingga penerapan metode yang bersifat teacher centered menyebabkan aktivitas 

oral dan kemandirian belajar siswa rendah. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil 

observasi langsung di kelas dan hasil wawancara dengan siswa.  

 

 



Permasalahan tersebut apabila dibiarkan terus menerus akan 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya 

pembelajaran Biologi.  Salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan 

tersebut adalah penerapan diskusi kelompok dan Talking Stick. Guru membagi 

siswa ke dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi, presentasi hasil diskusi 

yang disertai tanya-jawab, dilanjutkan dengan Talking Stick, yaitu pemberian 

giliran dalam menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat tentang 

permasalahan yang diberikan guru. 

Penerapan diskusi kelompok melibatkan siswa untuk berinteraksi dalam 

kelompoknya, mendorong siswa untuk menyatakan pendapatnya secara lisan, 

saling tukar informasi dan aktif dalam memecahkan permasalahan terkait dengan 

materi pelajaran, sehingga tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Penerapan 

diskusi kelompok  dapat dilengkapi dengan metode pendukung pembelajaran 

kooperatif, yaitu Talking Stick agar proses pembelajaran berjalan efektif.  

Proses pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang melibatkan 

siswa yakni menggunakan kegiatan siswa secara efektif dalam proses 

pembelajaran. Untuk melibatkan siswa semaksimal mungkin dalam pembelajaran, 

guru perlu memberi giliran dalam menjawab pertanyaan melalui penerapan 

Talking Stick. Pemberian giliran dalam menjawab pertanyaan, selain melibatkan 

siswa secara maksimal dalam pembelajaran, dapat menumbuhkan keberanian 

siswa dalam mengemukakan pendapat, meningkatkan kemandirian belajar siswa 

serta dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dilakukan penelitian 

dengan judul: “PENERAPAN DISKUSI KELOMPOK DISERTAI TALKING 

STICK UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS ORAL DAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X-J SMA NEGERI 1 

KARTASURA”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok  penelitian dapat dirumuskan yaitu: 



1. Apakah penerapan diskusi kelompok disertai Talking Stick dalam 

pembelajaran Biologi dapat meningkatkan aktivitas oral siswa? 

2. Apakah penerapan diskusi kelompok disertai Talking Stick dalam 

pembelajaran Biologi dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan aktivitas oral siswa kelas X-J SMA Negeri 1 Kartasura dengan 

menerapkan diskusi kelompok disertai Talking Stick dalam pembelajaran 

Biologi. 

2. Meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas X-J SMA Negeri 1 Kartasura 

dengan menerapkan diskusi kelompok disertai Talking Stick dalam 

pembelajaran Biologi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Guru: 

a. Memberikan pilihan bagi guru melalui penerapan diskusi kelompok  

disertai Talking Stick sebagai evaluasi guru dan siswa dalam meningkatkan 

aktivitas oral dan kemandirian belajar siswa.   

b. Memberikan masukan bagi guru agar lebih memperhatikan masalah yang 

terkait dalam pembelajaran khususnya aktivitas oral dan kemandirian 

belajar siswa. 

2. Siswa: 

a. Meningkatkan aktivitas oral siswa dalam proses pembelajaran melalui 

penerapan diskusi kelompok disertai Talking Stick.  

b. Meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran 

melalui penerapan diskusi kelompok disertai Talking Stick.   

3. Sekolah: 

a. Menyusun program peningkatan proses pembelajaran pada tahap 

berikutnya.  



b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran.  

 

 

 
  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan diskusi kelompok disertai Talking Stick dapat meningkatkan 

aktivitas oral siswa SMA Negeri 1 Kartasura.  

2. Penerapan diskusi kelompok disertai Talking Stick dapat meningkatkan 

kemandirian belajar siswa SMA Negeri 1 Kartasura. 

 

B. Implikasi 

Dari simpulan penelitian, dapat dikemukakan implikasi teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca tentang 

inovasi pembelajaran serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut 

sebagai upaya peningkatan aktivitas oral dan kemandirian belajar siswa di SMA 

Negeri I Kartasura. 

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian dengan penerapan diskusi kelompok disertai Talking 

Stick dapat digunakan sebagai alternatif guru sebagai upaya meningkatkan 

aktivitas oral dan kemandirian belajar siswa. 

C. Saran 

Dari simpulan dan implikasi, dapat dikemukakan saran yang berkaitan 

dengan penelitian, yaitu: 

1. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum penerapan 

diskusi kelompok disertai Talking Stick, sehingga pembelajaran ini dapat 

berlangsung efektif dan efisien.  

 

 



b. Guru hendaknya lebih memaksimalkan kemampuannya dalam ketrampilan 

bertanya dan membimbing siswa dalam diskusi sehingga lebih mudah 

membawa siswa ke dalam masalah dan penyelesaiannya.  

c. Guru diharapkan untuk selalu mengadakan refleksi terhadap pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran berikutnya dapat berlangsung lebih baik.  

2. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya merespon pertanyaan yang disampaikan baik oleh guru 

maupun siswa yang yang lain dalam kegiatan pembelajaran.  

b. Siswa hendaknya dapat lebih berinteraksi serta bekerja sama dalam 

pembelajaran terutama ketika kegiatan diskusi berlangsung.  

c. Siswa hendaknya lebih mandiri dalam kegiatan pembelajaran dengan tidak 

saling mengandalkan guru dan siswa yang lain.  

 


