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ABSTRAK

Rinawati. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN LISTENING TEAM
DISERTAI TALKING STICK TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI
DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA KELAS VIII SMP NEGERI
1 JATEN TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Skripsi. Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) adanya pengaruh
penerapan metode Listening Team disertai Talking Stick terhadap hasil belajar biologi
SMP Negeri 1 Jaten, 2) adanya pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil
belajar biologi di SMP Negeri 1 Jaten, 3) adanya interaksi antara metode
pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar biologi di SMP
Negeri 1 Jaten.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment)
menggunakan ”Randomized Control Only Design”. Metode pembelajaran dan
kemampuan awal siswa sebagai variabel bebas dan hasil belajar biologi sebagai
variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Jaten semester II tahun ajaran 2010/2011. Sampel pada penelitian ini adalah siswa
kelas VIII-D sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII-F sebagai kelas kontrol.
Teknik pengambilan sampel dengan ”Cluster Random Sampling”. Teknik
pengumpulan data hasil belajar  biologi mengunakan teknik dokumentasi dan tes.
Teknik analisis data dengan menggunakan anava dua jalan.

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) ada pengaruh yang
signifikan penerapan metode pembelajaran Listening Team disertai Talking Stick
terhadap hasil belajar biologi di SMP Negeri 1 Jaten, 2) ada pengaruh yang signifikan
kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar biologi di SMP Negeri 1 Jaten, 3) tidak
ada interaksi secara signifikan antara metode pembelajaran dan kemampuan awal
siswa terhadap hasil belajar biologi di SMP Negeri 1 Jaten.

Kata Kunci: Listening Team, Talking Stick, Hasil Belajar, Biologi, Kemampuan Awal



Rinawati. IMPLEMENTATION OF LISTENING TEAM LEARNING
METHOD ACCOMPANIED THE TALKING STICK TOWARD
ACHIEVEMENT OF BIOLOGI OBSERVED FROM STUDENTS STARTING
ABILITY OF STUDENT’S ON VIII GRADE OF SMP NEGERI 1 JATEN IN
ACADEMIC YEAR 2010/2011. Thesis. Surakarta: Biology Education Department
of Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta,
February 2012.

ABSTRACT

The purposes of this research were to know: 1) the influence of
implementing Listening Team method accompanied Talking Stick toward student’s
achievement at SMP Jaten, 2) the influence of student’s starting ability toward
achievement of biologi at SMP Jaten, 3) the interaction between teaching method and
student’s starting ability toward achievement of biology at SMP Jaten.

This research was quasi experimental research using Randomized Control
Only Design. The teaching method and the student’s starting ability were
independent variable and the achievement of biology was dependent variable. The
population of this research was the VIII grade of SMP Negeri 1 Jaten on 2 nd

semester, in the academic year 2010/2011. The sample of this research were class
VIII-D as the experimental class and class VIII-F as the control class. Technique of
collecting the achievement of biology data used documentary technique and test.
While technique of analyzing the data used two ways anova.

The conclusion of this research were: 1) there was the significant influence
of implementing Listening Team Method accompanied Talking Stick toward student’s
achievement of biology in SMP Negeri 1 Jaten, 2) there was the significant influence
of student’s starting ability toward achievement of biology in SMP Negeri 1 Jaten, 3)
there wasn’t signifikan interaction between teaching method and student’s starting
ability toward achievement of biology in SMP Negeri 1 Jaten.

Key words: Listening Team, Talking Stick, Study achievement, Biology, Starting
ability

HALAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan mempunyai arti penting dalam kehidupan, oleh karena itu mutu

pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Kemajuan pendidikan tidak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab guru, orang tua,

maupun siswa. Perbaikan dan pembaharuan dalam bidang pendidikan perlu dilakukan

untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang

berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan berkaitan erat dengan penyempurnaan

proses belajar mengajar.

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses belajar

mengajar sebaiknya melibatkan mental siswa secara maksimal, bukan hanya

menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas

siswa dalam proses berpikir. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu membangun

suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa untuk memperoleh

pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.

Salah satu indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari

pencapaian hasil belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh

faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor eksternal yaitu metode

pembelajaran, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran harus mampu membuat

siswa aktif dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran aktif guna

meningkatkan hasil belajar siswa. Faktor internal dalam belajar meliputi bakat, minat,

motivasi, dan kemampuan siswa. Kemampuan awal merupakan kemampuan yang

dimiliki oleh siswa atau peserta didik sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Di dalam proses belajar mengajar guru dihadapkan pada siswa dengan kemampuan

yang berbeda-beda, ada siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.



Keanekaragaman kemampuan siswa yang ada akan berpengaruh terhadap penguasaan

meteri pelajaran yang diajarkan guru di dalam kelas, dengan demikian guru

diharapkan dapat memilih metode yang baik dan tepat sehingga proses belajar

mengajar berjalan dengan baik dan efektif.

Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa diberi berbagai

macam pengetahuan dan keterampilan antara lain ilmu sains (IPA) dan ilmu sosial

(IPS). Salah satu mata pelajaran sains yang diberikan adalah mata pelajaran biologi.

Umumnya guru biologi dalam mengajar dan menyampaikan materi masih didominasi

metode ceramah walaupun dalam pembelajaran guru sudah menggunakan media

pembelajaran yang sudah ada seperti power point. Penyajian kegiatan pembelajaran

yang kurang bervariasi dapat menimbulkan kejenuhan siswa terhadap materi dan

kegiatan pembelajaran. Interaksi guru dan siswa  kurang berjalan secara fleksibel,

dalam arti guru lebih mendominasi proses pembelajaran. Beberapa guru belum

mengembangkan metode pembelajaran yang mengikutsertakan siswa secara aktif

dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa cenderung pasif, kurang

bekerja sama dengan siswa lain. Penerapan metode ini belum dapat membuat siswa

aktif dan komunikatif dalam menyampaikan pendapat selama pembelajaran

berlangsung, karena  siswa  lebih sering belajar individu dari pada berdiskusi dalam

kelompok.

Metode pembelajaran Listening Team disertai Talking Stick merupakan salah

satu solusi untuk mengatasi masalah di atas. Listening Team adalah salah satu tipe

dalam pelaksanaan model kooperatif. Siswa dibagi dalam  kelompok belajar

heterogen, yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu berkaitan dengan materi

pelajaran. Pelaksanaan Listening Team dapat dimodifikasi dengan metode belajar

yang lain yaitu Talking Stick. Metode Talking Stick merupakan salah satu metode

pendukung  pembelajaran kooperatif dengan bantuan tongkat, metode ini bertujuan

untuk menguji kesiapan siswa. Penerapan metode mengajar yang bervariasi, yaitu

dengan metode pendukung pengembangan pembelajaran kooperatif dimaksudkan

agar siswa tidak mudah bosan selain itu agar dalam kelompok tidak hanya didominasi



oleh siswa yang berkemampuan tinggi saja, tetapi setiap siswa dapat ikut aktif dalam

proses kegiatan belajar mengajar.

Penggunaan metode pembelajaran Listening Team bertujuan melibatkan

mental siswa secara maksimal, membangun suasana dialogis serta proses tanya jawab

terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan

berpikir siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.

Talking Stick digunakan sebagai pendukung dalam pembelajaran ini, yang bertujuan

agar setiap siswa menjadi lebih siap dalam mengikuti pelajaran karena guru tidak

memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya setelah siswa

berdiskusi, sehingga dalam suatu kelompok tidak hanya menggantungkan pada siswa

yang pandai saja tetapi siswa mempunyai kesempatan yang sama. Siswa yang

berkemampuan tinggi  dapat mengajari siswa yang berkemampuan sedang dan rendah

dalam timnya agar semua anggota dalam tim dapat memahami seluruh materi yang

sedang dipelajari, sehingga akan terbentuk pembelajaran yang menarik, berkesan dan

membuat siswa lebih bersemangat dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, belum ada penelitian yang

meneliti menggunakan metode Listening Team disertai Talking Stick ditinjau dari

kemampuan awal terhadap hasil belajar siswa, maka dapat dirumuskan judul

penelitian sebagai berikut: ” PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN

LISTENING TEAM DISERTAI TALKING STICK TERHADAP HASIL BELAJAR

BIOLOGI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA KELAS VIII SMP

NEGERI 1 JATEN TAHUN PELAJARAN 2010/2011”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi masih didominasi

ceramah tanpa adanya variasi metode yang lain.



2. Siswa cenderung pasif dalam proses belajar mengajar, karena pembelajaran masih

berpusat pada guru (teacher centered).

3. Siswa masih sering belajar secara individu dari pada belajar secara berkelompok,

sehingga hasil belajar kurang optimal.

4. Kemampuan awal siswa yang berbeda-beda akan mempengaruhi hasil belajar

siswa.

5. Pembelajaran melalui penerapan metode Listening Team disertai Talking Stick

belum diketahui pengaruh terhadap hasil belajar.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, agar permasalahan yang dikaji dapat terarah

dan mendalam, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut :

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dibatasi pada semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten

Tahun Pelajaran 2010/2011

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dibatasi pada:

a. Metode Pembelajaran yang digunakan, adalah :

1) Listening Team disertai Talking Stick sebagai kelas eksperimen

2) Konvensional sebagai kelas kontrol

b. Hasil belajar biologi dibatasi pada ranah kognitif.

c. Pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan awal siswa dalam kategori tinggi,

sedang dan rendah.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan metode pembelajaran Listening Team disertai Talking Stick

berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten

semester genap tahun ajaran 2010/2011?



2. Apakah kemampuan awal siswa berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa

kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten semester genap tahun ajaran 2010/2011?

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten semester

genap tahun ajaran 2010/2011?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  :

1. Pengaruh penggunaan metode pembelajaran Listening Team disertai Talking Stick

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten semester

genap tahun ajaran 2010/2011.

2. Pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi siswa  kelas VIII SMP

Negeri 1 Jaten semester genap tahun ajaran 2010/2011.

3. Adanya interaksi antara penggunaan metode pembelajaran Listening Team

disertai Talking Stick dan kemampuan awal terhadap hasil belajar biologi siswa

kelas VIII SMP Negeri 1 Jaten semester genap tahun ajaran 2010/2011.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Siswa

a. Menumbuhkan kerja sama serta rasa kebersamaan antar siswa.

b. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi.

c. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bervariasi serta dapat

memperoleh pengalaman belajar.

2. Bagi Guru

a. Menambah wawasan tentang metode pembelajaran yang efektif dalam mencapai

tujuan pembelajaran.

b. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan

keterampilannya.



3. Bagi Institusi

Memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah dalam rangka

perbaikan proses belajar mengajar mata pelajaran biologi khususnya dan mata

pelajaran lain pada umumnya.

4. Bagi Peneliti yang Lain

Sebagai referensi bagi peneliti yang mengadakan penelitian lanjutan yang

berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan metode

Listening Team disertai Talking Stick terhadap hasil belajar biologi yang ditinjau dari

kemampuan awal siswa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh secara signifikan penerapan metode Listening Team disertai Talking

Stick terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif di SMP Negeri 1 Jaten.

2. Ada pengaruh secara signifikan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar

biologi ranah kognitif di SMP Negeri 1 Jaten.

3. Tidak ada interaksi secara signifikan antara metode pembelajaran dan kemampuan

awal siswa terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif di SMP Negeri 1 Jaten.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan

referensi pada penelitian sejenis dan dapat digunakan untuk upaya bersama antara

guru, siswa serta penyelenggara sekolah agar dapat membantu siswa dalam

meningkatkan hasil belajar secara maksimal.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru dalam

memberikan pembelajaran biologi pada kelas VIII untuk membangkitkan motivasi

belajar siswa dengan menerapkan metode Listening Team disertai Talking Stick

sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar.



C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, beberapa saran yang peneliti

dapat sampaikan yaitu:

1. Bagi Guru

a. Guru mata pelajaran biologi dalam menyampaikan materi hendaknya memilih

metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran perlu memperhatikan kemampuan

siswa dalam memahami materi sehingga konfirmasi materi oleh guru sangat

diperlukan agar tercapai hasil belajar biologi yang optimal.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu kiranya

diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang penerapan metode Listening Team

disertai Talking Stick terhadap hasil belajar ranah afektif dan psikomotor. Sehingga

hasil belajar siswa dapat diamati lebih teliti dalam ruang lingkup yang lebih luas serta

faktor-faktor lain yang turut mempengaruhinya.


