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ABSTRAK 

This research is based on the fact that the low learning activity of students during the 

learning process in grade IVB students SDN 47 / IV Kota Jambi is seen students who do not 

pay attention to the teacher when explaining the material, there are students who are busy 

themselves and chatting with friends next to him, students do not want Asked and when given 

the question the students just kept quiet and did not answer questions from the teacher, did 

not give an opinion in the discussion. This is due to lack of precisely teachers in applying the 

learning model in accordance with the purpose of learning in delivering learning materials. 

This classroom action research aims to improve student learning activities using the talking 

stick model in grade IVB students in sdn 47 / IV jambi city. The method used is classroom 

action research. Technique of data retrieval is done by direct observation during learning 

process and documentation. Observations were made to observe the learning process by 

using observation sheets and handphone cameras. Classroom action research consists of 

four stages: planning, execution, observation, and reflection. The results of this study 

indicate the application of talking stick teaching model can improve student learning 

activities. From the observation of the observation and the photos taken through the mobile 

phone camera seen an increase in student learning activities from cycle I to cycle III. In cycle 

I the average percentage of student learning activity amounted to 54.31%. Then in the second 

cycle the average percentage of student learning activities of 71.39%, an increase from cycle 

I to cycle II of 17.08%. And the third cycle has reached the success criteria of 81.5%, 

increased from cycle II to cycle III of 10.11%. Based on the results of this study, it can be 

concluded that the application of the teaching-learning model stick can increase student 

learning activities in IVB SDN 47 / IV class Kota Jambi. 
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PENDAHULUAN 

Era globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak 

untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang dibutuhkan dirinya dalam masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

merupakan pembelajaran pegetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang 

diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan pelatihan. 

Dalam proses pembelajaran  yang dilakukan di dalam kelas pada umumnya siswa 

hanya mendengar dan menulis saja, sehingga membuat siswa kurang mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Hal ini di duga akan mempengaruhi aktivitas 

belajar siswa di dalam kelas. 

Aktivitas / activity adalah cara belajar yang memerlukan si pelaku melakukan sesuatu 

yang lebih dari sekedar melihat dan mendengarkan kepada guru dan bahan ajaran yang 

merupakan sebuah paket ajaran. Misalnya, dia bisa melakukan percobaan, membuat sesuatu, 

atau melaksanakan suatu proyek (Fanggidaej, 1995:4). 

Aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk menghasilkan 

perubahan pengetahuan nilai-nilai , sikap, dan keterampilan. Untuk menumbuhkan aktivitas 

belajar dari siswa tidak mudah, siswa harus dimotivasi untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga siswa bersemangat untuk belajar di kelas. Keberhasilan proses 

kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran dapat diukur dari keberhasilan siswa yang 

mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat aktivitas belajar, 

pemahaman, penguasaan materi serta belajar siswa. Semakin tinggi tingkat aktivitas belajar, 

pemahaman dan penguasaan materi serta hasil belajar semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Namun pada kenyataannya dapat dilihat bahwa aktivitas dan hasil 

belajar yang dicapai masih rendah. 

Pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di kelas IVB SDN 47/IV Kota Jambi 

yang berjumlah 36 orang. Di kelas IVB siswa yang melakukan aktivitas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung hanya sebanyak 38,19%.Penulis banyak menemukan masalah 

yang terjadi di kelas IVB, seperti masih sibuk sendiri dengan urusannya, siswa masih 
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mengobrol, siswa yang tidak memperhatikan guru saat menyampaikan materi, tidak 

menyelesaikan tugas latihan per pembelajaran (PB),  siswa yang tidak mau bertanya, ketika 

diberikan pertanyaan oleh guru siswa hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari 

guru,  tidak memberikan pendapat dalam diskusi, sehingga membuat siswa kurang 

mengembangkan kemampuan dalam belajar dan berkreativitas. 

Permasalahan di atas disebabkan oleh guru kelas yang tidak menggunakan 

pendekatan/model pembelajaran yang bervariasi. Dalam hal ini peranan guru sebagai 

pengelola kelas sangat penting. Berhasil atau tidaknya tujuan pencapaian  banyak tergantung 

pada situasi  kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam kelas. Keterampilan guru 

dalam mengajar sangat menentukan ketercapaian pengajaran di sekolah. Untuk itu seorang 

guru yang bertugas mengajar dan mendidik harus mempunyai keterampilan mengajar yang 

memadai agar situasi belajar mengajar lancar dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

tercapai. Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan 

memilih model pembelajaran yang tepat, sehingga dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas belajar pada siswa. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang sangat penting 

untuk diperbaiki adalah penggunaan model dalam menyajikan materi pembelajaran. Satu 

diantara model pembelajaran yang ada dan dapat diterapkan untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa adalah menggunakan model pembelajaran talking stick yang merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan bantuan tongkat yang mana setiap siswa yang 

mendapatkan tongkat dari gurunya wajib menjawab pertanyaan dari guru tersebut dari setelah 

siswa mempelajari materi pokoknya. Alasan penulis memilih model pembelajaran talking 

stick karena model pembelajaran ini menyenangkan, siswa dituntut tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari pendidik, melainkan siswa juga dituntut aktif dalam proses 

pembelajaran. Sebab, ketika siswa hanya mendengar penjelasan dari pendidik, siswa akan 

cenderung bosan, jenuh, dan pikiran siswa tidak fokus terhadap materi yang telah 

disampaikan oleh pendidik. Model pembelajaran ini diharapkan dapat diterapkan dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IVB SDN 47/IV Kota 

Jambi yang diselenggarakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Jumlah siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian  

Kelas Putra Putri Jumlah Siswa 

VI B 15 21 36 

Total 15 21 36 

 

Siswa kelas IVB berjumlah 36 orang yang terdiri 15 orang siswa putra dan 21 orang 

siswa putri. Umur mereka rata-rata 9 tahun . SD Negeri 47/IV Kota Jambi ini dengan alamat 

di JL.RE.Marthadinata Kec.Telanaipura Kota Jambi. 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini 

dilakukan di kelas IVB SDN 47/IV dengan alamat SD Negeri 47/IV Kota Jambi ini dengan 

alamat di JL.RE.Marthadinata Kec.Telanaipura Kota Jambi. 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. 

Berikut ini akan diterangkan mengenai tahapan-tahapan yang perlu disiapkan dan 

dilaksanakan pada saat melakukan penelitian. Pada setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi / pengamatan, evaluasi,  dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik observasi dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran yakni memuat kegiatan 

pembelajaran dalam menggunakan model pembelajaran talking stick upaya meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dengam menggunakan lembar observasi kegiatan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran dan lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

Tabel 3.2 Lembar Observasi Aktivitas Guru 

NO Aktivitas guru Deskripsi Aktivitas 

Guru 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Guru mempersiapkan 

diri untuk 

melaksanakan 

pembelajaran 

Menyiapkan tongkat     

Mengajak siswa 

berdo’a  

    

Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

    

2. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

Menjelaskan materi 

yang relevan dengan 

tujuan pembelajaran 

    

Menjelaskan dengan 

memperhatikan 

kondisi siswa 

    

Memberi kesempatan 

pada siswa untuk 

merespon penjelasan 

dan member pendapat 

    

3.  Guru memberikan 

kesempatan para 

kelompok untuk 

Memberikan 

pengawasan kepada 

siswa pada saat 
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membaca  membaca 

Memberikan waktu 

yang cukup agar 

siswa dapat 

memahami materi 

pembelajaran 

    

4. Guru memberi 

pertanyaan kepada 

siswa yang 

mendapatkan tongkat 

Memberi pertanyaan 

sesuai dengan materi 

pembelajaran 

    

Memberikan reward 

kepada siswa yang 

dapat menjawab 

pertanyaan dengan 

benar 

    

5. Guru menutup 

pembelajaran 

Memberi umpan 

balik kepada siswa 

    

Menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran 

    

Melakukan 

evaluasi/penilaian 

    

Menutup 

pembelajaran dengan 

do’a 

    

 Jumlah       

 Persentase (%)      

 Rata-Rata (%)  

 

Tabel 3.3  Pedoman Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Aspek yang diamati Skor Kriteria 

1 Mengamati guru saat 

menyampaikan materi. 

1 Siswa kurang dapat mengamati guru saat 

menyampaikan materi 

2 Siswa cukup dapat mengamati guru saat 

menyampaikan materi 

3 Siswa sudah baik dalam mengamati guru saat 

menyampaikan materi 

4 Siswa sudah sangat baik dalam mengamati guru 

saat menyampaikan materi 

2 Membaca cerita yang 

ada di dalam wacana. 

1 Siswa kurang dapat membaca cerita yang ada di 

dalam wacana 

2 Siswa cukup dapat membaca cerita yang ada di 

dalam wacana 

3 Siswa sudah baik dalam membaca cerita yang 

ada di dalam wacana 

4 Siswa sudah sangat baik dalam membaca cerita 

yang ada di dalam wacana 

3 Mengerjakan tugas 

yang diberikan sampai 

tuntas  

1 Siswa kurang dapat mengerjakan tugas yang 

diberikan sampai tuntas 

2 Siswa cukup dapat mengerjakan tugas yang 

diberikan sampai tuntas 

3 Siswa sudah baik dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan sampai tuntas 
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4 Siswa sudah sangat baik dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan sampai tuntas 

4 Bernyanyi bersama 

selama tongkat 

dijalankan 

1 Siswa  kurang dapat bernyanyi bersama selama 

tongkat dijalankan 

2 Siswa cukup dapat bernyanyi bersama selama 

tongkat dijalankan 

3 Siswa sudah baik dalam bernyanyi bersama 

selama tongkat dijalankan 

4 Siswa sudah sangat baik dalam bernyanyi 

bersama selama tongkat dijalankan 

5 Berani menjawab 

pertanyaan 

1 Siswa kurang berani menjawab pertanyaan 

2 Siswa cukup  berani menjawab pertanyaan 

3 Siswa sudah baik dan berani menjawab 

pertanyaan 

4 Siswa sudah sangat baik dan berani menjawab 

pertanyaan 

 

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dari lembar 

observasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), foto-foto selama proses pembelajaran, 

atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. 

Foto berguna untuk merekam peristiwa penting, misalnya aspek kegiatan kelas, atau 

untuk mendukung bentuk rekaman fotografik (Ekawarna dkk, 2010:49). 

Penghitungan data kuantitatif adalah dengan menghitung skor akhir berdasarkan skor 

yang diperoleh dari lembar observasi dan evaluasi yang telah disusun rapi. 

1. Lembar observasi aktivitas siswa 

Aktivitas belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Nilai = 
                     

                    
 x 100% 

Keterangan:  

Jumlah skor perolehan = jumlah skor yang diperoleh dari indikator penilaian. 

Jumlah skor maksimal = jumlah skor maksimal yang dicapai jika semua indikator 

memperoleh skor maksimal. 

Selanjutnya diberikan penafsiran terhadap hasil perolehan observasi aktivitas belajar 

siswa dengan pedoman sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kualifikasi Persentase Skor Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Persentase Predikat 

90% s.d 100% Sangat baik 

80% s.d 89% Baik 

70% s.d 79% Cukup 

<70% Kurang 
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Sumber: Wahyudin, dkk (2009:2.35) 

2. Data Observasi Guru 

Data hasil observasi aktivitas guru pada saat proses pembelajaran berlangsung 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai = 
                     

                    
 x 100% 

Keterangan:  

Jumlah skor perolehan = jumlah skor yang diperoleh dari indikator penilaian. 

Jumlah skor maksimal = jumlah skor maksimal yang dicapai jika semua indikator 

memperoleh skor maksimal. 

Tabel 3.5 Kualifikasi Persentase Aktivitas Guru 

Persentase Predikat 

90% s.d 100% Sangat baik 

80% s.d 89% Baik 

70% s.d 79% Cukup 

<70% Kurang 

Sumber: Wahyudin, dkk (2009:2.35) 

Data hasil observasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis deskriptif, 

sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pembelajaran yang dilakukan 

menggunakan model talking stick. Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil 

analisis digunakan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perencanaan lanjut dalam siklus 

selanjutnya. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pembelajaran pada siklus I, II, dan III mengalami peningkatan bila dibandingkan 

dengan sebelum menggunakan model talking stick, pada bab ini diuraikan pembahasan hasil 

penelitian mengenai peningkatan dalam pembelajaran dengan menggunakan model talking 

stick di kelas IVB SDN 47/IV Kota Jambi. Hasil penelitian yang diuraikan yaitu data kondisi 

awal pada observasi awal, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. 

Pada tahap observasi awal aktivitas belajar siswa masih rendah yaitu sebesar 38,19% 

maka munculah permasalahan yaitu rendahnya aktivitas belajar siswa. Peneliti melakukan 

observasi guru dan observasi siswa dimana pada siklus I observasi guru sudah menunjukkan 

hasil yang cukup baik, pada pertemuan 1 dengan hasil 71,43% dengan predikat cukup, dan 
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pada pertemuan 2 menunjukkan hasil 78,57% dengan predikat cukup, dengan rata-rata 

aktivitas guru pada siklus I sebesar 75% dengan predikat cukup. Kemudian pada observasi 

siswa siklus I belum menunjukkan hasil yang baik karena pada pertemuan 1 persentase 

aktivitas belajar siswa sebesar 50,14% dengan predikat kurang, sehingga dilanjutkan pada 

pertemuan 2 dengan persentase aktivitas belajar siswa sebesar 58,47% dengan predikat 

kurang. Sehingga rata-rata keberhasilan kelas pada siklus I  ini mencapai 54,31% . Dari 

persentase ini dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa dengan  menggunakan model 

talking stick belum mencapai kriteria keberhasilan yang di tetapkan yaitu 80%. Maka dari itu 

dilanjutkan dengan siklus kedua dan akan memperbaiki apa saja kekurangan yang ada di 

siklus satu. 

Pada siklus II sudah diperbaiki dari siklus I yang dilihat dari refleksi yaitu dari 

menjelaskan langkah-langkah penerapan metode pembelajaran talking stick secara lebih rinci, 

menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas pada saat pembelajaran,  memberikan 

waktu yang cukup untuk siswa membaca dan memahami materi yang diberikan serta 

memberikan penghargaan/reward. Dari hasil observasi guru pada siklus II telah mengalami 

peningkatan yang sangat baik walaupun masih terdapat langkah-langkah model pembelajaran 

talking stick yang belum dilaksanakan oleh guru dimana pada pertemuan 1 observasi guru 

menjadi 84,62% dengan predikat baik, dan pada pertemuan 2 menjadi 100% dengan predikat 

sangat baik dengan rata-rata aktivitas guru pada siklus II sebesar 92,31%  dengan predikat 

sangat baik. Kemudian pada hasil observasi siklus II terjadi peningkatan yang baik dimana 

rata-rata keberhasilan kelas mencapai 71,39% masih belum berhasil karena belum mancapai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 80%. Pada pertemuan 1 siklus II persentase 

aktivitas belajar siswa sebesar 68,61% dengan predikat kurang, kemudian pada pertemuan 2 

siklus 2 persentase aktivitas belajar siswa sebesar 74,17%  dengan predikat cukup. Maka dari 

itu data tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa sudah meningkat dari 

54,31% sampai 74,17%. Namun dikarenakan persentase pada siklus kedua belum mencapai 

kriteria keberhasilan yang ditetapkan, maka dilanjutkan pada siklus ketiga. 

Setelah dilaksanakannya siklus ketiga dengan membimbing siswa dalam menyelesaikan 

tugas dan membimbing siswa agar mampu menjawab pertanyaan dengan benar maka 

diperoleh aktivitas belajar siswa pada siklus III ini tampak nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa sudah mencapai 81,5% yang mana telah mencapai kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu 80%. Pada siklus III pertemuan 1 persentase aktivitas belajar siswa sebesar 

79,44% dengan predikat cukup dan pada pertemuan 2 persentase aktivitas belajar siswa 



 
 

9 
 

sebesar 83,47% dengan predikat baik. Maka dari itu data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar siswa secara klasikal sudah meningkat dan telah mencapai kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80%. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

meningkat dengan menggunakan model talking stick disesuaikan dengan tingkat keberhasilan 

perubahan perilaku. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa kelas IVB di SDN 47/IV 

Kota Jambi dapat meningkat melalui model talking stick.  

Pada siklus I hasil observasi aktivitas belajar siswa sebesar 54,31% hasil tersebut masih 

belum mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 80%, oleh karena itu 

dilaksanakan siklus 2 dengan melakukan tindakan lanjut. Pada siklus II hasil observasi 

aktivitas belajar siswa sebesar 74,17% hasil tersebut masih belum mencapai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 80%, oleh karena itu dilaksanakan siklus III dengan 

melakukan tindak lanjut. Pada siklus III hasil observasi aktivitas belajar siswa yaitu sebesar 

81,5% hasil tersebut telah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 80%  

maka penelitian ini dikatakan telah berhasil. 

Berdasarkan penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: (a) Bagi 

guru agar dapat mengaplikasikan model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, dan dapat menerapkan model pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah yang ditentukan. (b) Bagi siswa diharapkan mampu meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dengan menggunakan model talking stick. (c) Bagi sekolah hendaknya dengan hasil 

penelitian ini dapat menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran talking stick. 
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