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ABSTRAK 

 

Fazli, A. 2018. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan 
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Ahmad Hariandi, S.Pd.I, M. Ag;  

  

Kata Kunci : Model Talking Stick , dan Motivasi 

 

Dalam proses pembelajaran guru harus mampu merancang pembelajaran 

yang menyenangkan bagi siswa, selain itu guru juga harus bisa menimbulkan 

motivasi belajar bagi siswa ketika proses pembelajaran itu berlangsung agar 

proses belajar tersebut menjadi menyenangkan dan siswa bersemanagat untuk 

belajar. Motivasi pada individu sangat penting karena motivasi yang dimiliki akan 

mempengaruhi perilaku seseorang termasuk dalam kegiatan belajarnya. Tinggi 

rendah motivasi yang dimiliki seseorang mempengaruhi timbulnya keinginan 

untuk belajar dan banyaknya materi yang akan dipelajari karena motivasi inilah 

yang memberi kekuatan dan arah pada tingkah laku yang ditampilkan individu . 

Dengan memiliki motivasi belajar, siswa akan memiliki keinginan dan kekuatan 

untuk belajar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan langkah-langkah 

model talking stick dalam meningkatkan motivasi belajar siswa  di kelas V  SD 

Negeri 182/1 Hutan Lindung. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

membahas tentang Bagaimana penerapan model talking stick sehingga dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa  di Kelas V SD Negeri 182/1 Hutan 

Lindung. Penerapan model pembelajaran talking stick dengan langkah-langkah 

model pembelajaran talking stick yaitu (1) Guru menyiapkan tongkat; (2) Peserta 

didik diminta untuk mendengarkan tentang materi atau permasalahan yang 

disampaikan guru; (3) Peserta didik diminta untuk membaca buku cetak; (4) 

Setelah membaca buku, peserta didik diminta menutup buku kembali; (5) Guru 

memberikan tongkat kepada siswa, setelah itu memberikan pertanyaan kepada 

siswa yang mendapat tongkat dan siswa harus menjawab pertanyaan tersebut; (6) 

Guru dan siswa memberi kesimpulan; (7) Penutup. Pengumpulan data pada 

penelitian ini melalui lembar observasi dan dokumentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus dan setiap siklusnya terdiri dari satu 

pertemuan. Pada setiap pertemuan akan dilakukan empat tahap yaitu perencanaan, 
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pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian pada siklus I adalah 53,74%. 

Hasil penelitian pada siklus II adalah 56,21 sedangkan pada siklus III mengalami 

peningkatan pada siklus ini dengan nilai mencapai 86,25%. 

 

ABSTRACT 

 

Fazli, A. 2018. Efforts to Improve Student Motivation Using Talking Stick 

Learning Model In Grade V SD Negeri 182/1 Hutan Lindung. Advisor 1. 

Drs, Nelyahardi Gutji, M.Pd; Advisor II. Ahmad Hariandi, S.Pd.I, M. Ag; 

 

Keywords: Model Talking Stick, and Motivation. 

 

In the learning process teachers should be able to design a learning fun 

for students, in addition teachers should also be able to generate learning 

motivation for students when the learning process takes place for the learning 

process becomes fun and students bersemanagat to learn. Motivation in the 

individual is very important because the motivation possesses will affect one's 

behavior including in learning activities. High low motivation owned by a person 

affects the emergence of the desire to learn and the amount of material to be 

learned because of this motivation that gives strength and direction to the 

behavior that is displayed by individuals. By having the motivation to learn, 

students will have the desire and the power to learn. 

The purpose of this study is to determine the application of the steps of 

talking stick model in improving students' learning motivation in class V SD 

Negeri 182/1 Hutan Lindung. 

This research method is classroom action research method (PTK) which 

discuss about How applying of talking stick model so that in Improving Student 

Motivation in Class V SD Negeri 182/1 Hutan Lindung. Implementation of a 

talking stick learning model with the steps of speaking stick learning model are 

(1) The teacher prepares the stick; (2) Learners are asked to hear about the 

material or problems presented by the teacher; (3) Learners are required to read 

a printed book; (4) After reading the book, learners are required to close the book 

again; (5) The teacher gives the student a stick, after which it gives the question to 

the student who gets the stick and the student must answer the question; (6) 

Teachers and students conclude; (7) Closing. Data collection in this study 

through observation sheet and documentation. 

This study was conducted in 3 cycles and each cycle consisted of one 

meeting. At each meeting will be done four stages of planning, implementation, 

observation and reflection. The result of research in cycle I happened to increase 

of student's learning motivation with student's motivation percentage in cycle I 

was 53,74%. The result of the research on cycle II is 56.21 while in cycle III it has 

increased in this cycle with the value reach 86.25% 

 

I   PENDAHULUAN 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya 

rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku/aktifitas tertentu lebih baik dari keadaan 

sebelumnya (Uno, 2007: 9). Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, 
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berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi 

harus diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

seseorang berkeinginan untuk melakukan aktifitas belajar yang lebih giat dan 

semangat. Menurut Kiranawati (dalam Mirajati, 20010:31) mengungkapkan 

bahwa metode pembelajaran dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang 

tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah setelah siswa mempelajari 

materi pokoknya. Ia juga menyatakan kelebihan model pembelajaran talking stick, 

yakni meguji kesiapan siswa dan memotivasi siswa untuk belajar terlebih dahulu.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 24 Oktober 

2016, di SDN.182/1 Hutan Lindung pada kelas V, dengan jumlah siswa sebanyak 

20 orang yang terdiri atas 11 orang siswa perempuan dan 9 orang siswa laki-laki 

terlihat bahwa pada proses pembelajaran yang di lakukan guru saat itu ada 

beberapa sebagian besar siswa terlihat tidak semangat untuk belajar, ada yang 

bermain dengan teman nya, ada yang lari-larian, ada yang sibuk-sibuk sendiri ada 

yang sering permisi keluar kelas dengan alasan yang tidak jelas. 

Penyebab motivasi siswa berkurang karena tidak adanya dorongan dari diri 

sendiri untuk belajar secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengetahuan 

yang di berikan oleh guru. Dan kurangnya keinginan untuk menjadi lebih baik 

lagi. Selain dari kurangnya motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri, peniliti juga 

melihat kurangnya penggunaan model pembelajaran pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada guru 

mengenai penggunaan model pembelajaran, guru mengatakan bahwa tidak 

menggunakan model pembelajaran karena harus melihat kesesuaian materi yang 

akan di ajarkan terlebih dahulu dengan model yang akan di gunakan. Dengan 

begitu, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa  yaitu dengan menggunakan model  pembelajaran. Salah satunya 

dengan menggunakan model Talking Stick. 

 

II.KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Penelitian  yang Relevan 

Untuk menghindari duplikasi atau plagiat, peneliti melakukan penelusuran 

terhadap penelitian – penelitian terdahulu, dan diperoleh masalah yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti, penelitian yang dilakukan oleh  Lumingkewas 

pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN 8 Modomang”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada Siklus I dari jumlah siswa yang ada di kelas 

IV SDK 8 Modomang, yang belum tuntas berjumlah 16 siswa dengan persentase 

ketuntasan belajar (67,7 %) Siklus II yang belum tuntas berjumlah 2 siswa dengan 

presentase ketuntasan belajar mencapai (86,9 %), jadi siklus ke II dikatakan tuntas 

atau sudah mencapai KKM. 

 

2.2 Motivasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Uno (2009:3) “Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi 
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dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu”. 

Sardiman (2009:75) “Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai”. 

2.2.2 Macam-Macam Motivasi 

Menurut Winkel (dalam khodijah, 2014:152) “dilihat dari sumbernya, 

motivasi belajar ada dua jenis, yaitu: (1) motivasi instrinsik, dan (2) motivasi 

ekstrinsik”. 

Menurut Uno (2009:4) “Dari sudut sumber yang menimbulkannya, motif 

dibedakan dua macam, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik, 

timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada 

dalam diri invidu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. 

Sedangkan motif ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, 

misalnya dalam bidang pendidikan terhadap minat yang positif terhadap kegiatan 

pendidikan timbul karena melihat manfaatnya. Motif intrinsik lebih kuat dari 

pada motif ekstrinsik. 

 

Menurut Hanafiah & Suhana (2009:26) jenis motivasi terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Motivasi instrinsik, yaitu motivasi yang datangnya secara alamiah atau 

murni dari diri siswa itu sendiri sebagai wujud adanya kesadaran diri (self 

awareness) dari lubuk hati yang paling dalam. 

b. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan faktor-

faktor di luar diri siswa, seperti adanya pemberian nasihat dari gurunya, 

hadiah (reward), kompetisi sehat antarsiswa, hukuman (funishment), dan 

sebagainya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

terbagi menjadi dua macam, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi instrinsik merupakan motivasi yang memang benar-benar muncul dari 

dalam diri secara murni, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakn motivasi yang 

muncul dikarenakan adanya faktor-faktor rangsangan dari luar. 

 

2.2.3 Fungsi Motivasi dalam Belajar 
Menurut Ibid (dalam Latif, 2010:10) Motivasi memiliki fungsi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a.  Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

b.  Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c.  Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan. 

 

Menurut Hanafiah & Suhana (2009:26) Berikut ini merupakan beberapa 

fungsi dari motivasi. 

a. Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar siswa. 

b. Motivasi merupakan alat untuk memengaruhi prestasi belajar siswa. 

c. Motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran. 
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d. Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran lebih 

bermakna. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi 

adalah sebagai dorongan yang muncul dari diri seseorang, sehingga dalam proses 

belajar menjadi termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

2.2.4 Indikator Motivasi Belajar 

Menurut  Hamzah B. Uno dan Masri Kudarat (2009:21-22) disebutkan 

indikator- indikator motivasi belajar pada setiap siswa antara lain: 

a. Tekun menghadapi tugas  

b. Ulet menghadapi kesulitan  

c. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. 

d. Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan. 

e. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin  

f. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. 

g. Senang mencari dan memecahkan soal-soal. 

h. Senang dan rajin belajar, penuh semangat, tidak mudah bosan 

 

Menurut Uno (2008:23) indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil dalam pembelajaran. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar pada pembelajaran. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar kondusif, sehingga memungkinkan seseorang 

siswa dapat belajar dengan baik. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

motivasi belajar antara lain sebagai berikut: 

a. Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran 

b. Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya 

c. Adanya hasrat dan keinginan berhasil dalam pembelajaran. 

d. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar pada pembelajaran. 

e. Adanya penghargaan dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar kondusif, sehingga memungkinkan seseorang 

siswa dapat belajar dengan baik. 

 

2.3. Model Pembelajaran Talking Stick  

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Talking Stick 

Menurut Istarani (2014:89) pembelajaran dengan model Talking Stick 

mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran 

dengan model talking stick diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok 

yang akan dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari 

materi tersebut. Berikan waktu untuk cukup aktivitas ini.  

Menurut Huda (dalam Alessandra, 2015:5), “Talking Stick merupakan 

model pembelajaran dengan bantuan tongkat. Siswa yang memegang tongkat 

terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari 

materi pokoknya”. 

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas mengenai pengertian model 

pembelajaran Talking Stick adalah model pembelajaran yang dalam proses 
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pembelajarannya guru menyiapkan sebuah tongkat, selesai menjelaskan materi 

guru memberikan tongkat kepada salah seorang siswa dan siswa diberi sebuah 

pertanyaan dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 

yang diberikan oleh guru. 

 

2.3.2 Sintak Model Pembelajaran Talking Stick 

 
Menurut Endang (2014:46) Langkah-langkah Talking Stick dalam kelas 

sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari  

3. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan 

mempelajari materi 

4. Setelah selesai membaca buku, siswa menutup bukunya 

5. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa  

6. Guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut 

harus menjawabnya 

7. Demikian seterusnya sampai sebagian siswa mendapat bagian untuk 

menjawab setiap pertanyaan dari guru 

8. Guru memberikan kesimpulan,evaluasi,penutup. 

 

Menurut Hamzah B.Uno (dalam Febrina, 2016 : 49) langkah-langkah 

pembelajaran dengan model kooperatif Talking Stick adalah sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat 

2. Guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi pada 

pegangannya/paketnya  

3. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, guru mempersilakan 

siswa untuk menutup bukunya 

4. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaa dari guru  

5. Guru memberikan kesimpulan 

6. Evaluasi 

7. Penutup 

 

Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli di atas tentang langkah-

langkah model Talking Stick antara lain sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan tongkat  

2. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

3. Siswa membaca buku dan mempelajarinya 

4. Setelah membaca, siswa menutup kembali bukunya 

5. Guru memberikan tongkat kepada siswa, setelah itu memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang mendapat tongkat, dan siswa harus menjawab pertanyaan 

tersebut. 

6. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. 

 

2.3.3 Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Talking Stick 

Menurut Kiranawati (dalam Alessandra, 2015:6) kelebihan dari 

penggunaan model pembelajaran talking stick yang dikemukakan oleh 

Kiranawati (2007 :1), kelebihannya meliputi (1) menguji kesiapan siswa, (2) 

melatih membaca dan memahami dengan cepat, dan (3) agar lebih giat belajar 
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(belajar dahulu). Sedangkan untuk kekuranganya membuat siswa senam jantung. 

Namun demikian, ini teknik tersebut baik untuk memotivasi kejenuhan atau 

ketidaksemangatan siswa belajar terutama pada jam akhir pembelajaran. 

 

Menurut Istarani ( 2014:90) “kelebihan talking stick sebagai berikut: siswa 

lebih dapat memahami materi, siswa lebih dapat menguasai materi, daya ingat 

siswa lebih baik, siswa tidak jenuh, dan pelajaran akan tuntas”. 

Menurut Huda (dalam Darmastuti, 2015:27) “kelebihan pembelajaran 

dengan model ini yaitu melatih kesiapan siswa, melatih keterampilan membaca 

dan memahami materi, serta mengajak siswa untuk terus siap dalam situasi 

apapun. Akan tetapi, untuk siswa yang belum terlatih untuk berbicara di hadapan 

guru, model ini mungkin kurang sesuai”. 

Berdasarkan teori diatas, model pembelajaran Talking Stick memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya melatih kesiapan siswa, melatih 

keterampilan membaca dan memahami materi, melatih konsentrasi siswa, 

membuat siswa lebih giat dalam belajar,  mengajak siswa untuk terus siap dalam 

situasi apa pun. Kekurangannya adalah membuat siswa senam jantung, bagi siswa 

yang secara emosional belum terlatih untuk bisa berbicara dihadapan guru, 

metode ini mungkin kurang sesuai,  jika guru tidak bisa mengendalikan kondisi 

kelas, maka suasana kelas akan gaduh. 

 

2.4 Kerangka berpikir 

Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 182/I Hutan 

lindung. Peneliti perlu melakukan penyusunan perencanaan tindakan dengan 

penggunaan model pembelajaran yang akan diterapkan. Pada penelitian ini, 

peneliti akan melaksanakan dalam beberapa siklus dan akan dihentikan apabila 

motivasi belajar siswa sudah meningkat. Dimana penelitian ini nantinya setiap 

siklus akan menggunakan model pembelajaran talking stick agar dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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meningkat 

Kondisi awal 

Guru menerapkan 

model Talking Stick 

agar motivasi belajar 

peserta didik meningkat 

Pelaksanaan 

Siklus 1 

Perbaikan 

Siklus n 

Proses pembelajaran di 

SD N 182/I Hutan 

Lindung pada kelas V,  

motivasi belajar peserta 

didik masih rendah 
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2.5 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan pada 

penelitian ini adalah model pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 182/I Hutan Lindung 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 182/I Hutan 

Lindung. Jumlah siswa sebanyak 20 orang dengan pembagian laki-laki sebanyak 9 

orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Adapun alasan peneliti melakukan 

penelitian terhadap siswa kelas V ini, yaitu siswa dalam kelas tersebut motivasi 

belajar siswa masih rendah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Objek pada penelitian ini adalah pada penggunaan model pembelajaran 

Talking Stick yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V 

SD Negeri 182/I Hutan Lindung. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester II Tahun ajaran 

2016/2017.Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 182/I Hutan 

Lindung, yang terletak dikelurahan Hutan Lindung kecamatan Muara Bulian, 

kabupaten Batanghari 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa siklus, yang mana penelitian 

ini akan dihentikan apabila siswa sudah mampu meningkatkan motivasi belajar. 

Empat bagian utama yang ada dalam setiap siklus adalah sebagai berikut: 1) 

perencanaan tindakan (planning), 2) pelaksanaan (acting), 3) pengamatan 

(observing), dan 4) refleksi (reflecting)” Dengan kata lain model pembelajaran 

Talking Stick sudah mulai menunjukkan adanya peningkatkan motivasi belajar 

siswa. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan guru wali 

kelas V yaitu ibu Siti Aisyah Nasution, S.Pd. SD. 

 

3.4 Analisis Data 
Dalam penelitian tindakan kelas terdapat dua analasis data yang digunakan 

yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif yaitu menggambarkan data 

dengan kalimat untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Pada 

penelitian ini diperoleh dari data lembar observasi . Pengumpulan data dilakukan 

pada tiap siklus penelitian tindakan kelas. Analisis data kualitatif berupa 

penjelasan data hasil observasi yang akan di deskripsikan oleh peneliti sebagai 

hasil dari penelitian. 

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

dan dokumentasi pada proses pembelajaran. Untuk mengetahui data keberhasilan 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Talking Stick dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada siswa kelas V. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur peningkatan motivasi belajar siswa adalah dengan 

menggunakan lembar observasi motivasi belajar dan lembar observasi guru. 
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Dari hasil skor lembar observasi motivasi belajar akan dipersentasekan 

dengan menggunakan rumus berikut menurut (Aries dan Haryono, 2012:95): 

Persentase = 
                 

             
 x 100 

3.5  Kriteria Keberhasilan 

Untuk mengetahui dan menetapkan penelitian ini berhasil atau tidaknya, 

maka perlu ditentukan kriteria keberhasilan. Penelitian dinyatakan berhasil jika 

motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah diterapkannya model 

pembelajaran Talking Stick di kelas V SD Negeri 182/I Hutan Lindung. Adapun 

rincian keberhasilan penelitian adalah  adanya peningkatan motivasi belajar siswa  

pada pembelajaran IPS di kelas V SDNegeri 182/I Hutan Lindung, yang mencapai  

80% atau sekitar 16  siswanya sudah memiliki peningkatan pada motivasi belajar. 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini pada siklus  I , siklus II dan siklus III 

sudah mengalami peningkatan pada motivasi belajar siswa pada tiap siklus yang 

diberikan.Pada siklus I hasil observasi untuk motivasi belajar siswa belum 

memenuhi kriteria keberhasilan. Pada pertemuan pada siklus I ini rata-rata  

motivasi belajar siswa dengan menggunakan model talking stick adalah 53,74 % 

yang mana pada kategori rendah. Ini terlihat dari indikator- indikator yang 

diberikan  masih banyak  siswa yang memperoleh poin cukup dan kurang. 

Pada siklus II  motivasi belajar siswa mengalami peningkatan  yang  tidak 

signifikan yaitu menjadi rata-rata 56,21 % dari siklus I tetapi masih dalam kriteria 

kategori rendah. Kemudian peneliti melakukan kembali penelitian atau 

pelaksanaan  siklus III untuk mencapai kriteria keberhasilan yang lebih meningkat 

lagi dari siklus I dan siklus II. Hasil dari siklus III mencapai rata-rata 86,25% dan 

ini melebihi dari kriteria keberhasilan. Maka tindakan yang diberikan oleh peneliti 

dengan menggunakan model Talking Stick mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa dengan baik. 

 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode penelitian tindakan kelas yang 

telah dilakukan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

model Talking Stick pada kelas V SD Negeri 182/I Hutan Lindung, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada siklus 1, persentase yang diperoleh yaitu sebesar 53,74% . 

2. Pada siklus II, persentase yang diperoleh yaitu sebesar 56,21%. 

3. Pada siklus II, persentase yang diperoleh yaitu sebesar 86,25%. 

4. Terdapat peningkatan berturut-turut di setiap pertemuan siklus I, II dan III 

dengan jenjang 53,74%, 56,21%, dan 86,25%. 

5. Terdapat peningkatan motivasi belajar siswa setelah menggunakan model 

Talking Stick. Disiklus III tercapai kriteria keberhasilan yang diinginkan yaitu 

80% dengan hasil persentase yang diperoleh sebesar 86.25%. Maka tindakan 

yang diberikan oleh peneliti dengan menggunakan model Talking Stick 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan baik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa diharapkan agar memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dan 

dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model Talking Stick 

2. Bagi guru hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran Talking Stick 

dengan menjalankan langkah-langkah pembelajarannya secara efektif. 

3. Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan 

kebijakan pelaksanaan pembelajaran agar model Talking Stick dapat 

digunakan sehingga motivasi belajar siswa dapat meningkat. 
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