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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan rasa percaya diri 

peserta didik melalui model Talking Stick Di Kelas IV SD Tahun Pelajaran 

2018/2019. Penelitian ini dilakukan di SDN 47/IV Kota Jambi pada januari 2019. 

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan lembar observasi percaya diri 

peserta didik dan lembar observasi guru dalam menggunakan model Talking Stick. 

Metode penelitian adalah penelitian tindakan. Jenis penelitian adalah penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan model penelitian dari Kemis dan Mc. Taggart. 

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaa, observasi 

dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus dan masing-masinng 

siklus terdapat 2 (dua) pertemuan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yang berkaitan dengan meningkatkan rasa 

percaya diri peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik 

mengalami kurangnya rasa percaya diri dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat 

pada observasi awal dan observasi prasiklus sebelum dilakukanya penelitian 

menggunakan model Talking Stick yaitu hanya mencapai 40,21% dengan kategori 

belum terlihat. Maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan model 

Talking Stick dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Dalam penelitian 

ini hasilnya mengalami peningkatan dari setiap siklus nya siklus I pertemuan I 

sebesar 55,43%, siklus I pertemuan II sebesar 64,56%, siklus II pertemuan I sebesar 

72,17% dan pada siklus II pertemuan II sebesar 76,30%. Berdasarkan hasil yang 

telah didapatkan, dapat disimpulkan bahawa peningkatan rasa percaya diri peserta 

didik dengan menggunakan model Talking Stick ini hanya mengalami peningkatan 

yang sedikit dari setiap persiklusnya dan peningkatan rasa percaya diri ini akan 

terus tertanam kepada peserta didik jika guru juga menerapkan pembiasan, 

keteladanan dan budaya sekolah sesuai dengan Permendikbud No. 37 Tahun 2018 

Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

Kata kunci: percaya diri, model Talking Stick 

PENDAHULUAN 

Percaya diri dalam proses pembelajaran merupakan salah satu unsur penting 

yang menunjang berhasilnya peserta didik dalam pembelajaran karena percaya diri 

(self confidence) memegang peranan sangat penting bagi keberhasilaan seseorang 

dalam hidupnya. Seseorang bisa saja melewatkan berbagai kesempatan yang 

bernilai disebabkan tidak percaya diri. Tidak percaya diri merupakan salah satu 

penghambat terbesar dalam bertindak. Orang tidak percaya diri bukan hanya ragu 

untuk bertindak bahkan tidak bertindak sama sekali (Hulukati, 2016:2). Maka dari 

itu rasa percaya diri perlu dimiliki oleh setiap manusia terutama dan paling utama 

oleh peserta didik didalam proses pembelajaran karena percaya diri itulah yang 
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akan membuat dirinya bertahan dimanapun peserta didik itu berada dan membuat 

dirinya yakin akan dirinya dan potensi yang ada didalam dirinya baik itu sekarang 

ataupun dimasa yang akan datang. Rasa percaya diri ini bisa ditanamkan melalui 

proses belajar dan pembelajaran sehari-hari serta menumbuhkan pembiasaan sikap 

berani dalam bersosialisasi baik didalam kelas maupun diluar kelas atau 

dilingkungan sekolah. Sebab rasa percaya diri merupakan sifat yang harus ada pada 

peserta didik.Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 29 November 2018 di 

SDN 47 Kota Jambi terhadap guru kelas mengenai aktivitas peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran dari guru kelas IV Sekolah Dasar dengan jumlah 23 

peserta peserta didik yang terbagi menjadi 11 laki-laki dan 12 perempuan. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti memperoleh informasi melalui wawancara 

dengan wali kelas IV C yang bernama Eli Fatiah S.Com, S.Pd yang menyatakan 

bahwa dalam pembiasakan-pembiasaan sikap percaya diri peserta didik setiap pagi 

sebelum masuk ke kelas anak-anak diberi kuis siapa yang tahu boleh masuk ke 

dalam kelas, guru menjelaskan materi kemudian siswa dibentuk kelompok dalam 

menyeleseikan tugas tersebut sesuai dengan materinya apa.  

METODE 

Model penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitin ini adalah 

model penelitian tindakan kelas dari Kemis dan Mc. Taggart (Hendriana & 

Afrilianto, 2017:43). Penelitian ini memiliki beberapa tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa 

siklus. Siklus akan dihentikan apabila peserta didik sudah menunjukkan bahwa 

model Talking Stick dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, siklus 

direncanakan akan dilakukan sebanyak 2 siklus apabila data sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan maka siklus aka dihentikan apabila data yang diperoleh selama 

2 siklus masih kurang maka siklus akan ditambah sampai data sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan, yang disajikan dalam bagan berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Bagan Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis Dan 

Mc. Taggart 

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan antara lain:  

a. Membuat kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan 
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b. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi lulusan yang akan dijadikan 

acuan dalam proses pembelajaran 

c. Mempersiapa perangkat pembelajaran yang berupa RPP dan media dengan 

menggunakan model Talking Stick 

d. Menetapkan waktu pelaksanaan dengan kesepakatan antara guru dan peneliti 

Menyiapkan lembar kerja peserta didik (LKPD).SD_FKIP_UNIVERSITAS  

Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, guru menggunakan model Talking Stick yang 

dilakukan secara bersiklus. Penelitian dilakukan dalam beberapa siklus yang terdiri 

dari 2 kali pertemuan yang setiap siklus pertemuan direncanakan dalam satu RPP. 

Namun apabila pada siklus 2 terlihat adanya rasa percaya diri peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Maka, siklus lanjutan tidak akan dilaksanakan. Adapun tahap-

tahap pelaksanaan yang akan dilakukan pada tiap siklus sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam dan 

mengajak semua peserta didik berdo’a 

b. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

c. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

d. Guru melakukan apersepsi kepada peserta didik yaitu dengan 

mengingatkan kembali mengenai pembelajaran sebelumnya 

2. Kegiatan inti 

a. Guru menyampaikan pelajaran hari ini 

b. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang 

c. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm 

d. Guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan 

mempelajari pelajaran. 

e. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana.  

f. Setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari 

isinya, guru mempersilahkan anggota kelompok untuk menutup isi 

bacaan.  

g. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota 

kelompok, setelah itu guru memberikan pertanyaan dan anggota 

kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, 

demikian seterusnya sampai sebagian besar peserta didik mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 

b. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran 

c. Guru menutup pembelajaran 

d. Guru mengajak peserta didik berdoa 
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Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung untuk mendapatkan data. Adapun Observasi rasa percaya diri peserta 

didik diataptasi dari (Kemendikbud, 2016:25) sebagai berikut :  
1) Berani berpendapat (BP) 

2) Tidak mudah putus asa (TMPA) 

3) Berani presentasi di depan kelas (BPDK) 

4) Bertanya (B) 

5) Menjawab pertanyaan (MP) 

Observasi berfungsi untuk melihat perkembangan saat penelitian yakni 

melihat setiap kendala ataupun masalah yang terjadi dan melihat adanya 

pelaksanaan tindakan penelitian menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan saat 

pelaksanaan penelitian. 

HASIL PENELITIAN 

Perolehan skor rasa percaya diri peserta didik pada siklus I pertemuan I adalah 

55,43% dengan kategori mulai telihat dan telah terjadi peningkatan dari prasiklus 

yang hanya mendapatkan skor rerata 40,21%. Berikut ini akan dipaparkan data 

perolehan skor dari setiap aspek rasa percaya diri peserta didik pada siklus I 

pertemuan I.  
Grafik 4.1 Rasa percaya diri peserta didik siklus I pertemuan I 
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Diperoleh skor rasa percaya diri peserta didik pada siklus I pertemuan II 

adalah 64,56% dengan kategori mulai terlihat dan telah terjadi peningkatan dari 

siklus I pertemuan I yang hanya mendapatkan skor rerata 55,43% dengan kategori 

mulai terlihat. Berikut ini akan dipaparkan data perolehan skor dari setiap aspek 

rasa percaya diri peserta didik pada siklus I petemuan II. 
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Grafik 4.2 Rasa percaya diri peserta didik siklus I pertemuan II 
 

2

4 

                                   

                                   

2
2 

                                   

                                   

2
0 

                                   

                                  

E 

1
8 

                                  

                                  

1
6 

                                  

D                                   
1

4                                    

1
2                                   C 

1
0 

                                  

B 
                                  

8 
                                  

                                   

6                                   
A                                   

4                                    

                                   

2                                    

                                   

0                                    
  

B

P 

   

T

MPA BPDK B 

   

MP           
Jadi perolehan skor rasa percaya diri peserta didik pada siklus II pertemuan I 

adalah 72,17% dengan kategori mulai berkembang dan telah terjadi peningkatan 

dari siklus I pertemuan II yang hanya mendapatkan skor 64,56% dengan kategori 

mulai terlihat. Berikut ini akan dipaparkan data perolehan skor dari setiap aspek 

rasa percaya diri peserta didik pada siklus II pertemuan I. 

 

Grafik 4.3 Rasa percaya diri peserta didik siklus II pertemuan I 
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Perolehan skor rasa percaya diri peserta didik pada siklus II pertemuan II 

adalah 76,30 dengsn kategori mulai berkembang dan telah terjadi peningkatan dari 

siklus pertemuan I yang hanya mendapatkan skor rerata 72,17% dengan kategori 
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mulai berkembang. Berikut ini akan dipaparkan data perolehan skor dari setiap 

aspek rasa percaya diri peserta didik pada siklus II pertemuan II. 

Grafik 4.4 Rasa percaya diri peserta didik siklus II pertemuan II 
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PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama dua tahap yaitu siklus I dan 

siklus II, masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan dengan memiliki 

empat tahap. Sesuai dengan (Hendriana & Afrilianto, 2017:43) bahwa model 

penelitian tindakan kelas kemmis dan Mc.taggart memiliki empat tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi”.  
Pada siklus I, rasa percaya diri peserta didik begitu antusias dan berjalan 

lancar, tetapi masih ada peserta didik yang memiliki rasa percaya diri peserta didik 

yang rendah. Guru juga masih belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran 

menggunakan model Talking Stick dengan optimal, guru masih terlupa 

menggunakan sebuah tongkat dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil siklus peserta didik masih terlihat malu dan ragu dalam 

menampilkan rasa percaya dirinya. Guru tetap berusaha membimbing dan 

mengarahkan peserta didik agar lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya 

agar pembelajaran terlihat aktif.  
Pada siklus II, rasa percaya diri peserta didik sudah meningkat.  Pada saat 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan model Talking Stick 

juga mengalami peningkatan yang cukup baik sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan sampai waktu penutupan pembelajaran 

dengan baik, selain itu guru juga membimbing dan mengarahkan peserta didik 

dengan baik.  
Dari hasil pelaksanaan tindakan yang dilakukan selama dua siklus dengan 

mengggunakan model Talking Stick di kelas IV C yang selalu mengalami 

peningkatan dari setiap kali petemuan maka penggunakan model Talking Stick 

dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik.  
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Data yang diperoleh dari video dan lembar observasi menunjukkan adanya 

kesesuaian hasil sehingga hasil penelitian tentang upaya meningkatkan rasa percaya 

diri peserta didik di kelas IV C dapat dikatakan valid. Hasil penelitian yang valid 

tersebut mengantarkan pada sebuah kesimpulan yaitu perpaduan pembelajaran 

dengan menggunakan model Talking Stick dapat meningkatkan rasa percaya diri 

peserta didik. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model Talking Stick dalam upaya meningkatkan rasa percaya diri 

peserta didik di kelas IV C SDN 47 Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa sebagai 

berikut:  
Setelah menggunakan model Talking Stick pada siklus I pertemuan I belum 

berjalan efekif, namun pada pertemuan II sudah sedikit efektif. Dengan data 

ketuntasan kelas mencapai 59,89% dengan kategori mulai terlihat. ada perbaikan di 

siklus II menggunakan model Talking Stick berjalan dengan efektif. Dengan data 

ketuntasan kelas mencapai 74,23% dengan kategori mulai berkembang. 

Terdapat peningkatan disetiap siklus I dan siklus II dengan jenjang 55,43%, 

64,56%, 72,17%, 76,30%. Berdasarkan jenjang pada siklus I dan siklus II terdapat 

peningkatan yang sangat baik setelah menggunakan model Talking Stick, maka 

tindakan dengan menggunakan model Talking Stick dapat meningkatkan rasa 

percaya diri peserta didik. 

Model Talking Stick ini adalah model pembelajaran langsung yang tidak 

mungkin akan membentuk sikap rasa percaya diri peerta didik yang terus menerus 

tertanam dan permanen terhadap peserta didik yang hanya dari dua sampai empat 

kali pertemuan pembelajaran saja akan tetapi sikap rasa percaya diri peserta didik 

akan terus menerus tertanam dan permanen terhadap peserta didik jika dilakukan 

ketedanan, pembiasaan dan budaya sekolah. 
Pada penelitian ini guru melakukan pembiasaan yang terus menerus kepada 

peserta didik yang pertama sebelum masuk ke kelas guru membiasakan untuk menguji 

pengetahuan peserta didik dan mengajarkan peserta didik untuk bisa menjawab 

pertanyaan dan berani mengungkapkan pendapatnya di depan peserta didik lainnya 

yakni dengan bertanya tentang perkalian ataupun pelajaran yang telah dipelajari hari 

kemarin.. Kedua guru sebelum dilakukannya pembelajaran guru membiasakan peserta 

didik untuk membaca buku selama 15 menit yakni kegiatan literasi sebelum belajar. 

Selain itu juga pada proses pembelajaran guru juga membiasakan peserta didik dengan 

bantuan sebuah tongkat guru menunjuk salah satu peserta didik untuk berani 

menjawab pertanyaan dan berani tampil didepan kelas.  
Pembentukan sikap juga bisa dilakukan guru dengan memberikan 

keteladanan guru yang dicontoh oleh peserta didik yang pertama guru memberikan 

keteladan dalam membaca cepat ketika membaca materi pelajaran kemudian guru 

menjelaskan apa yang telah dibacanya bersama peserta didik tersebut, hal ini 

dilakukan untuk memotivasi kepada peserta didik untuk melatih membaca dan lebih 

cepat memahami materi pelajaran. kedua guru juga bisa memberikan pujian kepada 

peserta didik yang berani menjawab pertanyaan maupun yang tampil didepan kelas 

dan guru bersama peserta didik lainnya memberikan tepuk tangan “salut” kepada 

peserta didik tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan semangat peserta didik 

untuk lebih percaya diri dalam berani berbicara tanpa adanya rasa takut salah.  
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Budaya sekolah juga merupakan salah satu yang dapat membentuk sikap rasa 

percaya diri peserta didik apabila sekolah melakukan budaya sekolah yang 

dilakukan menerus seperti pada hari kamis setiap dua kali seminggu semua peserta 

didik dari kelas I sampai kelas VI semuanya berkumpul di lapangan sekolah untuk 

membaca buku atau literasi, bagi peserta didik yang telah selesai membaca buku 

dan berani untuk maju kedepan menjelaskan kesimpulan dari buku yang telah 

dibacanya maka peserta didik tersebut mendapatkan pujian beserta hadiahnya dan 

kelas dari peserta didik tersebut boleh memasuki kelas mereka terlebih dahulu. 

Selain itu pada setiap akhir bulan sekolah juga bisa mengadakan sebuah expo yang 

diperuntukkan untuk menyalurkan bakat, minat peserta didik dan mengajarkan 

peserta didik untuk tampil percaya diri.  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

 
1. Tujuan dan manfaat pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih jelas 

2. Dengan menggunakan model Talking Stick dalam proses pembelajaran 

sebaiknya guru lebih banyak menggunakan referensi lagu anak-anak 

sehingga anka lebih ceria dalam bernyanyi. 

3. Guru hendaknya mampu menciptakan suasana belajar yang lebih 

menyenangkan 

4. Model pembelajaran Talking Stick bisa digunakan pada semua pempelajaran 

5. Bagi peserta didik diharapkan agar mempunyai rasa percaya diri dalam 

proses pembelajaran dengan indikatornya berani berpendapat, tidak mudah 

putus asa, berani presentasi didepan kelas, bertanya dan menjawab 

pertanyaan dengan menggunakan model Talking Stick. 

6. Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan 

kebijakan pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya 

diri peserta didik. 
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