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ABSTRAK 
 

PENERAPAN METODE TALKING STICK UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) PADA  

SISWA KELAS V SD MUHAMMADIYAH 11  
MANGKUYUDAN LAWEYAN  

SURAKARTA 2011-2012 
 

Sri Umaidah, A510 080 297, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 158 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan untuk 
meningkatkan keaktifan belajar  IPA dengan penerapan metode talking Stick pada 
siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta tahun 
ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 
yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan 
metode Talking Stick yang dilakukan dalam dua siklus. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan 
Laweyan Surakarta yang berjumlah 30 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan dengan analisis data model analisis interaktif, yang terdiri dari: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil post test yang dilakukan di akhir proses 
pembelajaran dan menunjukkan adanya peningkatan hasi belajar IPA siswa kelas 
V. Sebelum diberikan tindakan penelitian, hasil belajar siswa yang mencapai nilai 
KKM (≥70) hanya 53,33%,  setelah dilakukan siklus I meningkat menjadi 
60,00%, dan pada siklus II meningkat menjadi 83,33%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode 
Talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggungjawab semua 

pihak yang terlibat dalam pendidikan terutama bagi guru SD, yang merupakan 

ujung tombak dalam pendidikan dasar. Guru SD adalah orang yang paling 

berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang 

dapat bersaing di jaman pesatnya perkembangan teknologi. Guru SD dalam 

setiap pembelajaran selalu menggunakan pendekatan, strategi dan metode 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang 

diajarkannya. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 

Mangkuyudan Laweyan Surakarta. 

2. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru (Teacher Centered) sehingga 

siswa pasif dalam pembelajaran. 

3. Metode Talking Stick beum pernah di gunakan guru dalam pembelajaran 

IPA. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini terarah perlu di tentukan ruang lingkupnya. 

Maka pembatasan masalah sebagai berikut: 



1. Penelitian tindakan kelas ini hanya memfokuskan pada metode Talking 

Stick untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 

2. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V SD 

Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta. 

3. Waktu penelitian di laksanakan pada semester II tahun pelajaran 

2011/2012. 

4. Indikator dalam peneliyian ini adalah meningkatnya hasil belajar pada 

pembelajaran IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan 

Laweyan Surakarta. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, 

maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah  

1. apakah metode talking stick dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Kecamatan Laweyan 

Surakarta?  

2. Apakah metode talking stick dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan 

Kecamatan Laweyan Surakarta?  

E. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian di atas, 

maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  

1. Meningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 

Mangkuyudan kecamatan Laweyan Surakarta melalui penggunaan metode 

Talking Stick.  



2. Meningkatkat Keaktifan belajar. IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 

11 Mangkuyudan kecamatan Laweyan Surakarta melalui penggunaan 

metode Talking Stick  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian Tindakan Kelas dapat diartikan 

suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan 

praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah-masalah yang 

timbul dalam pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  mendorong 

guru untuk berani bertindak dan berfikir kritis dalam mengembangkan teori 

dan rasional bagi dirinnya sendiri, dan bertanggung jawab mengenai 

pelaksanaan tugasnya secara profesional. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

merupakan suatu kebutuhan bagi guru jika menginginkan kualitas 

pembelajaran yang lebih baik. Demikian juga  PTK adalah cara memperbaiki 

dan meningkatkan keprofesionalan guru karena guru adalah orang yang paling 

tahu mengenai segala sesuatu yang terjadi di kelas.  

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah  siswa kelas V  SD Muhammadiyah 11 

Mangkuyudan Laweyan Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 yang 



berjumlah  30 siswa terdiri dari 16 siswa perempuan dan 14 siswa laki-

laki.   

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah  penerapan metode pembelajaran Talking 

Stick dan hasil belajar IPA kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Obserasi (pengamatan) 

2. Tes  

3. Dokumentasi 

D. Teknik Abalisis Data 

1. Reduksi Data 

2. Penyajian Data 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

E. Prosedur Penelitian 

1. Dialog Awal 

2. Prencanaan Tindakan 

3. Pelaksanaan Tindakan 

4. Observasi 

5. Refleksi 

6. Evaluasi 

F. Idikator Pencapaian 

Penelitian tindakan kelas yang dalam penerapan metode Talking Stick 

untuk meningkatan hasil belajar IPA pada sisiwa kelas V SD Muhammadiyah 



11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 diharapkan 

dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. siswa memperoleh nilai 70 lebih dari 80% diatas KKM. Siswa 

yang memahami materi diperkirakan sebanyak 85 %sedangkan siswa 

sebelum tindakan baru mencapai 15 %.  

PEMBAHASAN 
Dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang Penelitian 

Tindakan Kelas yang dilakukan oleh peneliti yang berkolaborasi dengan 

guru kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta. 

Hal-hal yang dibahas dalam penjelasan adalah sesuatu yang berkaitan 

dengan masalah penelitian dan hipotesis  tindakan selama proses 

penelitian tindakan yang dilakukan oleh peneliti dan guru kelas dalam 

upayanya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

IPA  pokok bahasan Proses Pembentukan Tanah. “Apakah ada  

peningkatan hasil belajar siswa kelas V pada mapel IPA melalui 

penerapan metode talking stick dengan mengoptimalkan media tongkat”. 

a. Tindak mengajar guru 

Dalam penelitian tindakan kelas ini guru hanya memonitoring 

jalanya proses pembelajaran. Dalam penelitian ini yang berperan aktif 

dalam proses pembelajaran adalah peneliti. Setelah membuka 

pembelajaran peneliti menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. 

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan media yang sudah dipersiapkan 

penrliti agar siswa menjadi lebih paham. Kemudian, dengan 

menggunakan metode talking stick peneliti bersama guru berkolaborasi 



untuk melakasanakan pembeajaran yang menyenangkan. Dengan 

menggunakan sebuah tongkat, siswa bernyanyi sambil bermain. Bersama 

nyanyian, tongkat diputar. Bila peneliti berkata stop, maka siswa yang 

mendapat tongkat wajib menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh 

peneliti. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan mendapat reward dan 

siswa yang tidak bisa akan mendapat hukuman. 

 Setelah kegiatan Talking stick berakhir, siswa diminta untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang telah di laksanakan, setelah itu siswa 

diberi soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa 

dalam memahami materi tentang poses pembentukan tanah.  

b. Aktifitas belajar siswa 

Hasil belajar tidak lepas dari aktivitas siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran. Sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab II 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terutama pada faktor 

eksternal di sekolah bahwa metode mengajar guru, relasi guru dengan 

siswa, dan relasi siswa dengan siswa berpengaruh terhadap belajar siswa. 

Proses interaksi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa tersebut 

merupakan aktivitas belajar. Jadi apabila interaksi guru dan siswa serta 

siswa dan siswa di kelas tersebut berlangsung dengan baik, maka hasil 

belajar siswa juga akan baik. Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori 

yang telah dikemukakan, bahwa hasil belajar dan aktifitas siswa itu 

berkaitan erat. 



Dalam penelitian ini aktifitas belajar siswa dibatasi pada aktifitas 

bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, berdiskusi kelompok 

dengan baik, dan mengerjakan soal secara mandiri. Aktifitas siswa dalam 

pembelajaran IPA pada tiap siklus mengalami peningkatan, hal tersebut 

dapat dilihat dari : 

1. Keaktifan Menjawab pertanyaan 

Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang 

diajarkan dapat dilihat dari berapa banyak siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jika siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, kemungkinan mereka sudah paham 

akan materi yang disampaikan. Aktifitas siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan dari guru mengalami peningkatan. Sebelum ada tindakan 

penelitian siswa yang menjawab pertanyaan ada 8 orang (26 %), pada 

siklus I siswa yang bertanya sebanyak 15 orang (50% %) dan pada siklus 

II sebanyak 21 orang (70 %) 

2. Bertanya 

Aktifitas siswa dalam bertanya itu sangat penting peranannya. Selain 

melatih kepercayaan diri siswa, bertanya merupakan wujud perhatian 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Keberanian siswa dalam 

bertanya mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha 

guru yang selalu memotivasi siswa untuk berani bertanya. Sebelum ada 

tindakan penelitian siswa yang bertanya ada 10 orang (33,3 %), pada 



siklus I siswa yang bertanya sebanyak 17 orang (56,6 %) dan pada siklus 

II sebanyak 25orang (83,3%). 

3. Berpendapat  

Aktifitas berpendapat ini melatih siswa untuk mengungkapkan ide 

atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Dengan adanya ide-ide atau 

gagasan-gagasan yang diungkapkan siswa maka siswa akan lebih banyak 

memperoleh pengetahuan dan siswa akan lebih paham mengenai materi 

yang disampaikan. Dalam proses pembelajaran aktifitas berpendapat ini 

difokuskan pada saat guru mendemonstrasikan materi. Aktifitas siswa 

yang berpendapat dari sebelum ada tindakan penelitian sampai siklus  II 

mengalami peningkatan. Sebelum ada tindakan penelitian tidak ada siswa 

yang berpendapat. Sebelum tindakan ada 5 orang (1,6%)Pada siklus I 

siswa yang berpendapat ada 12 orang (40%) dan pada siklus II ada 20 

orang (80%). 

4. Mengerjakan soal secara mandiri 

Penguasaan siswa terhadap materi sangat mendukung aktifitas siswa 

untuk mengerjakan soal secara mandiri. Siswa yang belum maksimal 

menguasai materi akan menggantungkan siswa yang lain pada saat 

mengerjakan soal. Jadi, siswa yang mengerjakan soal secara mandiri 

berarti siswa tersebut sudah yakin atas kemampuan yang dimilikinya 

tanpa menggantungkan siswa yang lain. Semakin banyak siswa yang 

tidak mandiri dalam mengerjakan soal dapat menjadi tolok ukur bagi 

guru bahwa masih banyak siswa yang tidak menguasai materi. Hal 



tersebut  sebagai bahan refleksi guru untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. Aktifitas siswa mengerjakan soal secara mandiri 

mengalami peningkatan. Sebelum ada tindakan, siswa yang mengerjakan 

soal secara mandiri ada 12 orang (40 %), pada siklus I siswa yang 

mengerjakan soal secara mandiri ada 18 orang (60%), dan pada siklus II 

ada 26 orang (86,6%). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, guru kelas V 

menyatakan bahwa proses pembelajaran IPA yang telah dilakukan 

peneliti dapat memberikan tolak ukur yang bisa memacu semangat guru 

kelas untuk selalu kreatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan 

melibatkan langsung siswa dalam proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar siswa, Peneliti melakukan perbaikan pelaksanaan tindakan 

pada proses belajar mengajar siswa di kelas. Perbaiakan tindakan tesebut 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik bagi siswa 

dan juga penggunaan media yang menarik siswa, sehingga siswa senang 

dan menikmati proses pembelajaran dan tidak merassakan kejenuhan. 

Penerapan model talking stick dalam pelajaran IPA materi proses 

pembentukan tanah melatih siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

belajar, karena siswa mencari sendiri informasi tentang materi dan 

mencoba untuk mempresentasikannya, Dalam penerapan model ini, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin menyampaikan apa 

yang telah didapatnya yang berkaitan dengan materi. Setelah cukup, 



kemudian guru memberikan penguatan kepada siswa. Setelah penelitian 

selesai dilaksanakan, diperoleh data yang menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa kelas V pada mapel IPA. 

Permasalahan yang akan dicari jawabannaya dalam penelitian ini 

adalah: “apakah melalui metode Talking Stick dapat meningkatkan hasil 

belajaar IPA siwa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkutudan 

Laweyan Surakarta tahun pelajarn 2011/2012 ?” 

Hasil penelitiana yang dilakukan secara kolaborasi antar peneliti 

dengan guru kelas V menunjukan bahwa dalam proses pembelajaran IPA 

melalui penerapan metode pembelajaran talking stic dapat meningkatakn 

hasil belajar siswa yaitu rata rata mencapai 76,6 dan sabanyak 83, 33% 

siswa mencapai KKM atau sebanyak 25 siswa. Hal tersebut berarti telah 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu %80 siswa 

mencapai KKM. 

Hasil penelitian keseluruhan dri tindakan siklus I dan siklus II 

melalui penerapan metode pembelajaran talking stick dapat 

meningkatkan hasi belajar IPA materi perubahan sifat benda pada siswa 

kelas V SD Muhammadiyah 11 Mnagkuyudan Laweyan Surakarta 

20011/2012. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa yang mampu mencapai KKM (≥70%). Dengan demikian, hasil 

penelitian tersebut dapat menjawab permasalahan diatas. 

Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis yang menyatakan 

bahwa” Penerapan untuk meningkatkan hasil belajar siswa Ilmu 



Pengetahuan Alam (IPA) pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 

Mangkuyudan Laweyan Surakarta” dapat diterima kebenaranya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan menerapkan metode talking stick dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA SD 

Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta 2011-2012 sebesar 

83,3%. 

2. Hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa  penerapan metode talking 

stick dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada 

siswa kelas v sd Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta 

dapat diterima kebenarannya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif 

yang telah dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran yaitu : 

1. Kepada kepala sekolah 

a. Sebagai pemimpin dan supervisor hendaknya selalu memantau situasi 

pembelajaran di kelas agar dapat mengetahui masalah- masalah yang 

timbul selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Harus menjadi pemimpin dan penggerak perbaikan pembelajaran 

yang melibatkan para guru dan para ahli. 



c. Diharapkan dapat mengarahkan para pengajar atau pendidik dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar menerapkan model atau 

metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat membuat siswa 

aktif dan menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran. 

d. Kepala sekolah hendaknya berusaha untuk memfasilitasi pendidik 

dengan media pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat 

belajar siswa, baik itu media berbasis elektronik maupun tidak. 

2. Kepada guru 

a. Model pembelajaran Talking Stick dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran IPA bagi siswa Sekolah Dasar, karena lebih banyak 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar, dan juga melatih siswa 

berkomunikasi menyampaikan gagasannya. 

b. Hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan 

dan membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu guru di 

sarankan menggunakan metode pembelajaran talking stick sebagai 

alternatif dalam pembelajaran IPA agar hasil belajar siswa meningkat. 

c. Guru harus selalu memberikan motivasi kepada siswa agar siswa 

menjadi lebih percaya diri.  

3. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melaksanakan penelitian pada 

jenjang pendidikan yang lain dengan memperluas faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini 

perlu dilakukan agar proses pembelajaran di sekolah dimasa yang akan 

datang dapat berjalan lebih baik tanpa hambatan dan lebih bermutu, 

sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas.  
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