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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana yang menunjukkan bahwa 6 

siswa (28,60%) belum mencapai KKM yaitu 60. Tujuan penelitian adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis. Jenis penelitian 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan 

tahapan setiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik nontes dan tes. Alat pengumpulan 

data berupa lembar observasi dan soal tes. Teknik analisis data menggunakan 

analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis pada 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Nilai rata-rata aktivitas belajar siklus I kategori aktif dan meningkat pada siklus II 

menjadi kategori aktif. Persentase ketuntasan aktivitas belajar siklus I kategori 

aktif dan meningkat pada siklus II menjadi kategori sangat aktif. Nilai rata-rata 

hasil belajar siswa siklus I kategori baik dan meningkat pada siklus II menjadi 

kategori baik. Persentase ketuntasan hasil belajar siklus I kategori cukup baik dan 

meningkat pada siklus II menjadi kategori sangat baik.  

 

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, matematika, media grafis, talking stick. 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan proses

pembelajaran aktif dan dapat menumbuhkembangkan potensi siswa agar

menjadi manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan,

kepribadian baik, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Hal ini

tercantum di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang di dalamnya terdapat dasar filsafat atau pandangan hidupnya

yaitu Pancasila, bangsa Indonesia memiliki filsafat pendidikan tersendiri

sebagai berikut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
(Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003).
Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI
No. 20 Tahun 2003).
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Pendidikan adalah proses untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang

melalui pengajaran dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tirtarahardja

(2005: 36) bahwa pendidikan merupakan pembekalan dasar yang berupa

pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja untuk calon lulusan.

Pembekalan dasar ini menjadi misi penting dari pendidikan karena sangat

dibutuhkan untuk bekerja yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan

manusia.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan

memberlakukannya kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan. Salah satu kurikulum yang berlaku di Indonesia

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kebijakan KTSP berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan

dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih

lanjut. Prastowo (2013: 13) menyebutkan bahwa:

Pendidikan dasar memiliki dua fungsi utama. Pertama, memberikan
pendidikan dasar yang terkait dengan kemampuan berfikir kritis,
membaca, menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar untuk mempelajari
sainstek, dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan tuntutan
kemampuan minimal dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pendidikan
dasar memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang
berikutnya.

Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) adalah pendidikan awal yang ditempuh

oleh siswa. Berbagai upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan
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kreativitas dalam proses pembelajaran. Penanaman konsep materi sangat

penting disemua mata pelajaran, baik mata pelajaran yang memiliki tingkat

kesukaran paling rendah hingga paling tinggi. Salah satu mata pelajaran yang

diajarkan dengan tingkat kesukaran paling tinggi adalah matematika.

Matematika adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan angka dan rumus

dalam pengaplikasiannya, dan memiliki tingkat kesukaran yang tinggi apabila

siswa tidak memperhatikan dengan baik. Belajar matematika membutuhkan

ide, gagasan dan konsentrasi tinggi. Latihan dan praktik akan membantu siswa

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mereka sehingga materi pelajaran

akan lebih mudah untuk dipahami. Hal ini sesuai dengan pengertian mata

pelajaran matematika dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, yang

menjelaskan bahwa:

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan
memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi
informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan
matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan
matematika diskrit. Diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak
dini untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan. Mata
pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai
dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir
logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan
bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki
kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk
bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan
kompetitif.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran matematika diharapkan mampu

menciptakan paradigma siswa terhadap kegunaan matematika dalam

kehidupan. Namun, tidak mudah untuk dapat menumbuhkan sikap menghargai

kegunaan matematika dalam kehidupan, sebab konsep matematika disajikan

dalam bentuk abstrak. Marti (dalam Sundayana 2014: 3) mengemukakan
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bahwa obyek matematika yang bersifat abstrak tersebut merupakan kesulitan

tersendiri yang harus dihadapi siswa dalam mempelajari matematika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV A SDN 1 Bumi

Kencana yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 November 2015 selama 2 jam

pelajaran, diperoleh keterangan bahwa hasil belajar siswa rendah dan banyak

yang mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 60.

Rendahnya hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Persentase ketuntasan nilai mid semester mata pelajaran matematika
kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana Tahun Pelajaran 2015/2016

No. Nilai Kategori Jumlah Siswa Persentase

1. ≥ 60 Tuntas 6 28,60%

2. < 60 Tidak Tuntas 15 71,40%

Jumlah 21 100%

(Sumber: Dokumentasi dari guru kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa dari jumlah siswa kelas IV A 21

orang, terdapat 15 orang siswa (71,40%) memperoleh nilai di bawah KKM dan

hanya 6 orang siswa (28,60%) yang mencapai KKM. Hal tersebut

menunjukkan bahwa persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang belum

mencapai KKM masih jauh dari tujuan yang diharapkan.

Observasi lebih lanjut diperoleh data mengenai rendahnya aktivitas dan

hasil belajar siswa disebabkan oleh siswa kurang berperan aktif dalam kegiatan

pembelajaran dan kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru. Siswa tidak

berani mengajukan pertanyaan kepada guru. Selain itu, model, metode, media

pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi. Guru belum maksimal
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dalam menerapkan model pembelajaran terutama model cooperative learning

tipe talking stick dengan media grafis.

Adanya permasalahan di atas, diperlukan pembelajaran yang dapat

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif baik secara individu maupun

berkelompok guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Salah satu

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model cooperative

learning tipe talking stick. Taniredja (2011: 55) mengemukakan bahwa

cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang memberikan

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam

tugas-tugas yang terstruktur. Salah satu tipe yang terdapat dalam model

cooperative learning adalah talking stick. Kurniasih dan Berlin (2015: 82)

menyatakan bahwa talking stick adalah tipe pembelajaran yang dilakukan

dengan bantuan tongkat. Tongkat berfungsi untuk melatih dan mendorong

siswa agar berani dalam menjawab pertanyaan dan mengoptimalkan

kemampuan yang dimiliknya.

Penggunaan media pembelajaran dibutuhkan untuk menunjang

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Arsyad (2011: 15) mengemukakan

fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang

turut mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan

oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian tindakan

kelas ini adalah media grafis yang akan memudahkan guru untuk penyampaian

materi kepada siswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan perbaikan

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti
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dengan mengangkat sebuah judul “Penerapan Model Cooperative Learning

Tipe Talking Stick dengan Media Grafis untuk Meningkatkan Aktivitas dan

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana Tahun

Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah penelitian sebagai berikut.

1. Siswa kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.

2. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru.

3. Siswa tidak berani mengajukan pertanyaan kepada guru.

4. Model, metode, media pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi.

5. Guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran.

6. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah

penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe talking stick

dengan media grafis dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa

kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana Tahun Pelajaran 2015/2016?

2. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe talking stick

dengan media grafis dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa

kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana Tahun Pelajaran 2015/2016?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai

berikut.

1. Meningkatan aktivitas belajar matematika dengan menerapkan model

cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis siswa kelas IV A

SDN 1 Bumi Kencana Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Meningkatkan hasil belajar matematika dengan menerapkan model

cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis siswa kelas IV A

SDN 1 Bumi Kencana Tahun Pelajaran 2015/2016.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bagi Siswa

Melalui model cooperative learning tipe talking stick dengan media

grafis diharapkan siswa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan

dari guru, bertanya, mengajukan pendapat, dan memperoleh pembelajaran

yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai macam media grafis.

2. Bagi Guru

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru

tentang model dan media pembelajaran serta dijadikan sebagai salah satu

alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran.

3. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan di SDN 1 Bumi Kencana, khususnya model
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cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis dalam

pembelajaran matematika.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan sarana

pengembangan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai

penelitian tindakan kelas dengan penerapan model cooperative learning tipe

talking stick dengan media grafis agar kelak menjadi guru yang profesional.



9

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien jika

menggunakan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai. Suprihatiningrum (2013: 145) menyatakan

bahwa model pembelajaran adalah suatu rancangan yang di dalamnya

menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh

guru dalam menyampaikan pengetahuan maupun nilai-nilai kepada siswa.

Prastowo (2013: 65) mengemukakan model pembelajaran adalah suatu

acuan dalam pembelajaran yang secara sistematis dilaksanakan berdasarkan

pola-pola pembelajaran tertentu. Majid (2015: 14) mendefinisikan model

pembelajaran adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan

belajar tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran,

serta para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar

mengajar.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman atau
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acuan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan

prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Pengertian Model Cooperative Learning

Model cooperative learning adalah model yang dalam pembelajarannya

secara berkelompok untuk berdiskusi mengerjakan tugas-tugas terstuktur.

Hamdayama (2014: 64) mendefinisikan bahwa cooperative learning adalah

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan atau tim

kecil yaitu antara empat sampai enam orang yang memiliki latar belakang

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda.

Majid (2015: 174) menyatakan bahwa cooperative learning merupakan

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4

sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Slavin

(dalam Sanjaya, 2013: 242) mengemukakan dua alasan mengenai

cooperative learning sebagai berikut.

Pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan
cooperative learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial,
menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta
dapat meningkatkan harga diri. Kedua, cooperative learning dapat
merealisasikan kebutuhan siswa dalam berpikir, memecahkan masalah,
dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan

sistem pengelompokkan yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan latar

belakang berbeda dan mengutamakan adanya kerja sama dalam tugas-tugas
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terstruktur serta mengupayakan terjadinya interaksi secara terbuka dalam

memecahkan masalah.

3. Jenis-jenis Model Cooperative Learning

Berbagai jenis tipe dalam model cooperative learning dapat diterapkan

di dalam pembelajaran. Komalasari (2010: 62) mengemukakan tipe-tipe dari

model cooperative learning misalnya, tipe NHT, STAD, TGT, dan Talking

Stick.

(1) NHT yaitu model pembelajaran dimana setiap siswa diberi nomor
kemudian dibuat suatu kelompok kemudian siswa acak guru memanggil
nomor dari siswa, (2) STAD yaitu model pembelajaran yang
mengelompokkan siswa secara heterogen, kemudian siswa yang pandai
menjelaskan pada anggota lain sampai mengerti, (3) TGT yaitu model
pembelajaran yang melibatkan seluruh aktivitas siswa tanpa harus ada
perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan
mengandung unsur permainan, (4) Talking Stick yaitu model
pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk berani
mengemukakan pendapat dan melatih daya ingat siswa dalam
memahami materi pokok.

Huda (2013: 215) menyatakan bahwa dalam cooperative learning

terdapat beberapa tipe yaitu Think-Talk-Write, Number Head Together, Take

and Give, Talking Stick, Course Review Horey, Examples Non Examples,

Picture and Picture, Snowball Throwing, Time Token, Two Stay Two Stray,

dan lain-lain.

Suprijono (2014: 108) mengemukakan tentang tipe model cooperative

learning yaitu Think Pair Share, Make a Match, Giving Question and

Getting Answer, Listening Team, The Power of Two, Concept Mapping,

Take and Give, Talking Stick, Everyone is Teacher Here, dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

berbagai jenis tipe dalam model cooperative learning, yang digunakan
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dalam penelitian tindakan kelas adalah talking stick, karena dapat memacu

siswa untuk giat belajar dan memberi kesempatan kepada siswa untuk

berani menjawab pertanyaan dari guru dengan bantuan tongkat.

B. Model Cooperative Learning Tipe Talking Stick

1. Pengertian Talking Stick

Talking stick (tongkat bicara) yang dahulunya digunakan oleh penduduk

asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan

pendapat dalam suatu forum (pertemuan antar suku). Kini tipe talking stick

ini sudah digunakan dalam pembelajaran di kelas.

Kurniasih dan Berlin (2015: 82) mendefinisikan bahwa pembelajaran

talking stick dilakukan dengan bantuan tongkat. Tongkat dijadikan sebagai

giliran atau kesempatan untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan dari

guru setelah siswa mempelajari materi pelajaran. Huda (2013: 224)

menjelaskan bahwa talking stick merupakan tipe pembelajaran kelompok

dengan bantuan tongkat. Anggota kelompok yang memegang tongkat wajib

menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi

pokoknya.

Mayasa (dalam http://m4y-a5a.blogspot.co.id, 2012) menyatakan

bahwa talking stick adalah tipe pembelajaran di mana guru dalam

pembelajarannya menggunakan sebuah tongkat yang dipergunakan siswa

untuk alat estafet pada saat mereka menyanyi bersama dan secara estafet

memutar tongkat itu sampai semua siswa ikut memegang tongkat

tersebut. Siswa yang memegang tongkat diberi pertanyaan oleh guru dan

siswa harus menjawabnya.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

talking stick adalah tipe pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dari guru.

Tipe pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan sebuah tongkat, siswa yang

memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa

mempelajari materi pokoknya.

2. Kelebihan dan Kelemahan Talking Stick

Setiap pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda.

Seperti halnya tipe talking stick memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kurniasih dan Berlin (2015: 83) mengemukakan kelebihan dan kelemahan

talking stick sebagai berikut.

a. Kelebihan talking stick
1. Menguji kesiapan siswa dalam penguasaan materi pelajaran.
2. Melatih membaca dan memahami materi pelajaran dengan cepat

materi yang telah disampaikan.
3. Agar lebih giat belajar karena siswa tidak pernah tahu tongkat

akan sampai gilirannya.
b. Kelemahan talking stick

Jika ada siswa yang tidak memahami pelajaran, siswa akan merasa
gelisah dan khawatir ketika nanti giliran tongkat berada pada
tangannya.

Suprijono (2014: 110) mengemukakan tentang kelebihan dan

kelemahan talking stick sebagai berikut.

a. Kelebihan dari talking stick
1. Menguji kesiapan siswa
2. Melatih siswa membaca dan memahami materi dengan cepat
3. Memacu siswa lebih giat dalam belajar
4. Siswa berani mengemukakan pendapat

b. Kelemahan dari talking stick
1. Membuat siswa senam jantung
2. Ketakutan akan pertanyaan yang diberikan oleh guru
3. Tidak semua siswa siap menerima pertanyaan
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Huda (2013: 225-226) mengemukakan kelebihan dan kelemahan

talking stick sebagai berikut.

a. Kelebihan talking stick
1. Mampu menguji kesiapan siswa
2. Melatih keterampilan mereka dalam membaca dan memahami

materi pelajaran dengan cepat
3. Mengajak mereka untuk terus siap dalam situasi apa pun.

b. Kelemahan talkingh stick
Bagi siswa yang secara emosional belum terlatih untuk bisa
berbicara di hadapan guru, tipe ini mungkin kurang sesuai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

kelebihan talking stick adalah menguji kesiapan siswa, melatih siswa

membaca dan memahami materi pelajaran, memacu siswa lebih giat belajar.

Kelemahan talking stick adalah siswa merasa gelisah dan khawatir,

membuat siswa senam jantung, dan tidak semua siswa siap menerima

pertanyaan.

3. Langkah-langkah Talking Stick

Kurniasih dan Berlin (2015: 83-84) mengemukakan langkah-langkah

pembelajaran talking stick sebagai berikut.

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada saat itu.
2. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang.
3. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm.
4. Setelah itu, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari,

kemudian memberikan kesempatan kepada para kelompok untuk
membaca dan mempelajari materi pelajaran tersebut dalam waktu
yang telah ditentukan.

5. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam buku.
6. Setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan

mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk menutup
bukunya.

7. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota
kelompok, setelah itu guru memberi pertanyaan dan anggota
kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya,
demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian
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untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. Tongkat bergulir dari
satu siswa ke siswa lain dengan diiringi musik.

8. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota
kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan.

9. Setelah semua mendapat giliran, guru membuat kesimpulan dan
melakukan evaluasi, baik individu ataupun secara berkelompok, dan
setelah itu menutup pelajaran.

Suprijono (2014: 109-110) menjelaskan langkah-langkah model

pembelajaran talking stick adalah sebagai berikut.

1. Guru menjelasan materi pokok yang akan diberikan.
2. Siswa diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi pokok.
3. Guru memberikan waktu yang cukup untuk aktivitas ini.
4. Guru meminta siswa untuk menutup bukunya.
5. Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya.
6. Guru memberikan tongkat kepada salah satu siswa.
7. Siswa yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab

pertanyaan dari guru demikian seterusnya.
8. Ketika tongkat bergulir dari siswa ke siswa yang lainnya,

seyogyanya diiringi musik.
9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi

terhadap materi yang telah dipelajarinya.
10. Guru memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan

siswa.
11. Guru bersama-sama siswa merumuskan kesimpulan.

Huda (2013: 225) mengemukakan langkah-langkah talking stick adalah

sebagai berikut.

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya ± 20 cm.
2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan
mempelajari materi pelajaran.

3. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana.
4. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari

isinya, guru mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan.
5. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu

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 pertanyaan dari guru.

6. Guru memberi kesimpulan.
7. Guru melakukan evaluasi/penilaian.
8. Guru menutup pembelajaran.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

peneliti menggunakan langkah-langkah talking stick menurut pendapat

Kurniasih dan Berlin yaitu (1) guru menjelaskan tujuan pembelajaran, (2)

guru membagi kelompok, (3) guru menyiapkan tongkat, (4) guru

menyampaikan materi pelajaran, (5) siswa membaca dan mempelajari

kembali materi pelajaran, (6) siswa berdiskusi memecahkan masalah dan

siswa diminta untuk menutup bukunya, (7) guru mengambil tongkat dan

memberikan kepada siswa, siswa yang memegang tongkat harus menjawab

pertanyaan guru, tongkat bergulir dari satu siswa ke siswa lain diiringi

musik, (8) guru membuat kesimpulan dan melakukan evaluasi, (9) guru

menutup pelajaran.

C. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan dan

menjelaskan materi pelajaran. Suprihatiningrum (2013: 319) mendefinisikan

bahwa media pembelajaran diartikan sebagai alat dan bahan yang membawa

informasi atau bahan pelajaran yang bertujuan untuk mempermudah

mencapai tujuan pembelajaran.

Hamdani (2012: 73) menyatakan bahwa media pembelajaran harus

meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, merangsang siswa mengingat apa

yang sudah dipelajari, dan memberikan rangsangan belajar baru. Ibrahim

dan Syaodih (dalam Rusman, 2011: 77) mengemukakan bahwa media

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
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menyalurkan pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, perhatian

dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses pembelajaran.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran adalah alat dan bahan yang digunakan di dalam pembelajaran

untuk mempermudah dalam penyampaian pesan atau materi pelajaran,

meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar, sehingga proses pembelajaran

lebih menarik.

2. Fungsi Media Pembelajaran

Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan

pesan atau materi pelajaran. Sudjana dan Rivai (dalam Sundayana, 2014:

14) mengemukakan enam fungsi pokok media pembelajaran dalam proses

belajar mengajar sebagai berikut.

1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif.
2. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan

situasi mengajar.
3. Dalam pemakaian media pembelajaran harus melihat tujuan dan

bahan pelajaran.
4. Media pembelajaran merupakan alat untuk melengkapi proses

belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian siswa.
5. Diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar serta dapat

membantu siswa dalam menangkap pengertian yang disampaikan
oleh guru.

6. Penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu belajar
mengajar.

Arsyad (2011: 26-27) mengemukakan fungsi media pembelajaran

secara umum sebagai berikut.

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan
informasi sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan
hasil belajar.

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan
perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar,
interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan
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kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan
kebutuhan.

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan
daya indera, misalnya objek atau benda yang terlalu besar atau kecil,
gerak yang terlalu lambat atau cepat, kejadian atau peristiwa yang
terjadi di masa lalu yang ditampilkan lewat rekaman video, film, dan
lain-lain.

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman
kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka,
serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru,
masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karyawisata,
kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang.

Menurut Sadiman (2006: 17-18) menyatakan secara umum media

pendidikan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan).

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti
misalnya, objek yang terlalu besar, objek yang kecil, gerak yang
terlalu lambat atau terlalu cepat, kejadian atau peristiwa yang terjadi
di masa lalu, dan objek yang terlalu kompleks.

3. Dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain.
4. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat

mengatasi sikap pasif siswa. Dalam hal ini, media berguna untuk
menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang
lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan,
memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan
dan minatnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi

media pembelajaran adalah untuk memperjelas penyajian pesan atau materi

pelajaran, meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan

motivasi belajar, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, memungkinkan

adanya interaksi yang langsung antara siswa dan lingkungan, dan

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa.
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3. Jenis-jenis Media Pembelajaran

Media pembelajaran dikelompokkan ke dalam beberapa jenis untuk

menunjang proses pembelajaran di kelas. Aqib (2013: 52) mengemukakan

tentang jenis media pembelajaran sebagai berikut.

1. Media grafis (simbol-simbol komunikasi visual), seperti
gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik/graphs, kartun,
dan poster.

2. Media Audio (dikaitkan dengan indera pendengaran), seperti radio
dan alat perekam pita magnetik.

3. Multimedia (dibantu proyektor LCD).

Heinich, dkk., (dalam Sanjaya 2013: 125) menjelaskan jenis media

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut.

1. Media yang tidak diproyeksikan
a. Realita, yaitu benda nyata yang digunakan sebagai bahan belajar

atau biasa disebut benda yang sebenarnya.
b. Model, yaitu benda tiga dimensi yang merupakan representasi

dari benda sesungguhnya.
c. Grafis, yaitu gambar atau visual yang penampilannya tidak

diproyeksikan (grafik, chart, poster, kartun).
d. Display, yaitu medium yang penggunaannya dipasang di tempat

tertentu, sehingga dapat dilihat informasi dan pengetahuan di
dalamnya.

2. Media yang diproyeksikan (project media)
Media ini diperlukan layar khusus untuk diproyeksikan, seperti

OHP dan Slide.
3. Media audio
4. Video dan film
5. Multimedia berbasis komputer

Sadiman (2006: 28-81) menyatakan bahwa media dapat diklasifikasikan

menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Media grafis merupakan media yang menyalurkan pesan melalui
indera penglihatan, sangat sederhana dan mudah pembuatannya.

2. Media audio merupakan media yang berkaitan dengan indera
pendengaran.

3. Media proyeks merupakan media untuk menyampaikan pesan yang
harus diproyeksikan dengan proyektor terlebih dahulu agar dapat
dilihat oleh sasaran.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran memiliki berbagai jenis yaitu media grafis, media audio, dan

multimedia berbasis komputer. Media pembelajaran yang digunakan dalam

penelitian tindakan kelas ini adalah media grafis, karena dapat menarik

perhatian, sehingga siswa lebih cepat memahami materi dan mengaktifkan

siswa dalam pembelajaran, seperti media gambar yang sangat sederhana dan

mudah dalam penyampaian materi pelajaran.

D. Media Grafis

1. Pengertian Media Grafis

Graphics berasal dari bahasa Yunani: graphikos yang berarti melukis

atau menggambarkan dengan garis-garis. Daryanto (2013: 19)

mendefinisikan media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang

menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau

simbol visual yang lainnya dengan maksud untuk mengihtisarkan,

menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data atau kejadian.

Sanjaya (2013: 213) mengemukakan bahwa media grafis adalah

merupakan media yang termasuk kategori media visual nonproyeksi yang

berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan (dari

guru kepada siswa). Sadiman (2006: 28) menyatakan media grafis adalah

media yang menyalurkan pesan yang dituangkan ke dalam simbol-simbol

komunikasi visual.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media

grafis adalah media yang penyajian secara visual menggunakan titik, garis,

gambar, dan tulisan untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide atau
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data dalam menyampaikan pesan atau materi pelajaran dari pemberi kepada

penerima pesan (guru kepada siswa). Media grafis yang digunakan dalam

penelitian tindakan kelas ini adalah media gambar.

2. Jenis-jenis Media Grafis

Berbagai jenis media grafis yang bervariasi, dapat digunakan untuk

menunjang pembelajaran di kelas. Daryanto (2013: 19-20) mengemukakan

jenis-jenis media grafis sebagai berikut.

1. Sketsa adalah gambar sederhana.
2. Gambar adalah bahasa bentuk/rupa yang umum.
3. Grafik adalah pemakaian lambang visual untuk menjelaskan suatu

perkembangan suatu keadaan.
4. Bagan adalah penyajian ide-ide atau konsep-konsep secara visual

yang sulit apabila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan.
5. Poster adalah perpaduan antara gambar dan tulisan untuk

menyampaikan informasi, saran, peringatan, atau ide.
6. Kartoon dan karikatur adalah gambaran tentang seseorang, suatu

buah pikiran atau keadaan dapat dituangkan dalam bentuk lukisan
yang lucu.

7. Peta datar adalah penyajian visual yang merupakan gambaran datar
dari permukaan bumi.

8. Transparansi OHP adalah suatu karya grafis yang dibuat di atas
sehelai plastik yang tembus pandang kemudian diproyeksikan ke
layar dengan proyektor OHP.

Menurut Sanjaya (2013: 213) menyatakan bahwa media grafis memiliki

beberapa jenis yaitu:

1. Gambar atau foto merupakan salah satu media grafis paling umum
digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena
gambar atau foto memiliki beberapa kelebihan, yakni sifatnya
konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal; dapat
memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia
muda maupun tua; murah harganya dan tidak memerlukan peralatan
khusus dalam penyampaiannya.

2. Diagram adalah gambar yang sederhana yang menggunakan garis-
garis dan simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antara
komponen atau menggambarkan suatu proses tertentu.

3. Bagan adalah media grafis yang didesain untuk menyajikan
ringkasan visual secara jelas dari suatu proses yang penting.
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4. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu
informasi, saran atau ide tertentu, sehingga dapat merangsang
keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi pesan tersebut.

5. Grafik adalah media grafis berupa garis atau gambar yang dapat
memberikan informasi mengenai keadaan atau perkembangan
sesuatu berdasarkan data secara kuantitatif.

Sadiman (2006: 29-49) menyatakan bahwa terdapat berbagai macam

media grafis yang dapat digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut.

1. Gambar/foto adalah media yang paling banyak digunakan dalam
pendidikan. Karena merupakan bahasa yang umum, yang dapat
dimengerti secara jelas.

2. Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draft kasar yang
melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail.

3. Diagram adalah suatu gambar sederhana yang menggambarkan
struktur dari objek secara garis besar dan menggunakan garis-garis
atau simbol-simbol.

4. Bagan/chart adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang
sulit bila hanya disampaikan secara tertulis/lisan secara visual.

5. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik,
garis atau gambar, dan fungsi grafik adalah untuk menggambarkan
data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau
perbandingan sesuatu objek atau peristiwa secara singkat dan jelas.

6. Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan
simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan
ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-
kejadian tertentu.

7. Poster adalah bentuk komunikasi yang menyampaikan kesan-kesan
tertentu dan dapat mempengaruhi serta memotivasi tingkah laku
orang yang yang melihatnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media

grafis memiliki berbagai jenis yaitu gambar/foto, sketsa, bagan/chart,

diagram, grafik, poster, dan kartun. Media grafis yang digunakan dalam

penelitian tindakan kelas ini adalah gambar, karena media gambar sederhana

dan mudah digunakan dalam penyampaian materi pelajaran.
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3. Kelebihan dan Kelemahan Media Grafis

Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan yang

berbeda. Seperti halnya media grafis memiliki kelebihan dan kelemahan.

Afsarinaelga (dalam https://afsarinaelga.wordpress.com, 2014)

mengemukakan kelebihan dan kelemahan media grafis sebagai berikut.

a. Kelebihan media grafis
1. Bermanfaat untuk menerangkan data kuantitatif dan hubungan-

hubungannya.
2. Kemungkinan siswa untuk memahami data yang disajikan dengan

cepat dan menyeluruh, baik dalam bentuk ukuran jumlah
pertumbuhan atau arah suatu kemajuan.

3. Penyajian angka lebih cepat, jelas, menarik, ringkas, dan logis.
b. Kelemahan media grafis

1. Kelebihan dan penjelasan guru dapat menyebabkan timbulnya
penafsiran yang berbeda sesuai dengan pengetahuan masing-
masing siswa terhadap hal yang dijelaskan.

2. Penghayatan tentang materi kurang sempurna, karena media
gambar hanya menampilkan persepsi indra mata yang tidak cukup
kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga
materi yang dibahas kurang sempurna.

3. Tidak meratanya penggunaan media tersebut bagi siswa dan
kurang efektif penglihatan. Biasanya siswa yang paling didepan
yang lebih sempurna mengamati media tersebut, sedangkan siswa
yang belakang semakin kabur.

Daryanto (2013: 19) mengemukakan kelebihan dan kelemahan media

grafis sebagai berikut.

a. Kelebihan media grafis
1. Bentuknya sederhana.
2. Bahan mudah diperoleh.
3. Dapat menyampaikan rangkuman.
4. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
5. Tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya.
6. Sedikit memerlukan informasi tambahan.
7. Dapat membandingkan suatu perubahan.
8. Dapat bervariasi antar media satu dengan yang lainnya.

b. Kelemahan media grafis
1. Tidak dapat menjangkau kelompok besar.
2. Hanya menekankan persepsi indra penglihatan.
3. Tidak menampilkan unsur audio.
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Sadiman (2006, 29-30) mengemukakan kelebihan dan kelemahan media

grafis adalah sebagai berikut.

a. Kelebihan media grafis
1. Sifatnya konkret dalam menunjukkan pokok masalah.
2. Mengatasi batasan ruang dan waktu misalnya gambar/foto, tidak

semua benda/peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas.
3. Mengatasi keterbatasan pengamatan, yang tak mungkin dapat

dilihat dengan mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam
bentuk gambar.

4. Memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk
tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah
kesalahpahaman.

5. Harganya murah, mudah dibawa serta digunakan.
6. Untuk sketsa dapat dibuat secara tepat sementara guru

menerangkan.
b. Kelemahan media grafis

1. Media grafis hanya menekankan persepsi indera mata atau visual.
2. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk

kegiatan pembelajaraan.
3. Ukurannya sangat terbatas untuk digunakan dalam kelompok

besar.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa media

grafis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu sifatnya

konkret, bentuknya sederhana, dan dapat mengatasi batasan ruang dan

waktu. Sedangkan kelemahannya yaitu ukurannya sangat terbatas untuk

digunakan dalam kelompok besar, tidak meratanya penggunaan media

tersebut dan menekankan pada persepsi indra penglihatan.

E. Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh

ilmu pengetahuan melalui latihan dan pengalaman, sehingga mengakibatkan

perubahan yang bersifat positif. Susanto (2015: 4) mengemukakan bahwa
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belajar adalah suatu aktivitas mental yang dilakukan seseorang dengan

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman,

atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya

perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun

dalam bertindak.

Majid (2015: 33) menyatakan bahwa belajar sebagai proses dapat

dikatakan sebagai kegiatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja

melalui penyesuaian tingkah laku dirinya dalam upaya meningkatkan

kualitas kehidupannya. Morgan, dkk., (dalam Baharuddin dkk., 2007: 14)

mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif

tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan melalui latihan dan pengalaman yang

mengakibatkan perubahan tingkah laku serta kemampuan pada dirinya yang

yang relatif tetap dan bersifat positif.

2. Aktivitas Belajar

Pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas belajar yaitu adanya interaksi

antara siswa, guru, sumber belajar dan lingkungan. Permendiknas Nomor 41

Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah dinyatakan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan mengolah

pengalaman dan atau praktik dengan cara mendengar, menulis,

mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, dan memecahkan masalah.
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Dierich (dalam Hamalik 2011: 172) menjelaskan tentang pembagian

jenis aktivitas dalam kegiatan belajar sebagai berikut.

1. Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar gambar,
mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang
lain bekerja atau bermain.

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau
prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan,
memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi.

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan,
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompokmendengarkan
suatu permainan, atau mendengarkan radio.

4. Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan,
memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat out line atau
rangkuman, dan mengerjakan tes, serta mengisi angket.

5. Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik,
chart, diagram, peta, dan pola.

6. Kegiatan-kegiatan matrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat,
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan
permainan, serta menari dan berkebun.

7. Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan
masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan
dan membuat keputusan.

8. Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang,
dan lain-lain.

Kunandar (2010: 227) mendefinisikan bahwa aktivitas belajar adalah

keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, dan perhatian dalam

kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar

mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Adapun aktivitas

belajar dalam pembelajaran dijelaskan sebagai berikut.

1) Partisipasi
1. Mengajukan pertanyaan
2. Merespon aktif pertanyaan dari guru
3. Mengemukakan pendapat
4. Mengikuti semua tahapan pembelajaran dengan baik

2) Minat
1. Antusias/semangat dalam mengikuti pembelajaran
2. Tertib terhadap instruksi yang diberikan
3. Menampakkan keceriaan dan kegembiraan dalam belajar
4. Tanggap terhadap instruksi yang diberikan
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3) Perhatian
1. Tidak mengganggu teman
2. Tidak membuat kegaduhan
3. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama
4. Melaksanakan perintah guru

4) Presentasi
1. Mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir
2. Mengerjakan tugas yang diberikan
3. Mengumpulkan semua tugas yang diberikan guru
4. Menggunakan prosedur dan strategi pemecahan masalah dalam

mengerjakan tugas yang diberikan

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

aktivitas belajar adalah segala tindakan yang terdapat dalam kegiatan

pembelajaran berupa kegiatan melihat, berbicara, mendengar, menggambar,

menulis, melakukan percobaan, serta kegiatan mental dan emosional yang

dapat menunjang terjadinya proses belajar. Adapun indikator aktivitas

belajar yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah:

1) Partisipasi

1. Mengajukan pertanyaan

2. Merespon aktif pertanyaan dari guru

3. Antusias/semangat dalam mengikuti pembelajaran

4. Mengikuti semua tahapan pembelajaran dengan baik

2) Perhatian

1. Tidak mengganggu teman

2. Tidak membuat kegaduhan

3. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama

4. Melaksanakan perintah guru
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3. Hasil Belajar

Hasil belajar dijadikan sebagai acuan kemampuan dan keberhasilan

setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nawawi (dalam Susanto, 2015:

5) menyatakan hasil belajar dapat diartikan sebagai keberhasilan siswa

dalam mempelajari pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.

Supardi (2015: 2) mendefinisikan bahwa keberhasilan belajar adalah

tahap pencapaian aktual yang ditampilkan dalam bentuk perilaku yang

meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotor dan dapat dilihat dalam

bentuk kebiasaan, sikap, dan penghargaan. Bloom (dalam Thobroni, 2012:

23) mengemukakan bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah melaksanakan

kegiatan pembelajaran yaitu kemampuan dalam ranah kognitif, afektif dan

psikomotor. Peneliti dalam penelitian ini menilai hasil belajar melalui tiga

ranah yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor

(keterampilan) yang dijelaskan oleh Bloom (dalam Sudjana, 2010: 22-33)

sebagai berikut.

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri

dari tiga aspek, yaitu (1) pengetahuan, (2) pemahaman, dan (3) aplikasi.

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari dua aspek, yaitu

(1) penerimaan dan (2) jawaban atau reaksi. Sikap yang dinilai dalam

penelitian ini adalah:
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a) Kerja sama

Majid (2014: 168) menjelaskan bahwa kerja sama adalah bekerja

bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama

dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas.

Indikator sikap kerja sama sebagai berikut.

1. Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau
sekolah

2. Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan
3. Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan
4. Aktif dalam kerja kelompok
5. Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok
6. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi
7. Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran

antara diri sendiri dan orang lain
8. Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai

tujuan bersama

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

indikator sikap kerja sama yang akan dinilai dalam penelitian adalah:

1. Aktif dalam kerja kelompok

2. Tetap berada dalam kelompok selama diskusi berlangsung

3. Mengatasi perbedaan pendapat/pikiran saat diskusi

4. Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan

b) Percaya diri

Majid (2014: 168) mendefinisikan percaya diri adalah kondisi

mental atau psikologis seseorang yang memberi keyakinan kuat untuk

berbuat atau bertindak. Indikator sikap percaya diri sebagai berikut.

1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Tidak mudah putus asa
4. Tidak canggung dalam bertindak
5. Berani presentasi di depan kelas
6. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

indikator sikap percaya diri yang akan dinilai dalam penelitian adalah:

1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu

2. Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal

3. Berani berpendapat dan bertanya

4. Berani menjawab pertanyaan dari guru

3) Ranah Psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan

kemampuan bertindak yang terdiri dari dua aspek, yaitu (1) gerakan

refleks dan (2) keterampilan gerakan dasar. Hasil belajar psikomotor

siswa tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan

bertindak individu.

Keterampilan yang dinilai dalam penelitian ini adalah

berkomunikasi. Majid (2015: 285) mendefinisikan bahwa komunikasi

adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih, dan

didalamnya terjadi pertukaran informasi dalam rangka mencapai suatu

tujuan tertentu. Ellys (dalam Majid, 2015: 282) mengemukakan bahwa

unsur utama dalam komunikasi mencakup lima unsur, yaitu komunikator,

pesan, media, komunikan, dan efek. Sani (2014: 230-231) menyebutkan

indikator keterampilan komunikasi lisan sebagai berikut.

1. Menggunakan tata bahasa yang tepat
2. Berbicara secara jelas dan mudah dimengerti
3. Menggunakan pilihan kosakata yang tepat
4. Intonasi suara sesuai dengan pesan yang disampaikan
5. Menyatakan pendapat dengan bahasa yang sesuai
6. Melihat lawan bicara dan menjaga kontak mata

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator

keterampilan berkomunikasi yang akan dinilai dalam penelitian adalah:
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1. Menjelaskan materi kepada kelompok

2. Berbicara secara jelas dan mudah dimengerti

3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik

4. Berkomunikasi dengan guru dan teman menggunakan bahasa yang

santun

F. Matematika

1. Pengertian Matematika

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai

peranan penting dalam pendidikan. Susanto (2015: 185) mengemukakan

bahwa matematika merupakan disiplin ilmu yang dapat meningkatkan

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam

penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan

dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ismail (dalam Hamzah dan Muhlisrarini, 2014: 48) menjelaskan bahwa

matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya,

membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran,

mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan

sistem, struktur dan alat. Sukirman, dkk., (2012: 2.3) menyatakan bahwa

matematika dapat dipandang sebagai suatu bidang studi yang menekankan

pada kreativitas, dan untuk mengembangkan daya kreativitas diperlukan

beberapa aspek pemikiran diantaranya adalah penalaran.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

matematika adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang angka

dan perhitungannya, hubungan pola, bentuk, dan struktur, yang menekankan
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pada bidang penalaran dan kreativitas serta mampu meningkatkan

kemampuan berpikir dalam penyelesaian masalah sehari-hari.

2. Pembelajaran Matematika di SD

Pembelajaran matematika di sekolah dasar diharapkan siswa mampu

bertindak dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah sehari-hari.

Susanto (2015: 186) mengemukakan bahwa pembelajaran matematika

adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk

mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan

yang baik terhadap materi matematika.

Karso (2012: 1.4) menjelaskan tentang pembelajaran matematika di

sekolah dasar yaitu:

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu
kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya
perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan hakikat
matematika. Untuk itu perlu adanya jembatan yang dapat menetralisir
perbedaan atau pertentangan tersebut. Anak usia SD sedang mengalami
perkembangan pada tingkat berpikirnya. Ini karena tahap berpikir
mereka masih belum formal, malahan para siswa SD di kelas-kelas
rendah bukan tidak mungkin sebagian dari mereka berpikirnya masih
berada pada tahapan pra konkret.

Suwangsih (2006: 25-26) mengemukakan tentang ciri-ciri pembelajaran

matematika di SD sebagai berikut.

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Metode
spiral ini melambangkan adanya keterkaitan antar materi satu dengan
yang lainnya. Topik sebelumnya dapat menjadi prasyarat untuk
memahami topik berikutnya atau sebaliknya.

b. Pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap. Materi
pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap yang dimulai
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dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep yang lebih
kompleks.

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif, sedangkan
matematika merupakan ilmu deduktif. Namun, karena sesuai tahap
perkembangan siswa maka pembelajaran matematika di SD
digunakan pendekatan induktif.

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.
e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Konsep matematika

tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya siswalah yang
harus mengonstruksi konsep tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) adalah kegiatan belajar

mengajar dalam membangun pemahaman siswa yang cara berpikirnya

masih berada pada tahap pra konkret, mengembangkan kreativitas berpikir

siswa agar terampil dalam menggunakan konsep matematika dan

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD

Tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar

siswa mampu dan terampil menggunakan konsep matematika dalam

pemecahan masalah. Heruman (2008: 2-3) mengemukakan tentang tujuan

akhir dari pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu:

Tujuan akhir pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) yaitu
agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika
dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap
keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah benar yang sesuai
dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini pemaparan
pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep matematika yaitu:
(1) penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru
matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut,
(2) pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman
konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep
matematika, dan (3) pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran
lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep.
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Depdiknas (dalam Susanto, 2015: 190) menjelaskan bahwa tujuan

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut.

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep,
dan mengaplikasikan konsep atau logaritme.

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakuakan manipulasi
matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel diagram, atau
media lain yang menjelaskan keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan
sehari-hari.

Konsep pembelajaran matematika di SD yang telah dikemukakan di

atas, sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran matematika di SD menurut

Suwangsih (2006: 25 – 26) sebagai berikut.

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Metode
spiral ini melambangkan adanya keterkaitan antar materi satu
dengan yang lainnya. Topik sebelumnya dapat menjadi prasyarat
untuk memahami topik berikutnya atau sebaliknya.

b. Pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap. Materi
pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap yang dimulai
dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep yang lebih
kompleks.

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif,
sedangkan matematika merupakan ilmu deduktif. Namun, karena
sesuai tahap perkembangan siswa maka pembelajaran matematika
di SD digunakan pendekatan induktif.

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.
e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Konsep

matematika tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya
siswalah yang harus mengonstruksi konsep tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

tujuan pembelajaran matematika di SD adalah agar siswa mampu

memahami suatu konsep matematika, terampil dalam menggunakan

berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu
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memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan

solusi yang diperoleh..

G. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas dalam

skripsi ini sebagai berikut.

1. Anita, Anggun Febri (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan

Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan Model

Cooperative Learning Tipe Talking Stick Siswa Kelas IV SDN 4 Metro

Utara Tahun Pelajaran 2012/2013”, membuktikan bahwa penerapan model

cooperative learning tipe talking stick dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. Penelitian yang

dilakukan Anita, Anggun Febri (2013) memiliki kesamaan yaitu penerapan

model cooperative learning tipe talking stick dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar matematika. Sedangkan  perbedaannya yaitu penerapan

model cooperative learning tipe talking stick dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar matematika dengan media grafis.

2. Febriani, Ayu Silvia (2014) dalam skripsinya dengan judul “Penerapan

Model Cooperative Learning Tipe Talking Stick dapat Meningkatkan

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD

Negeri 4 Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014”, membuktikan bahwa

penerapan model cooperative learning tipe talking stick dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Penelitian yang

dilakukan Febriani, Ayu Silvia (2014) memiliki kesamaan yaitu penerapan
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model cooperative learning tipe talking stick dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar. Sedangkan  perbedaannya yaitu penerapan model

cooperative learning tipe talking stick dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar matematika siswa dengan media grafis pada pembelajaran

tematik.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari input

(kondisi awal), proses, dan output (kondisi akhir). Sugiyono (2012: 91)

mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi

sebagai masalah penting.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti memperoleh

data yang mendasari untuk dilakukannya penelitian ini yaitu oleh siswa kurang

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, kurangnya motivasi yang

diberikan oleh guru. Selain itu, siswa tidak berani mengajukan pertanyaan

kepada guru. Model, metode, media pembelajaran yang digunakan guru belum

bervariasi. Guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran.

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa.

Model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan media dan materi

pelajaran dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses

pembelajaran. Salah satunya adalah model cooperative learning tipe talking

stick dengan media grafis untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir penelitian dapat

digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir penelitian

I. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian

tindakan kelas yaitu “apabila dalam pembelajaran matematika menerapkan

model cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis dengan

melaksanakan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar matematika siswa kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana Tahun

Pelajaran 2015/2016.”

1. Siswa kurang
berperan aktif
dalam kegiatan
pembelajaran.

2. Kurangnya
motivasi yang
diberikan oleh
guru.

3. Siswa tidak
berani
mengajukan
pertanyaan
kepada guru.

4. Model, metode,
media
pembelajaran
yang digunakan
guru belum
bervariasi.

5. Guru belum
maksimal dalam
menerapkan
model
pembelajaran.

6. Rendahnya
aktivitas dan
hasil belajar
siswa.

Penerapan model cooperative
learning tipe talking stick
dengan media grafis pada mata
pelajaran matematika. Langkah-
langkahnya adalah:
1. Guru menjelaskan tujuan

pembelajaran.
2. Guru membagi kelompok.
3. Guru menyiapkan tongkat.
4. Guru menyampaikan materi

pokok.
5. Siswa membaca dan

mempelajari kembali materi
pelajaran.

6. Siswa berdiskusi
memecahkan masalah.

7. Guru mengambil tongkat
dan memberikan kepada
siswa, siswa yang
memegang tongkat harus
menjawab pertanyaan guru,
tongkat bergulir dari satu
siswa ke siswa lain diiringi
musik.

8. Guru membuat kesimpulan
dan melakukan evaluasi.

9. Guru menutup pelajaran.

1. Adanya
peningkatan
aktivitas
belajar siswa
pada setiap
siklusnya.

2. Adanya
peningkatan
hasil belajar
siswa pada
setiap
siklusnya,
sehingga
mencapai
≥75% dari
jumlah siswa
dengan KKM
60.

Input Proses Output
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK)

atau yang dikenal sebagai classroom action research. Wardhani dan Wihardit

(2014: 1.4) mendefinisikan penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang

dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri,

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil

belajar siswa menjadi meningkat. Arikunto (2006: 16) mengemukakan secara

garis besar terdapat empat tahapan penelitian tindakan yaitu (1) perencanaan,

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dengan

tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Penelitian

ini menggunakan bentuk siklus, dimana setiap siklus terdiri dari empat tahap

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini

dilaksanakan beberapa kali hingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat

tercapai. Tahapan penelitian tindakan kelas ini digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 3.1 Tahapan PTK

B. Setting Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah wali kelas IV A dan siswa

kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana dengan jumlah 21 siswa yang terdiri dari

11 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2015/2016 selama 5

bulan terhitung dari bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016.

Perencanaan

PelaksanaanRefleksi

Observasi

Perencanaan

PelaksanaanRefleksi

Observasi

SIKLUS I

SIKLUS II
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C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas

ini adalah sebagai berikut.

1. Teknik Nontes

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yang

berupa kinerja guru, aktivitas belajar, hasil belajar afektif, dan hasil belajar

psikomotor melalui kegiatan observasi. Observasi ini dilakukan oleh

observer dengan menggunakan lembar obervasi saat pembelajaran

berlangsung. Kinerja guru dinilai dengan cara melingkari skor yang sesuai

dengan pengamatan. Sementara untuk aktivitas belajar, hasil belajar afektif,

dan hasil belajar psikomotor dinilai dengan cara memberikan tanda ceklist

() sesuai dengan indikator yang dilaksanakan.

2. Teknik Tes

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif (bersifat

angka). Tes ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif yang

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan

menerapkan model cooperative learning tipe talking stick dengan media

grafis. Tes yang diberikan berupa tes formatif dan dilaksanakan di setiap

akhir siklus.
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D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas

ini adalah sebagai berikut.

1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan selama pembelajaran berlangsung untuk

mengumpulkan data yaitu kinerja guru, aktivitas belajar, hasil belajar

afektif, dan hasil belajar psikomotor.

a. Kinerja Guru

Kinerja guru dinilai menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Guru

(IPKG). Lembar IPKG digunakan untuk memperoleh data tentang kinerja

guru atau kemampuan guru dalam mengajar.

Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)

Aspek yang Diamati
SkorKegiatan Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi

1.
Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan
pengalaman siswa atau pembelajaran sebelumnya.

1 2 3 4

2. Mengajukan pertanyaan menantang. 1 2 3 4
3. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 1 2 3 4

4.
Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan
materi.

1 2 3 4

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
1. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa. 1 2 3 4

2.
Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual,
kerja kelompok, dan melakukan observasi.

1 2 3 4

Kegiatan Inti
Penguasaan Materi Pelajaran

1.
Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan
pembelajaran.

1 2 3 4

2.
Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan
lain yang relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan
nyata.

1 2 3 4
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Aspek yang Diamati Skor

3.
Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan
tepat.

1 2 3 4

4.
Menyajikan materi secara sistematis  (mudah ke sulit,
dari konkrit ke abstrak).

1 2 3 4

Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Talking
Stick

1. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 1 2 3 4

2. Menyiapkan tongkat yang memiliki panjang 20 cm. 1  2  3 4

3. Menyampaikan materi pelajaran yang akan diajarkan. 1 2 3 4

4.
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca
dan mempelajari kembali materi yang telah diajarkan.

1 2 3 4

5.
Membimbing siswa untuk berdiskusi secara
berkelompok.

1 2 3 4

6.
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menjawab pertanyaan dengan bantuan tongkat dan
diiringi musik.

1 2 3 4

Pemanfaatan Sumber Belajar dan Media Grafis dalam
Pembelajaran

1.
Menunjukkan keterampilan penggunaan sumber belajar
dalam pembelajaran.

1 2 3 4

2.
Menunjukkan keterampilan penggunaan media grafis
dalam pembelajaran.

1 2 3 4

3. Menghasilkan pesan yang menarik. 1 2 3 4

4.
Melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar
dalam pembelajaran.

1 2 3 4

5.
Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media grafis
dalam pembelajaran.

1 2 3 4

Pelibatan Siswa dalam Pembelajaran

1.
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi
guru, siswa, dan sumber belajar.

1 2 3 4

2. Merespon positif partisipasi siswa. 1 2 3 4
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa. 1 2 3 4

4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 1 2 3 4

5.
Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme siswa dalam
belajar.

1 2 3 4

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam
Pembelajaran

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 1 2 3 4

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 1 2 3 4
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Aspek yang Diamati Skor
Kegiatan Penutup
Menutup Pembelajaran

1.
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan
melibatkan siswa.

1 2 3 4

2. Memberikan tes lisan atau tulisan. 1 2 3 4

3.
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan kegiatan berikutnya.

1 2 3 4

Jumlah skor

Nilai

Kategori

(Sumber: Adaptasi dari Poerwanti, 2008: 7.8)

Tabel 3.2 Rubrik penilaian kinerja guru

Skor Kategori Indikator

4 Sangat baik
Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru
dengan sangat baik, dan tanpa kesalahan.

3 Baik
Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru
dengan baik, guru melakukan dengan
satu/dua kesalahan.

2 Cukup baik
Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru
dengan cukup baik, guru melakukan dengan
tiga/empat kesalahan.

1 Kurang baik
Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru
dengan kurang baik, guru melakukan lebih
dari lima/enam kesalahan.

(Sumber: Adaptasi dari Poerwanti, 2008: 7.8)

b. Aktivitas Belajar Siswa

Lembar observasi aktivitas belajar siswa digunakan untuk

memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa selama kegiatan

pembelajaran berlangsung. Instrumen untuk memperoleh data aktivitas

belajar siswa adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.3 Lembar observasi aktivitas belajar siswa

No. Nama Siswa

Aspek Penilaian

Ju
m

la
h

Sk
or

N
ila

i

K
at

ge
or

i

Partisipasi Perhatian

1 2 3 4 1 2 3 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nilai rata-rata
Jumlah siswa dengan kategori ≥ “Aktif”
Kategori

(Sumber: Adaptasi dari Kunandar, 2010: 233)

Tabel 3.4 Rubrik penilaian aktivitas belajar siswa

Aspek penilaian Indikator yang diamati

Partisipasi

1. Mengajukan pertanyaan
2. Merespon aktif pertanyaan dari guru
3. Antusias/semangat dalam mengikuti

pembelajaran
4. Mengikuti semua tahapan pembelajaran

dengan baik

Perhatian

1. Tidak mengganggu teman
2. Tidak membuat kegaduhan
3. Mendengarkan penjelasan guru dengan

seksama
4. Melaksanakan perintah guru

(Sumber: Adaptasi dari Kunandar, 2010: 277)

c. Hasil belajar afektif siswa

Lembar observasi hasil belajar afektif digunakan untuk memperoleh

data tentang sikap siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Instrumen untuk memperoleh data hasil belajar afektif sebagai berikut.
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Tabel 3.5 Lembar observasi hasil belajar afektif siswa

No. Nama Siswa

Aspek Penilaian

Ju
m

la
h

Sk
or

N
ila

i

K
at

eg
or

i

Kerja Sama Percaya Diri

1 2 3 4 1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nilai rata-rata
Jumlah siswa dengan kategori ≥ “Baik”
Kategori

(Sumber: Adaptasi dari Kunandar, 2010: 233)

Tabel 3.6 Rubrik penilaian hasil belajar afektif siswa

Aspek penilaian Indikator yang diamati

Kerja Sama

1. Aktif dalam kerja kelompok
2. Tetap berada dalam kelompok selama

diskusi berlangsung
3. Mengatasi perbedaan pendapa/pikiran

saat diskusi
4. Mendorong orang lain untuk bekerja

sama demi mencapai tujuan

Percaya Diri

1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
2. Tidak mudah putus asa dalam

mengerjakan soal
3. Berani berpendapat dan bertanya
4. Berani menjawab pertanyaan dari guru

(Sumber: Adaptasi dari Majid, 2015: 167-168)

d. Hasil belajar psikomotor siswa

Lembar observasi hasil psikomotor digunakan untuk memperoleh

data tentang keterampilan siswa selama kegiatan pembelajaran

berlangsung. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data hasil

belajar psikomotor adalah sebagai berikut.



46

Tabel 3.7 Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa

No. Nama Siswa

Aspek Penilaian

Ju
m

la
h

Sk
or

N
ila

i

K
at

eg
or

i

Berkomunikasi

1 2 3 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nilai rata-rata
Jumlah siswa dengan kategori ≥ “Terampil”
Kategori

(Sumber: Adaptasi dari Kunandar, 2010: 233)

Tabel 3.8 Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa

Aspek penilaian Indikator yang diamati

Berkomunikasi

1. Menjelaskan materi kepada kelompok
2. Berbicara secara jelas dan mudah

dimengerti
3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik
4. Berkomunikasi dengan guru dan teman

menggunakan bahasa yang santun

(Sumber: Adaptasi dari Sani, 2014: 230-239)

2. Soal Tes

Soal tes digunakan untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar siswa

mengenai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika dengan

menggunakan model cooperative learning tipe talking stick. Tes yang

digunakan adalah formatif dengan memberikan soal di akhir siklus, dalam

bentuk soal tes pilihan ganda dan essay.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis

data kualitatif dan kuantitaif.

1. Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data

penilaian kinerja guru, aktivitas belajar, hasil belajar afektif, dan hasil

belajar psikomotor.

a. Kinerja guru

1) Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus:

Keterangan:
N = Nilai kinerja guru
R = Skor yang diperoleh
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.9 Kategori kinerja guru

No. Nilai Kategori

1. ≥ 80 Sangat baik
2. 60 – 79 Baik
3. 40 – 59 Cukup baik
4. ≤ 39 Kurang baik

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, 2009: 41)

b. Aktivitas belajar

1) Nilai aktivitas belajar secara individu diperoleh dengan rumus:

N = x 100

N = x 100
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Keterangan:
N = Nilai aktivitas belajar
R = Skor yang diperoleh
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.10 Kategori nilai aktivitas belajar

No. Nilai Kategori

1. ≥ 80 Sangat aktif
2. 60 – 79 Aktif
3. 40 – 59 Cukup aktif
4. ≤ 39 Kurang aktif

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, 2009: 41)

2) Persentase siswa aktif secara klasikal diperoleh dengan rumus:

Keterangan:
P = Nilai yang dicari∑ siswa aktif = Jumlah siswa dengan kategori ≥ “aktif”∑ siswa = Jumlah seluruh siswa di kelas
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.11 Persentase ketuntasan aktivitas belajar secara klasikal

No. Persentase (%) Kategori

1. ≥ 80 Sangat aktif
2. 60 – 79 Aktif
3. 40 – 59 Cukup aktif
4. ≤ 39 Kurang aktif

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)

P =
∑ ∑ x 100 %
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c. Hasil belajar afektif

1) Nilai hasil belajar afektif secara individu diperoleh dengan rumus:

Keterangan:
N = Nilai afektif yang dicari
R = Skor yang diperoleh
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.12 Kategori nilai hasil belajar afektif

No. Nilai (%) Kategori

1. ≥ 80 Sangat baik
2. 60 – 79 Baik
3. 40 – 59 Cukup baik
4. ≤ 39 Kurang baik

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, 2009: 41)

2) Persentase ketuntasan hasil belajar afektif secara klasikal, diperoleh

dengan rumus:

Keterangan:
P = Nilai yang dicari∑ siswa tuntas = Jumlah siswa dengan kategori ≥ “Baik”∑ siswa = Jumlah seluruh siswa di kelas
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102)

N = x 100

P =
∑ ∑ x 100%
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Tabel 3.13 Persentase ketuntasan hasil belajar afektif secara klasikal

No. Persentase (%) Kategori

1. ≥ 80 Sangat baik
2. 60 – 79 Baik
3. 40 – 59 Cukup baik
4. ≤ 39 Kurang baik

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)

d. Hasil belajar psikomotor

1) Nilai hasil belajar psikomotor secara individu diperoleh dengan

rumus:

Keterangan:
N = Nilai psikomotor
R = Skor yang diperoleh
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008:102)

Tabel 3.14 Kategori nilai hasil belajar psikomotor

No. Nilai Kategori

1. ≥ 80 Sangat terampil
2. 60 – 79 Terampil
3. 40 – 59 Cukup terampil
4. ≤ 39 Kurang terampil

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)

2) Persentase hasil belajar psikomotor secara klasikal, diperoleh dengan

rumus:

N = x 100

P =
∑ ∑ x 100%
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Keterangan:
P = Nilai yang dicari∑ siswa terampil = Jumlah siswa dengan kategori ≥ “Terampil”∑ siswa = Jumlah seluruh siswa di kelas
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.15 Persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor secara
klasikal

No. Persentase (%) Kategori

1. ≥ 80 Sangat terampil
2. 60 – 79 Terampil
3. 40 – 59 Cukup terampil
4. ≤ 39 Kurang terampil

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui

peningkatan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan

materi pelajaran. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang dilakukan

disetiap akhir siklus.

1. Nilai hasil belajar kognitif secara individu diperoleh dengan rumus:

Keterangan:
N = Nilai kognitif yang dicari
R = Skor yang diperoleh
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 112)

N = x 100
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Tabel 3.16 Kategori nilai hasil belajar kognitif siswa

No. Nilai Kategori

1. ≥ 80 Sangat baik
2. 60 – 79 Baik
3. 40 – 59 Cukup baik
4. ≤ 39 Kurang baik

(Sumber: Adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41)

2. Persentase ketuntasan belajar kognitif siswa secara klasikal diperoleh

dengan rumus:

Keterangan:
P = Nilai yang dicari∑siswa tuntas = Jumlah siswa yang tuntas∑siswa = Jumlah seluruh siswa di kelas
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.17 Persentase ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal

No. Persentase (%) Kategori

1. ≥ 80 Sangat Baik
2. 60 – 79 Baik
3. 40 – 59 Cukup baik
4. ≤ 39 Kurang baik

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)

P =
∑ ∑ x 100%
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F. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas

1. Siklus I

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti membuat perencanaan pembelajaran agar

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan materi

“penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan tidak sama” melalui

penerapan model cooperative learning tipe talking stick dengan media

grafis dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menetapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk

menentukan materi.

2. Menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan (pemetaan SK-

KD, silabus, RPP, tes formatif, dan LKS).

3. Menetapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui model

cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis.

4. Menyiapkan media pembelajaran (gambar, tongkat 20 cm, dan musik).

5. Menyiapkan foto dokumentasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dalam penelitian

tindakan kelas pada pembelajaran matematika dengan menerapkan model

cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis yaitu gambar,

langkah-langkah dalam kegiatan ini sebagai berikut.

A. Kegiatan Pendahuluan (± 10 Menit)

1. Guru mengucapkan salam pembuka.
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2. Guru mengkondisikan kelas (menertibkan tempat duduk siswa,

berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa).

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa.

4. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya “Pernahkah anak-

anak memakan kue ulang tahun? Pernahkah membuat kue ulang

tahun bersama ibu? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Berapa

takaran bahan-bahan tersebut?”

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

B. Kegiatan Inti (± 50 Menit)

Eksplorasi

1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing

kelompok terdiri dari 5 - 6 siswa.

2. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang memiliki panjang 20 cm.

3. Guru menunjukkan gambar pizza yang dipotong menjadi

beberapa bagian.

4. Siswa diminta untuk menunjukkan kembali gambar pizza yang

dipotong.

5. Siswa diberi pertanyaan mengenai pengalamannya dan

pengetahuan cara menjumlahkan beberapa bagian tak utuh.

6. Siswa diberi pengetahuan awal mengenai penjumlahan pecahan

berpenyebut sama dan tidak sama, serta dalam penyelesaian

masalah.

7. Guru menjelaskan nilai pecahan dengan menunjukkan gambar

lingkaran dan persegi panjang yang diarsir/diwarnai.
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8. Guru menjelaskan cara menghitung penjumlahan dan pecahan

berpenyebut sama dan tidak sama berdasarkan gambar lingkaran

dan persegi panjang yang diarsir/diwarnai.

9. Guru memberikan soal penjumlahan pecahan dan siswa

mengerjakan di papan tulis.

10. Siswa diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari

kembali materi yang telah dijelaskan.

Elaborasi

1. Siswa dibagikan LKS berisi tentang penjumlahan pecahan

berpenyebut sama dan tidak sama, serta dalam penyelesaian

masalah.

2. Siswa dibimbing untuk berdiskusi secara kelompok.

3. Siswa diminta untuk menutup bukunya setelah selesai membaca

dan mempelajari materi.

4. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu

anggota kelompok.

5. Siswa yang memegang tongkat saat musik berhenti diberi

pertanyaan oleh guru dan siswa harus menjawabnya, demikian

seterusnya sampai sebagian besar siswa menjawab pertanyaan.

Anggota lain dalam satu kelompok dapat membantu menjawab jika

siswa yang mendapat giliran tidak bisa menjawab pertanyaan.

Konfirmasi

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui dan dipahami.
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2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan

pemahaman dan memberikan penguatan.

3. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan keaktifan siswa.

C. Kegiatan Penutup (± 10 Menit)

1. Siswa dengan bimbingan guru memberikan kesimpulan tentang

materi pembelajaran yang berlangsung.

2. Siswa mengerjakan tes formatif secara individu.

3. Guru memberikan tindak lanjut terhadap materi pelajaran yang

telah dipelajari.

4. Guru bersama siswa berdoa bersama.

5. Guru mengucapkan salam penutup.

c. Tahap Observasi

Pada tahap ini kegiatan observasi dilakukan observer pada saat

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan terhadap kinerja guru,

aktivitas belajar siswa, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor

siswa. Penilaian kinerja guru dengan cara melingkari skor pada lembar

observasi, sedangkan penilaian aktivitas belajar siswa, hasil belajar

afektif, dan hasil belajar psikomotor dengan cara memberikan tanda

ceklis () sesuai dengan indikator yang dilaksanakan.

d. Tahap Refleksi

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk

menganalisis kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran. Hal-hal

yang dianalisis adalah aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa dan
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kinerja guru selama proses pembelajaran. Analisis tersebut sebagai

acuan perbaikan kinerja guru dan digunakan sebagai acuan untuk

menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai

tujuan penelitian tindakan kelas. Hasil analisis juga digunakan sebagai

bahan perencanaan pada siklus berikutnya dengan membuat rencana

tindakan baru agar menjadi lebih baik.

2. Siklus II

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti membuat perencanaan pembelajaran agar

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan materi

“pengurangan pecahan berpenyebut sama dan tidak sama” melalui

penerapan model cooperative learning tipe talking stick dengan media

grafis dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menetapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk

menentukan materi.

2. Menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan (pemetaan SK-

KD, silabus, RPP, tes formatif, dan LKS).

3. Menetapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui model

cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis.

4. Menyiapkan media pembelajaran (gambar, tongkat 20 cm, dan musik).

5. Menyiapkan foto dokumentasi.
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b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dalam penelitian

tindakan kelas pada pembelajaran matematika dengan menerapkan model

cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis yaitu gambar,

langkah-langkah dalam kegiatan ini sebagai berikut.

A. Kegiatan Pendahuluan (± 10 Menit)

1. Guru mengucapkan salam pembuka.

2. Guru mengkondisikan kelas (menertibkan tempat duduk siswa,

berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa).

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa.

4. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya “Pernahkah anak-

anak melihat Ayah membuat pagar dari bambu? Apakah bambunya

masih utuh dan panjang? Bagaimana cara Ayah membagi menjadi

bagian yang lebih kecil?”.

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

B. Kegiatan Inti (± 50 Menit)

Eksplorasi

1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing

kelompok terdiri dari 5 - 6 siswa.

2. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang memiliki panjang 20 cm.

3. Siswa diberi pertanyaan mengenai pengalamannya dan

pengetahuan cara mengurangkan beberapa bagian tak utuh.
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4. Siswa diberi pengetahuan awal mengenai pengurangan pecahan

berpenyebut sama dan tidak sama, serta penyelesaian dalam

masalah.

5. Guru menjelaskan pengurangan pecahan dengan menunjukkan

gambar kue ulang tahun, serta gambar persegi dan persegi panjang

yang diarsir/diwarnai.

6. Guru menjelaskan cara menghitung pengurangan dan pecahan

berpenyebut sama dan tidak sama berdasarkan gambar kue ulang

tahun, serta gambar persegi dan persegi panjang yang

diarsir/diwarnai.

7. Guru memberikan soal pengurangan pecahan dan siswa

mengerjakan di papan tulis.

8. Siswa diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari kembali

materi yang telah dijelaskan.

Elaborasi

1. Siswa dibagikan LKS berisi tentang pengurangan pecahan

berpenyebut sama dan tidak sama, serta dalam penyelesaian

masalah.

2. Siswa dibimbing untuk berdiskusi secara kelompok.

3. Siswa diminta untuk menutup bukunya setelah selesai membaca

dan mempelajari materi.

4. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu

anggota kelompok.
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5. Siswa yang memegang tongkat saat musik berhenti diberi

pertanyaan oleh guru dan siswa harus menjawabnya, demikian

seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk

menjawab pertanyaan. Anggota lain dalam satu kelompok dapat

membantu memberikan jawaban jika siswa yang mendapat giliran

tidak bisa menjawab pertanyaan.

Konfirmasi

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui dan dipahami.

2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan

pemahaman dan memberikan penguatan.

3. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan keaktifan siswa.

C. Kegiatan Penutup (± 10 Menit)

1. Siswa dengan bimbingan guru memberikan kesimpulan tentang

materi pembelajaran yang berlangsung.

2. Siswa mengerjakan tes formatif secara individu.

3. Guru memberikan tindak lanjut terhadap materi pelajaran yang

telah dipelajari.

4. Guru bersama siswa berdoa bersama.

5. Guru mengucapkan salam penutup.

c. Tahap Observasi

Pada tahap ini kegiatan observasi dilakukan observer pada saat

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan terhadap kinerja guru,

aktivitas belajar siswa, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor
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siswa. Penilaian kinerja guru dengan cara melingkari skor pada lembar

observasi, sedangkan penilaian aktivitas belajar siswa, hasil belajar

afektif, dan hasil belajar psikomotor dengan cara memberikan tanda

ceklist () sesuai dengan indikator yang dilaksanakan.

d. Tahap Refleksi

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk

menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran

berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah aktivitas belajar siswa, hasil

belajar siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran. Analisis

tersebut sebagai acuan perbaikan kinerja guru dan digunakan sebagai

acuan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka

mencapai tujuan penelitian tindakan kelas. Hasil analisis juga

digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus berikutnya dengan

membuat rencana tindakan baru agar menjadi lebih baik.

G. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan dalam penerapan model cooperative learning tipe talking

stick dengan media grafis dapat dilihat dalam beberapa indikator sebagai

berikut.

1. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya.

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya, sehingga

mencapai ≥75% dari jumlah siswa dengan KKM 60.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan bahwa penerapan model cooperative learning tipe talking stick 

dengan media grafis pada siswa kelas IV A SDN 1 Bumi Kencana dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Nilai rata-rata aktivitas belajar siklus I sebesar 61,90 dengan kategori aktif, 

dan meningkat 13,10, sehingga siklus II menjadi 75,00 dengan kategori 

aktif. Persentase ketuntasan klasikal siklus I sebesar 61,90% dengan 

kategori aktif dan meningkat 23,81%, sehingga siklus II menjadi 85,71% 

dengan kategori sangat aktif. 

2. Nilai rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 60,84 dengan kategori baik, dan 

meningkat 16,84, sehingga siklus II menjadi 77,68 dengan kategori baik. 

Persentase ketuntasan klasikal siklus I sebesar 57,14% dengan kategori 

cukup baik dan meningkat 28,57%, sehingga siklus II menjadi 85,71% 

dengan kategori sangat baik. 
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B. Saran 

1. Kepada Siswa 

Siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

berpartisipasi aktif, berani mengajukan pertanyaan ketika belum paham 

tentang materi yang dijelaskan, berani menjawab pertanyaan dari guru, 

dapat bekerja sama dengan teman-temannya ketika mengerjakan tugas 

kelompok, percaya diri dalam melakukan kegiatan di kelas, dan 

bertanggung jawab terhadap soal/tugas yang diberikan oleh guru. Siswa 

juga diharapkan mampu memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman 

yang baik guna untuk dapat memotivasi diri siswa sendiri menjadi seorang 

siswa yang lebih baik. 

2. Kepada Guru 

Diharapkan guru dapat lebih kreatif dalam menciptakan dan 

menginovasi pembelajaran serta dapat memahami dan mencoba terlebih 

dahulu dalam mengunakan model cooperative learning tipe talking stick 

dengan media grafis maupun model pembelajaran yang lain sebelum 

menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Berinovasi untuk 

menerapkan model serta media pembelajaran yang kreatif, menarik, dan 

menyenangkan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. 

3. Kepada Sekolah 

Diharapkan agar sekolah dapat mengembangkan model cooperative 

learning tipe talking stick dengan media grafis sebagai inovasi dalam 

pembelajaran sehingga dapat diterapkan oleh guru-guru pada semua mata 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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4. Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk 

dapat menerapkan model cooperative learning tipe talking stick dengan 

media grafis dalam pembelajaran sebagai salah satu model pembelajaran. 

Selain itu, model cooperative learning tipe talking stick dengan media grafis 

dapat diterapkan melalui kolaborasi dengan pendekatan strategi, model, dan 

media pembelajaran lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 
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