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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Classroom Action Research atau lebih 

familiar disebut Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Arikunto, dkk 

(2006: 16) dalam pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas yang pelaksanaan tindakannya terdiri atas beberapa siklus. 

Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

Siklus ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat dilaksanakan 

beberapa kali sampai tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pada tahap 

perencanaan, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas IVA untuk menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah perencanaan maka tahap 

berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dengan penerapan model 

Cooperative Learning tipe Talking Stick. Tahap selanjutnya yaitu pengamatan 

menggunakan lembar observasi atas kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Tahap terakhir yaitu merespon kegiatan melalui kegiatan 

refleksi. Adapun tahap-tahap dari siklus PTK ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Tahapan Penelitian Tindakan Kelas 

(Modifikasi dari Arikunto, dkk., 2006: 17) 

 

3.1.1 Seting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 04 

Metro Timur. Tepatnya di Jalan Jend. AH. Nasution Metro Timur. 

b. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 

(penyusunan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal) 

sampai penyerahan laporan penelitian dari bulan Februari sampai 

September tahun 2014. 
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3.1.2 Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan secara kolaborasi 

partisipatif antara peneliti dengan guru kelas IVA SD Negeri 4 Metro 

Timur. Adapun Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVA 

SD Negeri 4 Metro Timur yaitu 1 orang guru serta siswa dengan jumlah 

28 orang, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 13 perempuan. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang berkaitan dengan penilaian dikumpulkan melalui dua 

teknik, yaitu nontes dan tes. 

a. Teknik Nontes 

Teknik nontes dipergunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kualitatif. Pengamatan suatu objek difokuskan pada perilaku 

untuk mengetahui sejauh mana pengembangan aktivitas belajar siswa, 

kinerja guru, hasil belajar afektif, dan psikomotor, observasi dilakukan 

oleh observer dengan cara memberi skor dengan kriteria tertentu masing-

masing aspek kegiatan yang dilakukan peserta didik dan guru selama 

proses pembelajaran dengan penerapan model Cooperative Learning tipe 

Talking Stick. 

b. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat 

kuantitatif. Melalui tes ini akan diketahui peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran tematik melalui penerapan model Cooperative 

Learning tipe Talking Stick 
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3.3 Alat Pengumpulan Data 

a. Lembar Panduan Observasi 

Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi dengan 

guru mitra. Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai aktivitas  belajar siswa  dan kinerja guru selama pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran tematik dengan model 

Cooperative Learning tipe Talking Stick. 

1) Lembar Observasi Kegiatan Mengajar 

Lembar observasi kegiatan mengajar atau Instrumen Penilaian 

Aktivitas Kinerja Guru (IPKG) bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar yang 

baik dan benar. 

Kisi-kisi: 

Tabel 1. Lembar Observasi IPKG 

 

No Aspek yang Diamati Skor 

Kegiatan Pendahuluan  

Apersepsi dan Motivasi  

1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 

pengalaman peserta didik 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 tema. 1 2 3 4 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan  

1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai  peserta 

didik. 
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 
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No Aspek yang Diamati Skor 

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan 

lain yang relevan,  perkembangan Iptek , dan kehidupan 

nyata. 
1 2 3 4 

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 Cooperative Learning Tipe Talking Stick  

1 Guru menjelaskan materi pokok yang akan dipelajari 1 2 3 4 

2 Siswa diberikan kesempatan untuk membaca dan 

mempelajari materi pelajaran 
1 2 3 4 

3 Guru meminta siswa untuk menutup isi bacaan 1 2 3 4 

4 Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada 

salah satu siswa, setelah itu guru memberikan 

pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut 

harus menjawabnya 

1 2 3 4 

5 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

melakukan refleksi terhadap materi yang telah 

dipelajari 
1 2 3 4 

6 Guru memberi ulasan terhadap seluruh jawaban yang 

diberikan siswa, selanjutnya bersama-sama dengan 

siswa merumuskan kesimpulan 
1 2 3 4 

Penerapan Pendekatan scientific  

1 Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. 1 2 3 4 

2 Memancing peserta didik untuk  bertanya. 1 2 3 4 

3 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. 1 2 3 4 

4 Memfasilitasi peserta didik untuk   mengamati. 1 2 3 4 

5 Memfasilitasi peserta didik untuk   menganalisis. 1 2 3 4 

6 Memberikan pertanyaan peserta didik untuk  menalar 

(proses berpikir yang logis dan sistematis). 
1 2 3 4 

7  Menyajikan kegiatan peserta didik untuk  

berkomunikasi. 
1 2 3 4 

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu  

1 Menyajikan pembelajaran sesuai tema. 1 2 3 4 

2 Menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai 

mata pelajaran dalam satu PBM meliputi Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, 

Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta 

Penjasorkes. 

1 2 3 4 

3 Menyajikan pembelajaran yang memuat komponen 

karakteristik terpadu. 
1 2 3 4 
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No Aspek yang Diamati Skor 

4 Menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan 

menyenangkan. 
1 2 3 4 

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran  

1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber 

belajar  pembelajaran. 
1 2 3 4 

2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan  media 

pembelajaran. 
1 2 3 4 

3 Menghasilkan pesan yang menarik. 1 2 3 4 

4 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber 

belajar pembelajaran. 
1 2 3 4 

5 Melibatkan peserta didik dalam   pemanfaatan   media 

pembelajaran. 
1 2 3 4 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran  

1 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui 

interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. 
1 2 3 4 

2 Merespon positif partisipasi peserta didik. 1 2 3 4 

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta 

didik. 
1 2 3 4 

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

5 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik 

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 

Penutup pembelajaran  

1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan peserta didik. 
1 2 3 4 

2 Memberihan tes lisan atau tulisan . 1 2 3 4 

3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 1 2 3 4 

4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan  

kegiatan 
1 2 3 4 

Jumlah  
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Keterangan: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup Baik 

1 = Kurang 

 

Tabel 2. Rubrik Penilaian Kegiatan Mengajar Guru 

 

Skor 
Nilai 

Mutu 
Keterangan aspek yang diamati 

4 
Sangat 

baik 

Dilaksanakan dengan  sangat baik oleh guru, 

melakukan dengan sempurna, dan guru terlihat 

professional. 

3 Baik 
Dilaksanakan dengan  baik oleh guru, melakukan 

tanpa kesalahan, dan guru terlihat menguasai. 

2 Cukup 
Dilaksanakan dengan  cukup baik oleh guru, 

melakukan dengan sedikit kesalahan, dan guru tampak 

cukup menguasai. 

1 Kurang 
Dilaksanakan dengan  kurang baik oleh guru, 

melakukan dengan banyak kesalahan, dan guru 

tampak kurang menguasai. 

 

2) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa ini dikembangkan 

berdasarkan indikator aktivitas dalam penelitian ini, yaitu : (1) 

mendengarkan penjelasan guru dengan seksama, (2) tertib terhadap 

instruksi yang diberikan oleh guru, (3) antusias/semangat mengikuti 

pembelajaran, (4)  menampakkan keceriaan dan kegembiraan dalam 

belajar, (5) melakukan kerjasama dengan anggota kelompok, (6) 

menunjukkan sikap jujur, (7) merespon aktif pertanyaan lisan dari guru, 

(8) mengajukan pertanyaan, (9) mengerjakan tugas, (10) mengikuti 

semua tahapan pembelajaran dengan baik  
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Tabel 3. Rubrik Penilaian Aktivitas Siswa 

 

Skor Indikator 

4 

Sudah membudaya 

Apabila siswa terus menerus memperhatikan perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator secara konsisten karena selain 

sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat 

penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih 

luas sudah tumbuh kematangan moral. 

3 

Mulai berkembang 

Apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku 

yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten karena 

selain sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat 

penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih 

luas 

2 

Mulai terlihat 

Apabila siswa sudah  mulai memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten karena sudah ada pemahaman dan mendapat 

penguatan lingkungan terdekat 

1 

Belum terlihat 

Apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal yang 

dinyatakan dalam indikator karena belum memahami makna 

dari nilai itu 

 

b. Hasil belajar siswa, instrumen ini digunakan untuk menjaring data siswa  

mengenai hasil belajar siswa khususnya mengenai penguasaan terhadap 

materi pembelajaran tematik yang telah disampaikan melalui model 

Cooperative Learning tipe Talking Stick antara lain:  

1) Kognitif  

Alat pengumpul data pada hasil belajar kognitif dalam penelitian ini 

menggunakan lembar tes formatif. Tes ini digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa berupa pengetahuan pada pembelajaran tematik 

dengan model Cooperative Learning tipe Talking Stick. 
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Tabel 4. Kisi-Kisi Soal Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I dan II 

 

No 
Kompetensi Dasar 

Siklus I 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Jenis 

Soal 

 Bahasa Indonesia 

3.1  Menggali informasi 

dari teks laporan 

hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, 

dan cahaya dengan 

bantuan guru dan 

teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan 

memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

4.1  Mengamati, 

mengolah, dan 

menyajikan teks 

laporan hasil 

pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi 

panas, bunyi, dan 

cahaya dalam 

bahasa Indonesia 

lisan dan tulis 

dengan memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

 

• Menjawab 

pertanyaan 

berdasar  kan 

teks 

• Menyimpulkan 

isi teks yang 

disajikan 

 

3 

 

 

2,4 

 

 

 

PG 

 

 

PG 

 IPA 

3.7 Mendeskripsikan 

hubungan antara 

sumber daya alam 

dengan lingkungan, 

teknologi, dan 

masyarakat 

4.6  Menyajikan laporan 

tentang sumber daya 

alam dan 

pemanfaatannya 

oleh masyarakat 

 

 Menjelaskan 

kondisi alam 

suatu tempat 

 Menjelaskan 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam bagi 

masyarakat 

 Menjelaskan 

manfaat dari 

SDA hasil bumi 

di Indonesia 

 

6 

 

 

7, 8 

 

 

3 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

Essay 

 IPS 

3.5  Memahami manusia 

dalam hubungannya 

 

 Mampu 

menjelaskan 

 

5 

 

 

PG 

 



44 

 

dengan kondisi 

geografis di 

sekitarnya 

4.4  Mendeskripsikan 

kehidupan manusia 

dalam kelembagaan 

sosial, pendidikan, 

ekonomi, dan 

budaya di 

masyarakat sekitar 

dampak 

kenampakan 

perairan bagi 

masyarakat 

 Menjelaskan 

manfaat pajak 

 Siswa mampu 

menjelaskan 

pentingnya 

orang 

membayar pajak 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

PG 

 

 

Essay 

 PPKN 

3.2  Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

warga dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

4.2  Melaksanakan 

kewajiban sebagai 

warga di lingkungan 

rumah, sekolah dan 

masyarakat 

 

 Menyebutkan 

sarana umum 

yang ada 

dilingkungan 

 Menjelaskan 

manfaat sarana 

umum 

 

 

4 

 

 

9 

 

Essay 

 

 

PG 

 Matematika 

4.8  Membuat peta posisi 

suatu tempat/benda 

tanpa menggunakan 

skala dengan 

memperhatikan arah 

mata angin 

 

 

 Menyebutkan 

arah utara, 

selatan, timur, 

dan barat suatu 

tempat  

 Menjelaskan 

letak suatu 

tempat 

berdasarkan 

arah mata angin 

 Menjelaskan 

rute perjalanan 

(arah U, S, T, 

dan B) dari 

sebuah peta  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

Essay 

 

 

 

Essay 
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No 
Kompetensi Dasar 

Siklus II 
Indikator 

Jenis 

Soal 

Nomo

r Soal 

 Bahasa Indonesia 

3.1  Menggali informasi 

dari teks laporan 

hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, 

dan cahaya dengan 

bantuan guru dan 

teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan 

memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

4.1  Mengamati, 

mengolah, dan 

menyajikan teks 

laporan hasil 

pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi 

panas, bunyi, dan 

cahaya dalam 

bahasa Indonesia 

lisan dan tulis 

dengan memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

 

• Menggali 

informasi dari 

teks laporan 

tentang 

keunikan 

masyarakat 

Jawa 

 

1 

 

PG 

 IPA 

3.7 Mendeskripsikan 

hubungan antara 

sumber daya alam 

dengan lingkungan, 

teknologi, dan 

masyarakat 

4.7  Menyajikan laporan 

hasil pengamatan 

tentang teknologi 

yang digunakan di 

kehidupan sehari-

hari serta 

kemudahan yang 

diperoleh oleh 

masyarakat dengan 

memanfaatkan 

teknologi tersebut 

 

• Menjelaskan 

teknologi 

pembuangan 

sampah 

• Menjelaskan 

manfaat 

teknologi 

pengolahan  

sampah bagi 

lingkungan dan 

masyarakat 

• Membandingka

n pemanfaatan 

teknologi 

sederhana dan 

modern 

• Menjelaskan 

teknologi 

 

9 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

5 

 

PG 

 

 

 

Essay 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

Essay 
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sederhana dan 

modern 

 IPS 

3.5  Memahami manusia 

dalam dinamika 

interaksi dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

4.5  Menceritakan 

manusia dalam 

dinamika interaksi 

dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, 

dan ekonomi 

 

 

 Menjelaskan 

penyebab 

penumpukan 

sampah di 

Jakarta 

 Memberikan ide 

tentang 

penanggulangan 

sampah 

 Mengenal 

interaksi 

manusia dengan 

budaya 

setempat 

 Menerangkan 

interaksi 

manusia dengan 

budaya 

setempat 

 Mengenal 

interaksi 

masyarakat 

Jawa dengan 

budayanya 

 Menjelaskan 

interaksi 

masyarakat 

Dieng dengan 

lingkungan 

alam 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

Essay 

 

 

PG 

 PPKN 

3.3  Memahami manfaat  

keberagaman 

karakteristik 

individu di rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

4.4  Bekerjasama dengan 

teman dalam 

keberagaman di 

lingkungan rumah, 

sekolah, dan 

masyarakat 

 

 Mengidetifikasi 

keunikan dari 

berbagai daerah 

 Memberikan 

pendapat 

tentang 

keberagaman 

suatu daerah 

 Memberikan 

contoh bentuk 

kerjasama 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

Essay 
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 Matematika 

4.2 Mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan 

lokasi objek 

menggunakan peta 

grid dan melalui 

percerminan 

 

 Mengerjakan 

soal yang 

berhubungan 

dengan peta 

grid 

 

1 

 

Essay 

  

2) Afektif/Sikap 

Lembar penilaian afektif/sikap ini digunakan untuk mengetahui 

sikap percaya diri setiap siswa selama proses pembelajaran. Kisi-kisi: 

(1) berani menjelaskan di depan kelas, (2) berani berpendapat, bertanya 

atau menjawab pertanyaan, (3) menjawab pertanyaan guru tanpa ragu-

ragu, (4) mampu menjawab pertanyaan guru dengan cepat, dan (5) 

tidak mudah putus asa. 

Tabel 5. Rubrik Penilaian Afektif/Sikap Siswa 

Skor Indikator 

4 

Sudah membudaya 

Apabila siswa terus menerus memperhatikan perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator secara konsisten karena selain 

sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat 

penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih 

luas sudah tumbuh kematangan moral. 

3 

Mulai berkembang 

Apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku 

yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten karena 

selain sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat 

penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih 

luas 

2 

Mulai terlihat 

Apabila siswa sudah  mulai memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten karena sudah ada pemahaman dan mendapat 

penguatan lingkungan terdekat 

1 

Belum terlihat 

Apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal yang 

dinyatakan dalam indikator karena belum memahami makna 

dari nilai itu 
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3) Psikomotor 

 

Alat pengumpul data psikomotor dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi psikomotor. Kisi-kisi: (1) mencatat 

bahan pelajaran dengan baik dan rapi, (2) mengangkat tangan pada saat 

mengomentari pendapat dan menyampaikan ide, (3) mencari tahu 

dalam menemukan jawaban atas soal yang diberikan, dan (4) 

melakukan komunikasi antara siswa dan guru. 

Tabel 6. Rubrik Penilaian Afektif/Sikap Siswa 

Skor Indikator 

4 

Sudah membudaya 

Apabila siswa terus menerus memperhatikan perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator secara konsisten karena selain 

sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat 

penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih 

luas sudah tumbuh kematangan moral. 

3 

Mulai berkembang 

Apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku 

yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten karena 

selain sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat 

penguatan dari lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih 

luas 

2 

Mulai terlihat 

Apabila siswa sudah  mulai memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 

belum konsisten karena sudah ada pemahamn dan mendapat 

penguatan lingkungan terdekat 

1 

Belum terlihat 

Apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal yang 

dinyatakan dalam indikator karena belum memahami makna 

dari nilai itu 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penilaian 

unjuk kerja siswa, penilaian afektif/karakter siswa dan kinerja guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. 
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a. Aktivitas Siswa 

1) Aktivitas setiap siswa diperoleh melalui rumus: 

          NP =
R

SM
× 100 

Keterangan: 

NP = Nilai aktivitas siswa 

R = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

SM = Nilai maksimal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

2) Presentase aktivitas siswa secara klasikal diperoleh melalui 

rumus: 

   P =
 siswa yang memiliki nilai aktivitas ≥ 66

 seluruh siswa
× 100 % 

Keterangan : 

K = Nilai aktivitas siswa klasikal 

  = Jumlah 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: dari Aqib; 2009: 41) 

 

Tabel 7. Kategori aktivitas siswa 

 

No 
Konversi Nilai 

Predikat Kategori 
Skala 0 – 100 Skala 1 – 4  

1 86 – 100  4 A 
Sangat Aktif 

2 81 – 85  3,66 A- 

3 76 – 80  3,33 B+ 

Aktif 4 71 – 75  3,00 B 

5 66 – 70  2,66 B- 

6 61 – 65  2,33 C+ 

Cukup Aktif 7 56 – 60  2 C 

8 51 – 55  1,66 C-  

9 46 – 50 1,33 D+ 
Kurang Aktif 

10 0 – 45 1 D 

(Sumber: Kemendikbud; 2013: 131) 

 

b. Hasil belajar afektif 

1) Nilai afektif/karakter siswa diperoleh melalui rumus: 

 

NP =
R

SM
× 100 
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Keterangan: 

NP = Nilai afektif 

R = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

SM = Nilai maksimal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto; 2008: 102) 

 

2) Nilai afektif siswa secara klasikal diperoleh melalui rumus: 

K =
 siswa yang memiliki nilai afektif  ≥ 66

 seluruh siswa
× 100 % 

Keterangan : 

K = Nilai afektif klasikal 

  = Jumlah 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Aqib; 2009: 41) 

 

Tabel 8. Kategori Nilai Afektif “Sikap Percaya Diri” 

 

No 
Konversi Nilai 

Predikat Kategori 
Skala 0 – 100 Skala 1 – 4  

1 86 – 100  4 A 
Sangat Percaya Diri 

2 81 – 85  3,66 A- 

3 76 – 80  3,33 B+ 

Percaya Diri 4 71 – 75  3,00 B 

5 66 – 70  2,66 B- 

6 61 – 65  2,33 C+ 

Cukup Percaya Diri 7 56 – 60  2 C 

8 51 – 55  1,66 C-  

9 46 – 50 1,33 D+ 
Kurang Percaya Diri 

10 0 – 45 1 D 

(Sumber: Kemendikbud; 2013: 131) 

 

c. Hasil belajar psikomotor 

1) Nilai psikomotor siswa diperoleh melalui rumus: 

 

NK =  
R

SM
 x 100 

Keterangan 

NK = Nilai keterampilan 

R = Skor yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto; 2008: 102) 
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2) Nilai psikomotor siswa secara klasikal diperoleh melalui rumus: 

K =
 siswa  yang  memiliki  nilai  psikomotor  ≥66

 seluruh  siswa
× 100 % 

Keterangan : 

K = Nilai psikomotor klasikal 

  = Jumlah 

100 = Bilangan tetap 

 

Tabel 9. Kategori Nilai Psikomotor 

 

No 
Konversi Nilai 

Predikat Kategori 
Skala 0 – 100 Skala 1 – 4  

1 86 – 100  4 A 
Sangat Terampil 

2 81 – 85  3,66 A- 

3 76 – 80  3,33 B+ 

Terampil 4 71 – 75  3,00 B 

5 66 – 70  2,66 B- 

6 61 – 65  2,33 C+ 

Cukup Terampil 7 56 – 60  2 C 

8 51 – 55  1,66 C-  

9 46 – 50 1,33 D+ 
Kurang Terampil 

10 0 – 45 1 D 

(Sumber: Kemendikbud; 2013: 131) 

 

d. Nilai kinerja guru diperoleh melalui rumus: 

NP =
R

SM
× 100 

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto; 2008: 102) 

 

Tabel 10. Kategori Kinerja Guru Mengajar Berdasarkan Perolehan 

Nilai. 

 
Nilai  Peringkat 

91 < A ≤ 100 Sangat sekali (A) 

75 < B ≤ 90 Baik (B) 

60 < C ≤ 75 Cukup (C) 

≤ 60 Kurang (K) 

(Sumber: Kemendikbud; 2013: 198) 
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3.4.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendiskripsikan 

berbagai dinamika kemajuan kualitas belajar siswa dalam hubungannya 

dengan penguasaan materi yang diajarkan guru.  

a. Nilai individual siswa diperoleh melalui rumus: 
 

NP =
R

SM
× 100 

 

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto; 2008: 102) 

 

Tabel 11. Kriteria ketuntasan belajar berdasarkan KKM 

 

No Nilai Kategori 

1 < 66 Belum Tuntas 

2 ≥ 66 Tuntas 

 

b. Nilai rata-rata kelas diperoleh melalui rumus:  

 

x =
 X

 N
 

 

Keterangan: 

x = Nilai rata-rata 

∑X = Jumlah semua nilai siswa 

∑N = Jumlah siswa 

(Sumber: Muncarno; 2009: 40) 

 

c. Presentase ketuntasan belajar secara klasikal. 

 

P =
 Siswa tuntas belajar

 Siswa
× 100% 

Keterangan : 

K = Nilai keterampilan (psikomotor) klasikal 

  = Jumlah 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Aqib; 2010: 41) 
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Tabel 12. Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa Dalam %. 

 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

> 80% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

> 20% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

(Sumber: Aqib; 2009: 41) 

3.5 Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, setiap siklus penelitian 

terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan (planning), pelaksanaan 

(acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Secara rinci 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

3.5.1 Siklus I 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

1. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013. 

2. Bersama dengan guru, peneliti berdiskusi tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan model 

Cooperative Learning tipe Talking Stick. 

3. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam 

penelitian (lembar observasi aktivitas belajar siswa, lembar 

observasi kinerja guru, lembar observasi hasil belajar afektif dan 

psikomotor). 

4. Menyiapkan tongkat yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

5. Menyusun alat evaluasi hasil belajar siswa. 
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b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama 

skenario pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan. 

1. Perencanaan  

a. Pengkondisian kelas (menata tempat duduk untuk 

pembelajaran, menertibkan siswa, berdoa, dan mengecek 

kehadiran siswa). 

b. Guru menyampaikan apersepsi dengan :  

1) Menunjuk gambar berbagai jenis pekerjaan. 

2) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, materi, 

waktu, serta hasil akhir yang diharapkan dalam 

pembelajaran. 

3) Guru bertanya pada beberapa siswa mengenai apa 

pekerjaan sehari-hari orang tua mereka. 

4) Memberikan motivasi agar siswa memperhatikan dan fokus 

pada pembelajaran serta dapat berpartisipasi dengan baik 

dalam kegiatan pembelajaran. 

5) Guru menerangkan secara singkat berbagai pekerjaan yang 

ada di sekitar sekolah. 

 

2. Pelaksanaan  

a. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok kecil. 

b. Guru menjelaskan materi. 

c. Siswa diberikan kesempatan berdiskusi dengan kelompoknya 

tentang materi yang telah diberikan. 
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d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

materi yang belum jelas. 

e. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan 

mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk 

menutup isi bacaan. 

f. Penerapan model Cooperative Learning tipe Talking Stick. 

1) Guru menyampaikan langkah-langkah Talking Stick. 

2) Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah 

satu siswa. Lalu tongkat berjalan dengan diiringi lagu yang 

dinyanyikan oleh siswa. Tongkat berhenti ketika lagu 

selesai dinyanyikan. 

3) Siswa yang memegang tongkat diberikan pertanyaan oleh 

guru dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan 

dari guru. 

4) Guru memberikan penghargaan kepada tiap siswa yang 

berhasil menjawab pertanyaan guru dengan benar. 

 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru menutup kegiatan dengan bertanya jawab kepada siswa 

tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil 

ketercapaian materi. 

b. Guru merangkum semua pendapat dari siswa untuk menarik 

kesimpulan. 
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c. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagi tindak 

lanjut. 

d. Guru memberikan motivasi dan pesan moral agar selalu 

bersyukur atas nikmat Tuhan  Yang Maha Esa. 

e. Menutup pelajaran dengan doa dan salam penutup. 

 

c. Pengamatan (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Fokus  observasi di tekankan pada penerapan 

model Cooperative Learning tipe Talking Stick terhadap proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan 

alat bantu berupa lembar observasi aktivitas siswa, hasil belajar 

afektif dan psikomotor, serta IPKG.  

 

d. Refleksi (Reflcting) 

Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh, 

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada 

kegiatan refleksi. Hasil pada siklus I digunakan untuk menentukan 

tindakan pada siklus berikutnya. 

 

3.5.2 Siklus II 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

1. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013. 

2. Bersama dengan guru peneliti berdiskusi tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan model 

Cooperative Learning tipe Talking Stick. 
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3. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam 

penelitian (lembar observasi aktivitas belajar siswa, lembar 

observasi kinerja guru, lembar observasi hasil belajar afektif dan 

psikomotor). 

4. Menyiapkan tongkat yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

5. Menyusun alat evaluasi hasil belajar siswa. 

 

b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama 

skenario pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan. 

1. Perencanaan 

a. Pengkondisian kelas (menata tempat duduk untuk 

pembelajaran, menertibkan siswa, berdoa, dan mengecek 

kehadiran siswa). 

b. Guru menyampaikan apersepsi dengan :  

1) Menunjuk gambar berbagai jenis pekerjaan. 

2) Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, materi, 

waktu, serta hasil akhir yang diharapkan dalam 

pembelajaran. 

3) Guru bertanya pada beberapa siswa mengenai apa 

pekerjaan sehari-hari orang tua mereka. 

4) Memberikan motivasi agar siswa memperhatikan dan fokus 

pada pembelajaran serta dapat berpartisipasi dengan baik 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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5) Guru menerangkan secara singkat berbagai pekerjaan yang 

ada di sekitar sekolah. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok kecil. 

b. Guru menjelaskan materi. 

c. Siswa diberikan kesempatan berdiskusi dengan kelompoknya 

tentang materi yang telah diberikan. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

materi yang belum jelas. 

e. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan 

mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk 

menutup isi bacaan. 

f. Penerapan model Cooperative Learning tipe Talking Stick. 

1) Guru menyampaikan langkah-langkah Talking Stick. 

2) Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada 

salah satu siswa. Lalu tongkat berjalan dengan diiringi 

lagu yang dinyanyikan oleh siswa. Tongkat berhenti ketika 

lagu selesai dinyanyikan. 

3) Siswa yang memegang tongkat diberikan pertanyaan oleh 

guru dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian 

besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru. 
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4) Guru memberikan penghargaan kepada tiap siswa yang 

berhasil menjawab pertanyaan guru dengan benar. 

 

3. Kegiatan Penutup 

a) Guru menutup kegiatan dengan bertanya jawab kepada siswa 

tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil 

ketercapaian materi. 

b) Guru merangkum semua pendapat dari siswa untuk menarik 

kesimpulan. 

c) Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagi tindak 

lanjut. 

d) Guru memberikan motivasi dan pesan moral agar selalu 

bersyukur atas nikmat Tuhan  Yang Maha Esa. 

e) Menutup pelajaran dengan doa dan salam penutup. 

 

c. Pengamatan (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Fokus observasi di tekankan pada penerapan 

model Cooperative Learning  tipe Talking Stick terhadap proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan 

alat bantu berupa lembar observasi aktivitas siswa hasil belajar 

afektif serta psikomotor , serta IPKG. 

 

 

d. Refleksi (Reflcting) 
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Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh, 

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada 

kegiatan refleksi. Hasil dari siklus II digunakan untuk menentukan 

dilaksanakan atau tidaknya tindakan pada siklus III. Karena jika pada 

siklus II belum mencapai target yang diinginkan, maka penelitian 

dilanjutkan pada siklus III. 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Jika persentase aktivitas belajar siswa meningkat setiap siklusnya, yaitu 

apabila ≥ 75 % dari jumlah siswa minimal dalam kategori aktif   

2. Jika ≥ 75% dari jumlah keseluruhan siswa memperoleh nilai hasil belajar 

≥66 pada setiap aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor) dan diikuti 

adanya peningkatan rata-rata nilai peserta didik setiap siklusnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


