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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Skolah Dasar (SD)

a. Pembelajaran IPS SD

Menurut Susanto (2015: 137) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. 

Menurut pendapat Lestari (2014:5) IPS adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang 

mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintergrasikan bidang ilmu-

ilmu sosial dan humaniora. Adapun pendapat Afandi (2013:6) , IPS adalah suatu 

bidang studi yang mempelajari, menelaah dan menganalisis gejala dan masalah 

sosial di masyarakat di tinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu . 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi 

warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai. Jenjang SD/MI dalam mengorganisasikan materi mata 
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pelajaran IPS menganut pendekatan terpadu, artinya materi pelajaran 

dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah 

melainkan pada aspek kehidupan nyata siswa sesuai karakter usia, tingkat 

perkembangan berfikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilaku, Sapriya 

(2014:194). Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Dari pengertian diatas, maka IPS adalah suatu mata pelajaran yang 

merupakan kombinasi dari disiplin-disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, 

ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan psikologi sosial, dimana pokok 

bahasannya adalah hubungan manusia dan fenomena yang terjadi di 

lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Dengan demikian, IPS merupakan mata 

pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. 

b.  Tujuan Pembelajaran IPS 

Siradjuddin (2013:9) berpendapat bahwa tujuan pendidikan IPS adalah 

untuk membentuk dan mengembangkan pribadi “warga negara yang baik”.Mata 

pelajaran IPS disekolah dasar marupakan program pengajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi dimasyarakat, memilki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran 
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IPS disekolah diorganisasikan secara baik. Dalam kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006 tercantum bahwa tujuan IPS adalah : 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

2) Memilki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3) Memilki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memilki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global. 

Menurut Sardjiyo (2009:28) tujuan pembelajaran pendidikan IPS di SD 

adalah sebagai berikut: 

1) Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupannya kelak di masyarakat. 

2) Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis 

dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadidalam 

kehidupan di masyarakat. 

3) Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesame 

warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. 

4)  Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

ketrampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian 

dari kehidupan tersebut.  

5) Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan 

dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu. 
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Sardjiyo (2009:29-32) menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran IPS, 

siswa dapat dibawa langsung ke dalam lingkungan alam dan masyarakat. 

Dengan lingkungan alam sekitar, siswa akan akrab dengan kondisi setempat 

sehingga mengetahui makna serta manfaat mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial secara nyata. Pembelajaran IPS bertujuan membentuk warga negara 

yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah- 

tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab. 

Dapat di simpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS yakni membentuk 

sikap siswa dalam bersosial di masyarakat sekitarnya serta membangun 

pengtahuan baru tentang kondisi di lingkungan sekitarnya. Serta melatih 

siswa untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Selain itu 

pembelajaran IPS juga memberikan pengtahuan siswa terhadap sejarah di 

masa lampau yang harus di pelajari demi membangun karakter siswa yang 

sesuai cita-cita bangsa. Sesuai tujuan pembelajaran IPS di kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). 

c. Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Saat ini pemerintah sudah mengesahkan Kurikulum 2013 namun di SDN 

Tegalgondo Kabupaten Malang masih menggunakan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) .Menurut Joko (2008 : 12) KTSP merupakan suatu 

konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan 

sekolah dalam rangka meningkatkan mutu , dan efisiensi pendidikan agar 

dapat memodifikasikan keinginan masyarakat setempat serta mnjalin 

kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, industry, dan pemerintah 
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dalam membentuk pribadi peserta didik.  Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan merupakan kurikulum di Indonesia yang disarankan untuk 

dijadikan rujukan oleh para pengembang kurikulum di tingkat satuan 

pendidikan.Adapun menurut Mulyasa (2009:20) KTSP merupakan strategi 

pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang 

efektif,produktif,dan berprestasi . Tujuan utama KTSP adalah memandirikan 

dan memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan 

diampaikan kepada peserta didik , sesuai dengan kondisi lingkungan, Joko 

(2008 : 13). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang di ciptakan 

untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya,KTSP juga sebagai 

kurikulum yang memberdayakan sekolah dalam mengembangkan mutu dan 

prestasi siswa.Sekolah menjadi wadah untuk mengelola dan menciptakan 

peserta didik yang berprestasi. 

Dalam KTSP pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang memiliki 

materi-materi yang cukup banyak. Penentuan materi juga di sesuaikan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi pada 

pembelajaran IPS ditentukan dari nilai KKM yang sudah menjadi standard 

sekolah.  

2. SK dan KD IPS KTSP Semester II kelas V Sekolah Dasar  

Dalam mengembangkan materi ini terdapat suatu standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang menjadi landasan untuk mengembangkan materi 
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pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi dasar 

untuk penilaian. Selanjutnya untuk merancang kegiatan pembelajaran dan 

penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. 

Tabel.2.1 SK dan KD IPS kelas V SD ,Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala nasional pada masa 

Hindu- Budha dan Islam, keragaman 

kenampakan alam dan suku bangsa, serta 

kegiatan ekonomi di Indonesia 

 

1.1Mengenal makna peninggalan peninggalan 

sejarah yang berskala nasional dari masa 

Hindu-Budha dan Islam di Indonesia 

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada 

masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia 

1.3Mengenal keragaman kenampakan alam dan 

buatan serta pembagian wilayah waktu di 

Indonesia dengan menggunakan 

peta/atlas/globe dan media lainnya 

1.4Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia 

1.5Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia 

Sumber : Silabus Pembelajaran  IPS Th.Ajaran 2016/2017 

Tabel.2.2 SK dan KD IPS kelas V SD ,Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan  

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajah Belanda dan 

Jepang. 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan. 

Sumber : Silabus Pembelajaran  IPS Th.Ajaran 2016/2017 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di SDN Tegalgondo Kabupaten Malang  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar penelitian ini, peneliti mengambil SK 

dan KD kelas 5 semester II yaitu (SK 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan, dan KD 



16 
 

 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan) 

untuk materi IPS Sejarah Kemerdekaan Indonesia dalam Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia.  

3. Materi IPS Kelas V Semester II Sekolah Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku BSE kelas V Ilmu Pengetahan Sosial Sekolah Dasar 

Gambar .2.1.Materi  IPS KD. 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

1) Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada dalam kekuasaan 

Jepang. Saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan sekutu. 

Pasukan Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Perancis. Kesempatan 

itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasi kan kemerdekaan. 

2) Tokoh-tokoh Penting dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Ada banyak tokoh yang turut terlibat dalam peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 

Proklamasi 

Kemerdekaan 

Republik 

Indonesia 
2. Tokoh-tokoh dalam 

peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan RI 

1.Peristiwa-

peristiwa sekitar 

Proklamasi 

Kemerdekaan RI 

Pertemuan di Dalat 

Menanggapi berita 

kekalahan Jepang 

Peristiwa Rengasdengklok 

Perumusan teks Proklamasi 

Detik-detik Proklamasi 17 

Agustus 1945 

Mengenal Tokoh-tokoh 

Ir.Soekarno, 

Drs.Moh.Hatta,Ahmad 

Subarjo,Fatmawati,Sutan 

Syahrir, dan lain-lain. 
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proklamasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. 

Kedua golongan ini sama-sama berjuang agar Indonesia segera merdeka 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sangat penting bagi bangsa 

Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan menjadi puncak perjuangan bangsa 

Indonesia melawan penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan juga menandai lahirnya 

Negara Indonesia. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikuasai oleh 

Jepang. Namun kedudukan Jepang mulai terdesak oleh pasukan Sekutu. Akhirnya, 

Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Ini 

merupakan kesempatan emas bagi Bangsa Indonesia untuk memproklamasikan 

kemerdekaan. Namun, untuk memproklamasikan kemerdekaan negara bukanlah 

hal yang mudah. Tokoh-tokoh bangsa golongan muda dan golongan tua berbeda 

pendapat tentang cara memproklamasikan kemerdekaan.  

Golongan muda menginginkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

dilakukan di luar rapat PPKI. Karena mereka menganggap bahwa PPKI adalah 

lembaga buatan Jepang. Sementara golongan tua berpendapat sebaiknya 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan dalam rapat PPKI. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah. Pertentangan kedua golongan 

memuncak pada peristiwa penculikan. Soekarno- Hatta diculik oleh para pemuda 

dan dibawa ke Rengasdengklok. Namun akhirnya terjadi juga kesepakatan, 

Proklamasi Kemerdekaan akan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. 

Naskah Proklamasi pun dirumuskan di rumah Laksamana Maeda oleh Sukarno, 

Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep naskah proklamasi ditulis oleh Sukarno. 

Setelah itu naskah itu diketik oleh Sayuti Melik.  
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Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Sukarno, yaitu 

di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Sekitar pukul 10.00 Bung Karno di dampingi 

Bung Hatta memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, dilakukan 

pengibaran Sang Saka Merah Putih diiringi nyanyian lagu Indonesia Raya. 

Banyak tokoh dalam peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, antara lain Sukarno, 

Hatta, Ahmad Subarjo, Maeda, Fatmawati, Syahrir, B. M. Diah, dan lain-lain. 

Mereka telah berjasa dengan caranya masing-masing. Sebagai generasi penerus 

bangsa, kita harus menghargai perjuangan mereka memproklamasikan 

kemerdekaan negara kita. 

Tabel. 2.3. Peran Tokoh dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia 

No. Gambar Tokoh Nama Tokoh Peran 

1 

 

Ir. Soekarno Ditetapkan sebagai  Pahlawan Proklamator  dengan 

sapaan akrabnya Bung Karno. Beliau dilahirkan 

pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. 

Beliau mulai aktif berjuang pada masa pergerakan 

nasional dengan memimpin Partai Nasional 

Indonesia (PNI). Pada masa pendudukan Jepang, 

beliau menjadi salah seorang pemimpin organisasi 

Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Di dalam 

keanggotaan BPUPKI, beliau menjadi ketua Panitia 

Sembilan. Selanjutnya menjadi ketua PPKI (Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai 

pengganti BPUPKI 

2 

 

Drs.Muhammad 

Hatta 

Ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator. 

Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Dilahirkan 

di Sumatra Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. 

Beliau berjuang sejak zaman pergerakan nasional, 

dimulai di negeri Belanda. Beliau mendirikan 

organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada masa 

pendudukan Jepang, beliau dikenal dengan julukan 

Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Beliau aktif 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, 

menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana 

Maeda, dan mendampingi Bung Karno dalam 

pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945. 

3 

 

Mr.Achmad 

Soebardjo 

Merupakan golongan tua pada saat menjelang 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan 

tanggal 23 Maret 1897 di Karawang Jawa Barat. Ia 

aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, 

termasuk anggota PPKI, serta terlibat dalam 

perumusan rancangan Undang-Undang Dasar 
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4 

 

Fatmawati Adalah istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu 

pada tahun 1923. Ia berjasa menjahitkan Bendera 

Pusaka Merah Putih. Bendera tersebut dikibarkan 

pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman 

rumahnya yang sekaligus tempat dibacakan naskah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan 

Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta 

5 

 

Laksamana 

Tadashi Maeda 

Seorang Perwira Angkatan Laut Jepang dengan 

jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di 

Jakarta. Ia merupakan teman baik Mr. Akhmad 

Soebardjo dan bersimpati terhadap perjuangan 

bangsa Indonesia. Untuk itu, rumahnya dijadikan 

sebagai tempat pertemuaan para pejuang Indonesia 

untuk merumuskan naskah Proklamasi 

Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 

6 

 

Wikana Aktif dalam organisasi kepemudaan pada masa 

Jepang. Ia dilahirkan tanggal 13 September 1916 di 

Sumedang Jawa Barat. Ia merupakan wakil dari 

golongan muda yang menghadap Ir. Soekarno 

bersama Darwis untuk menyampaikan hasil rapat 

para pemuda Indonesia di gedung Bakteriologi. Ia 

juga ikut mengusulkan agar proklamasi diadakan di 

Jakarta 

7 

 

Latif 

Hendraningrat 

Seorang pejuang kemerdekaan. Pada masa 

pendudukan Jepang menjadi anggota Peta (Pembela 

Tanah Air). Beliau adalah penggerek Bendera 

Merah Putih tanggal 17 Agustus 1945. Beliau 

membawa Ir Soekarno dan Drs. M. Hatta ke Rengas 

dengklok Karawang 

8 

 

Sukarni Dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa 

Timur. Ia aktif sebagai anggota organisasi pemuda 

Angkatan Baroe Indonesia dan Gerakan Rakyat 

Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Selama 

pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor berita 

Domei, Sandenbu, dan kantor pusat Seinendan. Ia 

juga mengusulkan agar naskah proklamasi 

ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh 

Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia 

9 

 

Chaerul Saleh Seorang aktivis pemuda dalam pergerakan nasional 

Ia dilahirkan tanggal 13 September 1916 di 

Sawahlunto, Sumatera Barat. Ia menjadi anggota 

Angkatan Muda Indonesia pada saat pendudukan 

Jepang, tetapi akhirnya ia sangat dibenci oleh pihak 

Jepang. Ia menjadi pemimpin pertemuan di gedung 

Bakteriolog Jakarta (sekarang Universitas 

Indonesia) yang menginginkan kemerdekaan tanpa 

ada peran dari PPKI. Menurutnya, PPKI merupakan 

bentukan Jepang 

Sumber: Buku BSE kelas V Ilmu Pengetahan Sosial Sekolah Dasar 
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4. Model Pembelajaran Talking Stick  

a. Talking Stick 

 Talking Stick diterapkan proses pembelajaran dengan membentuk 

kelompok diserata dengan langkah-langkah yang bersifat menyenangkan bila 

diterapkan di dalam kelas. Putu (2013:5) menggolongkan model pembelajaran 

Talking Stick termasuk ke dalam pembelajaran kooperatif. Model Talking Stick 

mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Dewi, (2014:6)  

menyatakan “model talking stick pembelajaran dengan berkelompok mnggunakan 

tongkat dan mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat”. 

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa talking stick merupakan 

model pembelajaran yang menggunakan tongkat bergilir dan yang memegang 

tongkat harus menjawab pertaanyaan dari guru. Model ini sangat efektif 

digunakan dalam pembelajaran ,khususnya dalam pelajaran IPS sekolah dasar . 

Siswa sekolah dasar akan sangat mudah meresap pembelajaran dengan model 

pembelajaran yang menyenangkan ,hal ini juga yang mendorong meningkatnya 

hasil belajar siswa. 

b.  Langkah-langkah  Talking stick  

       Menurut Putu (2013:6) Sintaks model pembelajaran Talking Stick adalah 

sebagai berikut : 

1) Guru menyiapkan tongkat yang akan digunakan.  

2) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa (per kelompok) untuk membaca dan 

mempelajari materi yang sudah dijelaskan oleh guru pada buku 

pegangannya atau buku paket.  
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3)  Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, siswa di persilahkan 

untuk menutup bukunya.  

4) Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada siswa perkelompok, 

setelah itu guru memberikan pertanyaan dan kelompok yang memegang 

tongkat harus menjawab pertanyaan tersebut. 

 Adapun pendapat Uno (2013:124) , langkah-langkah dari model 

Talking Stick yakni : 

1)  Guru menyiapkan sebuah tongkat. 

2) Guru menyampaikan materi pokok yang akan di pelajari,kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari 

materi pada pegangannya/paketnya. 

3) Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya , siswa di persilahkan  

menutup bukunya. 

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

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya.Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

5) Guru memberikan kesimpulan.  

6) Evaluasi. 

7) Penutup. 

 Dari kedua pendapat tentang langkah-langkah talking stick  di atas, 

pada dasarnya memiliki langkah-langkah yang sama.Hal demikian jelas bahwa 

pada langkah-langkah talking stick  sama-sama menggunakan tongkat  dan 

mengharuskan siswa siap menjawab pertanyaan yang di sesuaikan materi yang 
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sudah di pelajari sebelumnya. Talking stick  juga dapat melatih siswa bekerja 

secara kelompok .Berdasarkan pendapat diatas maka pembelajaran IPS tentang 

Sejarah  Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di kelas V SDN 

Tegalgondo Kabupaten Malang dengan model Talking Stick dapat di 

gambarkan sebagai berikut : 

1) Guru membuat media tongkat untuk keperluan bermain dalam proses 

pembelajaran.  

2) Guru menyajikan materi pelajaran yang terdapat di buku BSE IPS kelas V. 

3) Guru membagikan materi yang harus dipelajari dan dihafalkan peserta 

didik sesuai waktu yang diberikan 

4) Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa .  

5) Guru dan peserta didik memulai permainan talking stick dengan 

memberikan tongkat kapada salah satu peserta didik.  

6) Peserta didik diinstruksikan untuk memberikan tongkat kepada peserta 

didik yang terdekat searah jarum jam. Sambil memberikan tongkat, peserta 

didik dan pendidik bernyanyi bersama.  

7) Setelah bernyanyi atau guru memberi tanda tertentu, maka peserta didik 

yang memegang tongkat diberikan pertanyaan. Jika tidak dapat menjawab, 

guru memberikan hukuman positif, dapat berupa: menyanyikan lagu 

nasional atau membacakan teks proklamasi di depan kelas.  

8) Kegiatan memutar tongkat terus dilakukan hingga seluruh peserta didik 

mendapat kesempatan untuk diberikan pertanyaan oleh guru.  

9) Guru memberikan evaluasi dari kegiatan yang sudah di lakukan ,dan 

memberikan penguatan pada materi-materi yang belum di mengerti siswa. 
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10) Guru dan peserta didik menarik kesimpulan bersama, diikuti dengan 

menutup pelajaran dengan berdoa bersama. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Talking Stick 

       Model pembelajaran Talking stick merupakan model yang efektif di 

gunakan guru dalam pembelajaran . Model ini memiliki kelebihan yang bisa 

di rasakan guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Namun 

model ini juga memiliki kelemahan,namun kelemahan ini masih bisa di 

minimalisir.Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari model Talking 

Stick  menurut Sri  (2011:25) : 

1) Kelebihan 

a) Dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga siswa tidak 

tegang dan bisa belajar dengan baik, sehingga siswa merasa termotivasi 

dan senang untuk dapat mengikuti pelajaran serta dapat menguasai 

materi pelajaran. 

b) Dapat sekali dayung dua pelajaran yaitu pelajaran beryanyi dan mapel 

yang dipakai. 

c) Siswa menjadi termotivasi untuk kreatif dalam berbagai macam lagu. 

2) Kekurangan 

a) Model pembelajaran ini tidak efektif jika siswa tidak bisa 

bernyanyi. 

b) Suasana kelas akan sedikit ramai dan berisik. 

c) Pemberian sanksi yang kurang pas akan menghambat proses 

pembelajaran. 

d) Membutuhkan waktu yang agak lama. 
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Dari kelebihan model Talking stick  di atas dapat di ketahui bahwa model 

ini tepat untuk memberikan motivasi siswa agar semangat dalam 

pembelajaran IPS khususnya materi sejarah Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. Kekurangan model ini menurut peneliti dapat di 

minimalisir dengan mengkondisikan siswa secara baik dan teratur  agar waktu 

berjalan dengan efektif ,serta sebelum memulai pembelajaran siswa di 

berikan arahan tentang peraturan yang harus di patuhi siswa agar 

pembelajaran tetap kondusif. 

5. Motivasi Belajar  dan Peranan Motivasi dalam Pembelajaran 

a. Motivasi Belajar 

        Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku 

seseorang, Uno (2013:5). Perilaku seseorang dapat menunjukkan sesuatu yang 

sedang dirasakan, apabila sedang merasa senang maka seseorang akan terlihat 

bersemangat,gembira dan senang, namun apabila sedang berada pada perasaan 

yang kurang menyenangkan maka seseorang akan terlihat sebaliknya yakni 

terlihat sedih,marah ,susah dan kurang bersemangat.Hal demikian yang terlihat 

dalam proses belajar mengajar di kelas,siswa akan cenderung malas dan tidak 

bersemangat ketika merasa susah memahami pelajaran. Hal ini di pengaruhi oleh 

kurangnya motivasi belajar siswa, menurut Siti (2015:6) motivasi diartikan 

sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme 

psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai 

prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 

Pada Hakikatnya motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku 
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, pada umumnya dengan beberapa indicator atau unsur yang mendukung. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar.Indikator  

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan 

keinginan berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan ,(4) adanya perhargaan dalam belajar, (5) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) adanya lingkungan belajar yang 

kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik, 

Uno (2013:23). 

Dari beberapa pendapat di atas ,dapat di simpulkan bahwa motivasi adalah 

satu hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu yang 

lebih baik. Motivasi sendiri sangat di butuhkan dalam meningkatkan semangat 

belajar khususnya siswa sekolah dasar. Hal yang mempengaruhi siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik yakni dengan menumbuhkan motivasi 

belajar siswa. Dengan demikian siswa akan lebih semangat dan serius dalam 

gegiatan belajar mengajar. 

b.  Peranan Motivasi dalam Pembelajaran 

 Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu,termasuk perilaku individu yang sedang belajar. 

Menurut Uno (2013:27) Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam 

pembelajaran, peranan antara lain dalam: (a) menentukan hal-hal yang dapat 

dijadikan penguat belajar ,(b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, (c) 

menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, (d) menentukan 

ketekunan belajar. 
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 Peranan motivasi sangat berperan untuk meningkatkan minat belajar siswa 

serta menjadi dorongan siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.Seorang siswa yang termotivasi dalam pembelajaran akan siap 

dalam menerima dan menyerap ilmu baru yang di dapat dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, indikator motivasi yang digunakan menurut Sardiman 

(2011: 83) meliputi: 

(1) Tekun menghadapi tugas. 

Seorang siswa dikatakan tekun apabila ia dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 

(2) Ulet menghadapi kesulitan. 

Siswa menunjukkan keuletannya apabila setiap kesulitan dihadapinya dengan 

tidak mudah putus asa dan tidak cepat puas dengan prestasi yang telah 

dicapainya. 

(3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

Siswa menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan berbagai macam 

permasalahan yang belunm tentu disenangi oleh orang lain. 

(4) Lebih senang bekerja mandiri. 

Dalam menghadapi sebuah persoalan, siswa lebih senang bekerja mandiri 

dengan kemampuan yang dimilikinya. 

(5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

Siswa merasa bosan dengan hal-hal yang sifatnya berulang-ulang begitu saja 

sehingga kurang memunculkan kreatifitas siswa. 

(6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 
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Ketika siswa sudah merasa yakin terhadap apa yang dikehendakinya, dia akan 

mempertahankan keyakinan tersebut. 

(7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

Setelah merasa yakin terhadap sesuatu dan mempertahankannya, maka siswa 

juga tidak akan mudah melepaskan hal-hal yang diyakini itu. 

(8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Siswa dikatakan termotivasi dalam belajar apabila dia selalu mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal yang tidak semua siswa melakukannya. 

6. Hasil Belajar   

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Windaria (2014:6) hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor.Sedangkan menurut Suprijono 

(2014:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh si pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar Anni (2006: 5). 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2014: 6) menjelaskan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1) Domain kognitif mencakup Knowledge (pengetahuan), Comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas,contoh),  Application (menerapkan), 

Analysis (menguraikan, menentukan hubungan), Synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk), Evaluation (menilai).  
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2) Domain afektif mencakup Receiving (sikap menerima), Responding 

(memberikan respon), Valuing (nilai), Organization (organisasi), dan 

Characterization (karakterisasi). 

3) Domain Psikomotor mencakup Initiatory, Pre-routine, Rountinized, 

Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual 

b. Pengukuran Hasil Belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar diperlukan suatu tindakan, salah satunya 

adalah dengan melakukan pengukuran terhadap aktivitas siswa. Menurut 

Poerwanti (2008:1.4-1.5), pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan 

untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda 

sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Dalam penelitian ini hasil 

belajar dinilai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Ranah Kognitif 

Menurut Sardiman (2011:26) hasil belajar kognitif ditandai dengan 

kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir tidak 

dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. Berdasarkan taksonomi Bloom (1956) (dalam 

Sardiman (2011:27)) yang terbaru direvisi oleh Anderson L.W. dan Krathwohl, 

D.R tahun 2001 aspek kognitif meliputi: 
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a.)  Mengingat (C1) 

Kemampuan menyebutkan kembali informasi/pengetahuan yang tersimpan 

dalam ingatan. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu: memasangkan, 

membaca, membilang, menamai, menandai. 

b)  Memahami (C2) 

Kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian/makna ide atau 

konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun 

grafik/diagram. Kata-kata operasional yang di gunakan yaitu: membedakan, 

melaporkan, member contoh, memperkirakan, membandingkan. 

c) Menerapkan (C3) 

Kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi 

tetentu. Kata-kata operasional yang di gunakan yaitu: melaksanakan, 

melakukan, melatih, memproses, menentukan. 

d) Menganalisis (C4) 

Kemampuan memisahkan konsep kedalam beberapa komponen dan 

menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep 

tersebut secara utuh. Contoh: menganalisis penyebab meningkatnya harga 

pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-

komponennya. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu: melatih, 

memadukan, memaksimalkan, membagankan, membuat struktur, memecahkan. 

e)  Mengevaluasi (C5) 

Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau 

patokan tertentu. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu: membuktikan, 

memilih, memisahkan, memonitor. 
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f) Mencipta (C6) 

Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh 

dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Kata-kata operasional yang 

digunakan yaitu: memadukan, membangun, membatas, membentuk, 

memproduksi. 

Ranah kognitif dapat dilihat pada kemampuan berpikir secara sederhana 

hingga pada kemampuan penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, 

metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Indikator 

ranah kognitif pencapaian hasil belajar pada siklus I adalah menyebutkan 

peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan (C1), menjelaskan 

peritiwa Rengasdengklok yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan 

(C2), dan mengemukakan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa 

Rengasdengklok (C3). 

Indikator ranah kognitif pencapaian hasil belajar pada siklus II adalah 

menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi (C2), mengemukakan 

peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan (C3), dan menemukan 

perbedaan teks proklamasi sebelum dan sesudah diperbarui (C4).  

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (dalam 

Sriregar,2014:11) meliputi tujuan belajar yang berkenaan dengan minat, sikap 

dan nilai serta pengembangan penghargaan dan penyesuaian diri. Ranah ini 

dibagi dalam lima jenjang tujuan, yaitu sebagai berikut: 
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a) Penerimaan (receiving): meliputi kesadaran akan adanya suatu sistem 

nilai, ingin menerima nilai, dan memperhatikan nilai tersebut, misalnya 

siswa menerima sikap jujur sebagai sesuatu yang diperlukan. 

b) Pemberian respons (responding): meliputi sikap ingin merespons 

terhadap sistem, puas dalam memberi respons, misalnya bersikap jujur 

dalam setiap tindakan. 

c) Pemberian nilai atau penghargaan (valuing): penilaian meliputi 

penerimaan terhadap suatu sistem nilai, memilih sistem nilai yang 

disukai dan memberikan komitmen untuk menggunakan sistem tertentu, 

misalnya jika seseorang telah menerima sikap jujur maka akan komit 

dengan kejujuran, menghargai orangorang yang bersikap jujur maka akan 

berperilaku jujur. 

d) Pengorganisasian (organization): meliputi memilah dan menghimpun 

sistem nilai yang akan digunakan, misalnya berperilaku jujur ternyata 

berhubungan dengan nilai-nilai yang lain seperti kedisiplinan, 

kemandirian, keterbukaan, dan lain-lain. 

e) Karakterisasi (characterization): karakteristik meliputi perilaku secara 

terus menerus sesuai dengan sistem nilai yang telah diorganisasikan, 

misalnya karakter dan gaya hidup seseorang sehingga dikenal sebagai 

pribadi yang jujur; keteraturan pribadi, sosial, dan emosi sehingga dikenal 

sebagai seseorang yang bijaksana. 

Guru dengan peneliti menekankan ranah afektif sebagai berikut 

Kurinasih (2014:68) : 

a) Percaya Diri 
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Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang member 

keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak. Komponen-komponen 

percaya diri adalah berpendapat, membuat keputusan dengan cepat, berani 

presentasi di depan kelas, dan pantang menyerah. 

b) Tanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Komponen-komponen tanggung jawab 

adalah melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima resiko dari 

tindakan yang dilakukan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan 

menepati janji. 

c) Santun atau sopan 

Santun adalah sikap baik dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun 

bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap 

baik/santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan 

waktu yang lain. Komponen-komponen santun adalah menghormati orang 

yang lebih tua, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang 

lain, berbicara yang sopan, dan bersikap 3S (salam, senyum, sapa). 

d) Disiplin  

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Komponen-komponen disiplin adalah 

datang tepat waktu, patuh tata tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan 

mengikuti kaidah berbahasa yang baik & benar. 
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Indikator dan deskriptor ranah afektif dalam penelitian ini adalah: 

a) Percaya diri meliputi berpendapat, membuat keputusan dengan cepat, 

berani menjawab pertanyaan dengan tepat, pantang menyerah. 

b) Tanggung jawab yang meliputi melaksanakan tugas individu dengan baik, 

menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, menjawab pertanyaan 

ketika mendapat giliran, menepati janji. 

c) Santun yang meliputi menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan 

terimakasih setelah menerima bantuan orang lain, berbicara yang sopan, 

bersikap 3S (salam, senyum, sapa). 

d)  Disiplin yang meliputi datang tepat waktu, patuh tata tertib, 

mengumpulkan tugas tepat waktu, mengikuti kaidah berbahasa yang baik 

dan benar. 

3)  Ranah Psikomotor 

Menurut Hamdani (2011:153) ranah psikomotor berorientasi pada 

keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan 

yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot. Elizabeth Simpson (dalam 

Rifa’i, 2011:89) kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian dan kreativitas. Berikut ini penjelasan dari katagori jenis perilaku 

ranah psikomotorik: 

a) Persepsi: persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan 

untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

b) Kesiapan: kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

Kategori ini mencakup kesiapan mental dan jasmani. 
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c) Gerakan terbimbing: gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap 

awal di dalam belajar keterampilan kompleks meliputi peniruan dan 

mencoba-coba. 

d) Gerakan terbiasa: gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja 

gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat 

dilakukan dengan sangat menyakinkan dan mahir. 

e) Gerakan kompleks: gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk 

kerja dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang 

kompleks. 

f) Penyesuaian: berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat 

baik sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai 

dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah 

baru. 

g) Kreativitas: mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu.  

Indikator hasil belajar ranah psikomotor pada penggunaan model talking stick 

pada pembelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

adalah mempresentasikan hasil kelompok di depan kelas dengan suara tegas dan 

jelas. 

Dari pendapat tentang pengertian hasil belajar di atas maka hasil belajar 

adalah perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran baik berupa 

kognitif,afektif,dan psikomotor. Dalam penelitian ini hasil belajar siswa 

difokuskan pada kemampuan kognitif siswa dengan pemberian tes formatif I pada 

siklus I dan tes formatif II pada siklus II. Sementara untuk kemampuan afektif dan 
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psikomotor dapat diketahui melalui pengamatan aktivitas belajar siswa,aktivitas 

kelompok , dan hasil pengisian angket motivasi belajar. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang Meningkatkan 

Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Talking Stick pada Mata Pelajaran IPS siswa Kelas V SDN 

Tegalgondo Kabupaten Malang yang  memperkuat peneliti melakukan penelitian 

tindakan serupa. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Heppi (2011)  “Penerapan Model Talking Stick Untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SDN Pandanwangi 4 Kecamatan Blimbing 

Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Talking 

Stick dapat meningkatkan pembelajran IPS, kompetensi dasar "menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia" SDN 

Pandanwangi 4 Kecamatan Blimbing Kota Malang. Penerapan model berturut-

turut dari siklus I dan II memperoleh nilai 90,3 dan 93,4. Aktivitas belajar 

siswa kelas V dalam belajar IPS meningkat ketika diterapkan model Talking 

Stick aktivitas belajar siswa pada sikus I dan II memperoleh nilai rata-rata 64,8 

dan 74,7. Hasil belajar siswa kelas V dalam belajar IPS meningkat setelah 

diterapkan model Talking Stick. Siswa yang mendapat Kriteria tuntas belajar 

berturut-turut pada siklus I pertemuan 1 sampai siklus II pertemuan 2 sebanyak 

15 siswa atau 68,1%, 16 siswa atau 72,7%, 19 siswa atau 86,3% dan 21 siswa 

atau 95,5%. 

2. Winda (2011) “Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 2 Pringapus Kecamatan 
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Dongko Kabupaten Trenggalek”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan Model Talking Stick dapat meningkatkan pembelajaran IPA kelas 

IV SDN 2 Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Penerapan 

model pada siklus I dan II memperoleh nilai 89,59 dan 95. Aktivitas belajar 

siswa meningkat ketika diterapkan Model Talking Stick, pada sikus I dan II 

diperoleh nilai rata-rata 73,72 dan 87,05. Siswa yang mendapat kriteria tuntas 

belajar meningkat dari siklus I ke siklus II setelah diterapkan Model Talking 

Stick, yaitu 57,69% menjadi 88,81%. Sedangkan rata-rata ketuntasan klasikal 

kelas siklus I dan II sebesar 73,08%. Skor tersebut telah mencapai skor 

ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu 70%. 

Dari kedua penelitian yang relevan ini adapun persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini .Kesamaan dengan peneliti saat ini yakni, sama-sama 

menggunakan model Talking Stick, meningkatkan hasil belajar siswa ,di 

terapkan untuk siswa Sekolah Dasar dan jenis Penelitian Tindakan Kelas. 

Namun ketidaksamaan dengan penelitian saat ini yakni, pada penelitian ini 

peneliti menambahkan cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan 

demikian penelitian yang relevan ini dapat di gunakan sebagai acuan untuk 

penelitian “Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Talking Stick pada Mata Pelajaran IPS 

siswa Kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang”. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Kerangka Pikir

Permasalahan : 

1. Guru kurang melibatkan 

siswa dalm kegiatan 

pembelajaran. 

2. Siswa kurang bersemangat 

dan cenderung 

bermain/mengobrol dengan 

temannya. 

3. Hasil belajar siswa belum 

mencapai KKM seluruhnya. 
 

Solusi: 

Dengan menggunakan model pembelajaran Talking stick diharapkan 

seluruh siswa dapat aktif  dan memahami materi dalam pelajaran  ini, 

dengan model pembelajaran ini seluruh siswa dituntut aktif berpikir 

logis, berdiskusi, dan kerjasama antar kelompok karena permainan ini 

bersifat kompetisi untuk memenangkannya. hal ini membuat siswa 

berpartisipasi penuh dalam pembelajaran tersebut dan dapat memahami 

konsep pelajaran secara maksimal. 

Tujuan : 

1. Menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. 

2. Meningkatkan kerjasama dan 

kekompakan antar kelompok. 

3. Belajar berpikir logika, kritis, 

matematis. 

4. Meningkatkan pemahaman 

konsep materi pelajaran IPS. 

5. Melatih otot motorik kasar dan 

kelincahan dalam bergerak. 
 

Kondisi kelas: 

1. Guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang menarik 

dalam pembelajaran IPS 

2. Siswa kurang bersemangat 

mengikuti pelajaran karena 

proses pembelajaran yang 

monoton. 

3. Hanya satu dua orang yang 

bersemangat dalam pembelajaran 

IPS 

4. Keterhambatan komunikasi dan 

pengolahan kelas. 

Hasil : 

Meningkatkan motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa khususnya 

pada pembelajaran IPS. 
 



 
 

 


