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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dan kuantitatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian, peneliti membuat deskripsi 

secara sistematis dan faktual dari hasil belajar dan motivasi belajar siswa yang 

dilihat dengan angket motivasi belajar  (kuantitatif),dan observasi terhadap proses 

pembelajaran ,aktivitas siswa dan aktivitas guru (kualitatif). Peneliti dalam 

penelitian ini berusaha untuk menunjukkan, menggambarkan dan menjelaskan 

keadaan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tempat penelitian yaitu 

kelas V di SDN Tegalgondo Kabupaten Malang peneliti bermaksud untuk 

menerapkan model Talking Stick. 

Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yaitu guru atau peneliti dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran, 

dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. guru dapat mencobakan suatu 

gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh 

nyata dari upaya itu. Penelitian ini disebut penelitian tindakan kelas (PTK) karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas sehingga 

terjadi perbaikan, peningkatan, dan perubahan pembelajaran yang lebih baik agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.  

Sri (2014:4) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah proses 

investigasi terkendali untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran 

di kelas, proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus, dengan  
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tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas 

tertentu. Menurut Arikunto (2010:3) penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

perematan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Rancangan 

penelitian terdiri dari empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan 

penelitian tindakan kelas, yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) 

pengamatan; dan (4) refleksi. Model dan penjelasan untuk masing-masing tahap 

adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Menurut Arikunto (2010:75) tahap perencanaan menemukan faktor 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung. Dalam tahap perencanaan ini 

guru membuat perencanaan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan indikator terkait materi pembelajaran. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran IPS yang terdiri dari silabus, RPP, 

dan media pembelajaran. 

c. Mempersiapkan sumber belajar yakni buku-buku pelajaran IPS kelas 

V SD  dan buku lainnya yang relevan. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah afektif dan tongkat 

untuk talking stick serta catatan lapangan dalam pembelajaran IPS 

melalui model talking stick. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas Arikunto (2010:18). 

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari rancangan strategi 

maupun scenario pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pelaksanaan 

tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK, pada 

saat bersamaan kegiatan pelaksanaan ini juga disertai dengan kegiatan 

observasi dan interpretasi serta diikuti dengan kegiatan refleksi. 

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari rancangan strategi 

maupun skenario pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pelaksanaan 

tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK, pada 

saat bersamaan kegiatan pelaksanaan ini juga disertai dengan kegiatan 

observasi dan interpretasi serta diikuti dengan kegiatan refleksi. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus, 

masing-masing siklus satu pertemuan. Siklus pertama akan membahas 

materi peristiwa menjelang kemerdekaan dan peristiwa perumusan teks 

proklamasi. Untuk siklus kedua akan membahas materi. Selanjutnya, 

siklus ketiga akan membahas materi tentang tokoh-tokoh kemerdekaan. 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pra-kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 
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3. Observasi 

Menurut Arikunto (2010:127) observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah 

mencapai sasaran. Efek dari suatu intervensi (action) terus dimonitor 

secara reflektif. Pada langkah ini, peneliti menguraikan jenis-jenis data 

dan alat koneksi data (angket/wawancara observasi, dan lain-lain) tentang 

fenomena kelas yang dibuat siswa dan guru merupakan informasi yang 

berharga. Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif untuk 

mengamati aktivitas siswa, aktivitas guru, dan kegiatan berkelompok 

siswa pada pembelajaran IPS dengan model talking stick. 

4. Refleksi 

Tahap terakhir dari PTK adalah refleksi. Menurut Arikunto (2010: 80) 

refleksi bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Guru mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar pada siklus pertama setelah itu merancang 

perbaikan untuk siklus kedua. Proses serupa dilakukan pada refleksi siklus 

kedua, apabila masih muncul permasalahan dan belum memenuhi 

indikator keberhasilan maka akan berlanjut pada siklus ketiga. Jika pada 

siklus ketiga pembelajaran sudah memenuhi indakator keberhasilan maka 

kegiatan penelitian dapat dihentikan. Jadi melalui refleksi akan ditentukan 

apakah penelitian berhenti atau dilanjutkan. 
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B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagi pengamat penuh, 

bertindak langsung dan berperan serta di lapangan. Peneliti juga bertindak sebagai 

perencana, pelaksana, penafsir data, penganalisis, penarik kesimpulan, dan 

sebagai pelapor penelitian. Peran  peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

guru praktik di kelas V SDN Tegalondo Kabupaten Malang. Selain itu peneliti 

dibantu oleh satu orang rekan peneliti dan guru kelas V. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten 

Malang. Tempat penelitian SDN Tegalgondo Kabupaten Malang ini merupakan 

sekolah negeri yang masih menggunakan Kurikulum KTSP dalam kegiatan 

pembelajarannya. Penelitian ini hanya dilakukan di Kelas V SD yang berjumlah 

30 siswa. 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan saat awal pembelajaran pada materi 

pokok KD. 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan pada Kelas V. Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan 

semester genap 2017/2018 yang disesuaikan dengan jadwal IPS tiap minggunya. 

Jika hasil akhir penelitian siklus I sudah mencapai dan memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar yang dilakukan peneliti, maka penelitian dianggap selesai pada 

siklus I. Penelitian siklus selanjutnya akan dilaksanakan apabila pada siklus I 

belum terdapat ketuntasan dan tujuan penelitian belum mencapai target yang telah 

ditentukan.  
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D. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas V SDN Tegalgondo 

Malang Desa Tegalgondo  Kabupaten Malang yang berjumlah 30 siswa yang 

terdiri dari 14 siswa putra dan 16 siswa putri. Kondisi keadaan fisik siswa adalah 

sehat jasmani dan rohani (tidak berkebutuhan khusus). 

E. Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data nilai hasil belajar siswa yang dapat 

dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

diwujudkan berupa data hasil evaluasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model talking stick . 

b.  Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat 

pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau 

sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa 

mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, 

motivasi belajar dan sejenisnya. Pada penelitian ini lebih di fokuskan pada 

motivasi belajar siswa seperti semangat mengikuti pembelajaran dan 

keaktifan dalam pembelajaran. 
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2. Sumber Data 

Ada beberapa sumber data yang dapat digunakan sebagai alat ukur dalam 

penelitian : 

a. Siswa 

Data yang di hasilkan merupakan data yang didapatkan dari hasil 

belajar dan angket motivasi belajar siswa selama pembelajaran IPS dengan 

model Talking Stick.Data ini merupakan pengaruh penting terhadap 

keberhasilan proses belajar. Hasil belajar siswa yang memenuhi KKM 

yakni 7,00 dan hasil angket motivasi siswa selama pembelajaran. 

b. Guru 

Untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran IPS 

dengan model Talking Stick dan hasil belajar dan tingkat motivasi siswa 

dalam proses pembelajaran.Guru menjadi fasilitator siswa yang sangat 

mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran. Apabila seorang guru 

mampu mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran maka situasi 

kondusif di dalam kelas akan tercipta. 

c. Teman Sejawat dan Kolaborator 

Teman sejawat dan kolaborator dimaksudkan sebagai sumber data 

untuk melihat implementasi PTK secara komprehensif, baik dari sisi 

siswa maupun guru. 

d. Nilai siklus I 

Data yang penting adalah hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS dengan model Talking Stick.Pada siklus pertama ini menunjukkan 

hasil awal yang di dapat dalam pembelajaran ,apabila hasil yang 
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diharapkan sudah terpenuhi maka peneliti harus membuat kesimpulan 

awal untuk penelitian yang sudah dilakukan.Namun apabila pada siklus I 

belum terpenuhi bisa di tindaklanjuti pada siklus II. 

e. Nilai siklus II 

Data pada siklus II ini mrupakan tindak lanjut apabila hasil pada siklus 

I masih belum terpenuhi. Namun apabila pada siklus II ini masih belum 

terpenuhi maka bisa dilakukan tindak lanjut pada siklus berikutnya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulam data merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan 

data dan mengetahui kondisi di lapangan atau sekolah yang akan digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Berikut di bawah ini macam-macam teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain : 

1. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengamati proses pembelajaran IPS materi 

Proklmasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggunakan model 

Talking Stick pada siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang dan 

mengamati atau mengumpulkan data tentang kejadian-kejadian yang tampak 

dalam proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal, 

kerjasama dalam diskusi kelompok dan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan hasil pekerjaannya. Pada penelitian ini terdapat 2 orang 

observer yaitu teman sejawat dan guru kelas yang mengawasi aktivitas siswa 

dan peneliti (saat mengajar/menerapkan metode pelajaran) ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 
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2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini secara tidak 

terstruktur. Peneliti melakukan wawancara kepada guru Kelas V SDN 

Tegalgondo pada tanggal 26 November 2016. Pada kegiatan wawancara ini, 

peneliti selaku penanya akan memberikan pertanyaan pada guru Kelas V SD 

mengenai pengetahuan seputar model pembelajaran.  

Wawancara dilakukan sebelum dan sesudah penerapan model 

pembelajaran talking stick pada mata pembelajaran IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Wawancara sebelum tindakan bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana guru menerapkan model pembelajaran dan 

mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran 

tersebut. Wawancara setelah tindakan bertujuan untuk mengetahui respon 

guru setelah diterapkannya model pembelajaran talking stick dalam mata 

pelajaran IPS 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara dan tes. Dokumen-dokumen tersebut antara 

lain berupa arsip RPP, hasil observasi, hasil pekerjaan siswa yang dapat 

memberi informasi data, tugas, dan hasil tes. Selain itu dokumen 

digunakan untuk memberikan gambaran secara visual mengenai kegiatan 

siswa. Dokumentasi tersebut berupa foto maupun video yang diambil 

selama proses pembelajaran. 
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4. Angket motivasi belajar 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menyiapkan angket 

motivasi belajar. Angket motivasi ini akan diberikan kepada siswa pada 

awal siklus I dan akhir siklus I dan siklus II untuk diisi oleh masing-

masing siswa. 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Motivasi Belajar 
Konsep Pengukuran Indikator No. 

Item 

Ciri-ciri orang yang 
termotivasi 

Tekun menghadapi tugas 
 

1,2,3 

Ulet menghadapi kesulitan 4,5 

Senang dan rajin belajar penuh semangat 
 

6,7,8,9 

Menunjukkan minat terhadap masalah yang 
belum diketahui 

10 

Perhatian siswa selama kegiatan 
pembelalajaran 
 

11,12,13,14,15 

Senang mencari dan memecahkan soal-soal 
yang diberikan 
 

16,17,18 

Saingan prestasi antar siswa 19 
Suasana yang menyenangkan 
 

20 

Sumber: Sardiman (2011:91) 

5. Tes 

Tes dilakukan pada setiap akhir pembelajaran dari setiap siklus. 

Dengan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan siswa, intelegensi, bakat atau kemampuan yang 

dimiliki dari setiap individu atau kelompok. Tes hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini menggunakan tes formatif dalam bentuk soal-soal IPS 

tentang persiapan Proklamasi Kemerdekaan dan tokoh-tokoh yang 

berjuang dalam proklamasi Indonesia. 

6. Catatan Lapangan 
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Digunakan untuk memperoleh data observasi mengenai 

keterlaksanaan proses pembelajaran. Catatan ini meliputi seluruh aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian namun 

belum tercantum dalam lembar observasi. Fungsi dari lembar catatan 

lapangan ini adalah untuk melengkapi dan mendukung lembar observasi 

dan lebih cenderung ditulis secara narasi deskriptif yakni mendeskripsikan 

segala hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

G. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus benar-benar 

dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Lembar observasi berupa Check List 

 Observasi dilakukan untuk mengamati penerapan langkah-langkah 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran talking stick, 

pengamatan kegiatan siswa, dan kelompok. Observasi dalam penelitian ini 

adalah observasi langsung dimana pengamatan dilakukan secara langsung 

oleh observer dengan mencatat data sebagaimana yang terjadi tanpa 

mengurangi atau melebihkan data yang didapat. Adapun Check List 

langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

talking stick, pengamatan kegiatan siswa, dan kelompok terlampir. 

a. Indikator Pelaksanaan Pembelajaran 
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 Indikator motivasi siswa  yang harus dicapai dalam Check List 

pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyapa siswa dan siswa menunjukkan sikap repon positif 

dengan semangat 

2) Guru menyampaikan tujuan pelajaran dan memberikan motivasi 

kepada siswa 

3) Guru membagi kelompok kecil  

4) Guru menyajikan materi sesuai kompetensi 

5) Guru memberikan lembar tugas kelompok untuk pemahaman materi 

6) Guru menyiapkan siswa untuk mengkondisikan kelas agar bisa 

digunakan model talking stick.  

7) Siswa berkumpul dengan kelompok dan bersiap memulai model 

talking stick. 

8) Guru menjelaskan langkah-langkah talking stick. 

9) Guru memberikan peraturan agar siswa lebih kondusif. 

10) Siswa memulai bernyanyi dan ketika nyanyian di berhentikan oleh 

guru .maka siswa yang memegang tongkat harus menjawab soal IPS 

yang sudah di siapkan guru. 

11) Guru memberikan point setiap jawaban yang benar dan menuliskan 

poin kelompok yang di peroleh dari perwakilan anggota yang 

menjawab dengan benar. 

12) Guru menjumlah seluruh poin dan memutuskan kelompok mana yang 

medapat poin paling banyak. 

13) Guru memberikan soal tes untuk evaluasi. 
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b. Indikator Kegiatan Siswa 

1) Kemampuan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

2) Kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan 

antusias dan senang 

3) Kemampuan interaksi antara siswa dengan siswa 

4) Kemampuan interaksi antara siswa dengan guru 

5) Kemampuan siswa dalam melakukan refleksi/berpikir kembali tentang 

apa yang telah dipelajari. 

c. Indikator Siswa dalam Kelompok 

 Indikator aktifitas siswa dalam kelompok yang harus dicapai dalam 

Check List  adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan berpartisipasi aktif dalam aktivitas kelompok 

2) Kemampuan bekerja sama dalam ativitas berkelompok 

3) Kemampuan memberikan motivasi kepada anggota kelompok. 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara yang digunakan berupa format wawancara 

dengan responden guru dan siswa. Wawancara diberikan sebelum 

peneliti mengadakan penelitian dan sesudah siklus berakhir. 

3. Lembar Tes 

 Lembar tes yang digunakan berupa soal untuk uji kompetensi yang 

dilakukan di akhir pemberian materi. Pada penelitian ini, tes dilakukan 

dengan bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah 17 soal, uraian singkat 

dengan jumlah 10 soal, esai dengan jumlah 5 soal dan 2 soal tebak 

gambar. 
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Adapun indikator tes esai yang akan diberikan oleh siswa, adalah sebagai 

berikut: 

a. Menjawab pertanyaan sesuai materi yang telah dibahas 

b. Dapat menguraikan jawaban 

c. Dapat mengemukakan pendapat pada tes esai. 

H. Teknik Analisis Data 

Berikut teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data aktivias 

guru, data aktivitas belajar siswa, data motivasi belajar siswa, dan data hasil 

belajar siswa. 

1.  Data Aktivitas Guru 

Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi aktivitas guru yaitu 

sebagai berikut: 

 

 
 
 
 

Tabel 3.2. Kualifikasi presentase aktivitas Guru 
Hasil Penilaian Kualifikasi Nilai 

85 – 100 Sangat Baik A 
70 – 84 Baik B 
55 – 69 Cukup C 
40 – 54 Kurang D 

≤ 39 Sangat Kurang E 
       (Sumber : diadopsi dari skripsi Pratiwi ,2015)  

2. Data Aktivitas belajar 

Untuk mengetahui seberapa besar aktifitas siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran IPS, analisis ini dilakukan berdasarkan data hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa.Adapun penghitungan 

NA = 
Skor perolehan 

 X 100 
Skor maksimal 
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persentase aktivitas  siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sebagai 

berikut: 

        

Keterangan : 

P = prosentase nilai 

a = skor keseluruhan 

N = jumlah siswa 

B = skor maksimal  

Yonni, dkk  (2010: 176) 

Berdasarkan persentase aktivitas tersebut akan didapatkan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel. 3.3 Kualifikasi Persentase Aktivitas Siswa 
Persentase Kriteria 
75%-100% Sangat Tinggi 

50%-74,99% Tinggi 
25%-49,99% Sedang 
0%-24,99% Rendah 

                    Yonny dkk (2010: 175-6) 

         Sedangkan data aktivitas kelompok  disajikan dengan rumus berikut: 

 

  Kegiatan yang dilakukan kelompok dalam pembelajaran ini diukur 

dengan menggunakan kategori sebagai berikut : 
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Tabel 3.4. Presentase aktivitas kelompok 
No  Presentase Kriteria Keterangan 
1 80-100% A Baik 
2 70-79% B Cukup 
3 Kurang dari 70% C Kurang 

         Aqib (2011:41) 

3.  Data Motivasi Belajar 

Pemberian skor untuk lembar angket motivasi belajar siswa 

menggunakan skala sikap yaitu bentuk skala likert. Menurut Sukardi 

(2008: 147) dalam skala likert pernyataan/pertanyaan yang diajukan yaitu 

pernyataan/pertanyaan positif dan pertanyaan/pertanyaan negatif. Skor 

yang diberikan terhadap penilaian tersebut bergantung pada penilai asal 

penggunaanya konsisten. 

a)  Pemberian skor untuk pernyataan positif adalah: 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 b)   Pemberian skor untuk pernyataan negatif adalah: 

a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 

Pengukuran motivasi siswa didasarkan pada rata-rata skor yang 

diperoleh siswa dan kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan kriteria, 

dengan rumus: 

         

Keterangan: 
P = prosentase nilai 
m = skor keseluruhan 
N = jumlah siswa 
B = skor maksimal 
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Tabel 3.5 Klasifikasi Persentase Motivasi Siswa 
Persentase Kriteria 

75%-100% Sangat Tinggi 
50%-74,99% Tinggi 
25%-49,99% Sedang 
0%-24,99% Rendah 

            Yonni, dkk ( 2010: 176) 
 

4. Data Hasil Belajar 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing 

siswa, digunakan rumus: 

             

Keterangan : 
NA = Nilai akhir 
Sp = Skor perolehan 
Sm = Skor maksimal 
(BSNP 2007: 25) 
 
Rumus untuk menentukan nilai rata-rata kelas, yaitu: 

             

Keterangan: 

= Nilai Rata-rata 

χ  = Nilai Akhir 

N = Jumlah Siswa 

(Sudjana 2010: 109) 

Rumus untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal, yaitu: 

             

Keterangan: 

P = Ketuntasan belajar klasikal 
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Σ T = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Σ N = Jumlah siswa 

Tabel.3.6 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 
        

Aqib (2011:41) 

a.  Indikator Keberhasilan 

Penerapan model talking stick dikatakan berhasil jika performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa selama 

penelitian berlangsung telah memenuhi indikator keberhasilan sebagai 

berikut: 

1)  Aktivitas guru 

Aktivitas guru minimal 70 (B). 

Hasil Penilaian Kualifikasi Nilai 
85 – 100 Sangat Baik A 
70 – 84 Baik B 
55 – 69 Cukup C 
40 – 54 Kurang D 

≤ 39 Sangat Kurang E 
                   (Sumber : diadopsi dari skripsi Pratiwi ,2015)  

2) Aktivitas Belajar Siswa 

(1) Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran meningkat ≥ 75%. 

(2) Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas 

≥75%. 

(3) Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok meningkat ≥ 75%. 

Keberhasilan % Kualifikasi 
 ≥ 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 
40-59% Sedang 
20-39% Rendah 
< 20% Sangat Rendah 
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(4) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja meningkat ≥ 

75%. 

3)  Motivasi Belajar Siswa 

Siswa dikatakan termotivasi jika hasil dari angket motivasi belajar 

sebelum dan sesudah pembelajaran meningkat dalam pembelajaran 

siklus I ke siklus II sebesar 75%. 

4) Hasil Belajar Siswa 

(1) Nilai rata-rata kelas ≥ 7,00 sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh 

sekolah. 

(2) Persentase tuntas klasikal minimal 75% siswa yang memperoleh skor ≥ 

7,00. 

I. Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

dua siklus. Adapun tahapan-tahapan tindakan tiap siklus yang terdiri dari empat 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Siklus I akan 

dijadikan sebagai acuan terhadap pelaksanaan tindakan siklus II. Siklus II akan 

dilaksanakan apabila terdapat kekurangan pada siklus II. Dalam penelitian ini, 

siklus II akan tetap dilaksanakan sebagai penguatan apabila siklus I telah 

mencapat target. 
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Gambar 3.1 Rancangan Penelitian PTK Model Stephan Kemmis & Mc Taggart          
(dalam Arikunto (2013:137)) 

Secara utuh, tindakan yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas seperti 

digambarkan d alam bagan, melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap 1: Menyusun rancangan tindakan yang dikenal dengan 

perencanaan, yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan,dimana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam tahap menyusun 

rancangan, peneliti menentukan titik-titik atau fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. 

2. Tahap 2: Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas.  

3. Tahap 3: Pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. 

Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan 

pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu 

tindakan sedang dilakukan. Jadi keduanya berlangsung dalam waktu yang 

sama. 
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4. Tahap 4: Refleksi atau pantulan, yaitu kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah terjadi. Istilah “refleksi” sebetulnya lebih tepat 

dikenakan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, 

kemudian berhadapan dengan peneliti dan subjek peneliti (dalam hal ini 

peserta didik yang diajar), untuk bersama-sama mendiskusikan implementasi 

rancangan tindakan. 

a. Rencana Siklus I 

1) Tahap Perencanaan (Planning) 

a) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, dan materi 

pembelajaran tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

b) Menyiapkan tongkat untuk Talking Stick 

c) Menyiapkan kisi-kisi soal tes untuk Talking Stick 

d) Membuat soal tes evaluasi berupa soal pilihan ganda, jawaban singkat, 

dan esai untuk mengukur hasil belajar siswa.  

e) Menyiapkan lembar observasi berupa checklist untuk mengamati 

keterlaksanaan tahapan pembelajaran. 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini pelaksanaan rancangan kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun dalam perencanaan. Proses dalam tindakan ini 

mengikuti urutan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun sebelumnya. Adapun 

tahap-tahap pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus sebagai 

berikut: 
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a) Pembukaan 

(1)   Guru menyampaikan Kompetensi Dasar (KD), indikator, dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

(2) Guru membuka pelajaran, memberikan pertanyaan untuk 

memotivasi siswa 

b) Kegiatan inti (melaksanakan pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model Talking stick sesuai RPP yang telah disusun) 

c) Penutup 

(1) Guru memberikan penghargaan kelompok 

(2) Guru mengevaluasi keseluruhan kegiatan yang sudah dilakukan. 

3) Tahap Pengamatan (observasi) 

 Pengamatan dilakukan selama kegiatan pelaksanaan 

berlangsung, proses pengamatan secara intensif dilakukan oleh dua 

orang observer yaitu guru kelas dan satu orang rekan. Obyek yang 

diamati meliputi pelaksanaan tahapan pembelajaran dari awal awal 

sampai akhir kegiatan. Pengamatan dilakukan berdasarkan lembar 

observasi yang telah disiapkan sebelumnya. 

1) Tahap Refleksi 

  Tahap ini dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan tindakan 

kelas dan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
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Pada tahap ini, peneliti bersama observer melakukan refleksi serta evaluasi 

dengan cara menganalisis : 

(a) Menganalisis keterlaksanaan dan kekurangan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti sebagai pengajar. Hasil 

analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini dipergunakan 

sebagai acuan untuk melaksanakan siklus selanjutnya dengan 

optimal. 

(b) Menganalisis tes hasil belajar 

b. Rencana Siklus Berikutnya 

Siklus ini akan dilakukan apabila hasil siklus I belum optimal dengan cara 

dilakukan perbaikan dan refleksi terhadap kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada siklus I. Rencana yang akan dirancang dan dilaksanakan pada 

siklus ini, didasarkan pada hasil analisis dari siklus I. Tahapan pada siklus 

selanjutnya sama seperti tahapan pada siklus I.Penelitian ini akan di hentikan 

apabila seluruh data terpenuhi, dan hasil belajar siswa sudah mencapai KKM  

IPS kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang yakni 7,00 serta motivasi 

siswa yang di tunjukkan dalam angket motivasi belajar siswa sudah meningkat 

menjadi baik. 

 


