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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali

yaitu siklus satu dan siklus dua masing masing siklus tiga kali pertemuan. Dalam

setiap siklus terdapat rincian diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan observasi

serta refleksi.

4.1.1 Pelaksanaan Siklus 1

Dalam Siklus I terdapat 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.1 Perencanaan

Sebelum mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) materi “cerita

yaitu menentukan Pokok-pokok pikiran, watak tokoh, dan menentukan

kesimpulan isi cerita”, peneliti bersama guru kolabor mempelajari materi serta

mempersiapkan media dan alat terlebih dahulu agar menguasai yang akan

diajarkan. Perangkat pembelajaran juga dipersiapkan lembar kerja siswa, lembar

evaluasi siklus 1, rubrik penelitian dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),

media pembelajaran serta silabus.

4.1.1.2 Tindakan dan Observasi

a) Pertemuan Pertama

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 19 April 2013, beberapa

kegiatan sebagai berikut:

Pertemuan pertama ini berlangsung pada hari Jumat, 19 April 2013 pukul

07.00 WIB. Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan

pembelajaran, siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Untuk mengawali

pembelajaran ini guru mengucapkan salam, mengecek presensi siswa, guru tampak

membuka pelajaran dengan santai dan menarik perhatian siswa selanjutnya

melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa “Menanyakan kepada siswa ”

Anak – anak, siapa yang suka mendengarkan cerita? Anak anak suka

mendengarkan cerita apa? Siswa tampak antusias menjawab pertanyaan guru dengan
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serentak. Guru menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari, yaitu ”

mendengarkan cerita dengan tujuan yaitu menentukan pokok-pokok pikiran,

watak tokoh, dan menentukan kesimpulan isi cerita”. Kemudian, guru menjelaskan

kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama.

Dengan menggunakan dua boneka tangan guru bercerita tentang si Katak

dan si Itik. Guru tampak semangat dalam bercerita. Cerita dibacakan sebanyak

dua kali. Ditengah-tengah cerita guru mengajak siswa bernyanyi ‘Lihat Kebunku’.

Siswa menyimak cerita yang dibacakan dengan penuh perhatian dan

menimbulkan rasa ingin tahu. Siswa bernyanyi dengan semangat dan merasa

senang. Setelah selesai dalam bercerita guru menjelaskan tentang apa itu pokok

pikiran, watak tokoh dan membuat kesimpulan. Guru membimbing siswa untuk

membuat daftar pokok pikiran cerita yang telah dibacakan. Selanjutnya guru

menuliskan dipapan tulis dan meminta siswa untuk menyalinnya di buku catatan

mereka. Kemudian dengan bimbingan guru siswa menentukan karakter/watak

tokoh dari sebuah cerita bacaan. Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan isi

sebuah cerita. Kemudian siswa menulis watak tokoh dan menyimpulkan isi cerita

di dalam bukunya.

Guru memberikan lembar penilaian kepada setiap kelompok. Siswa

menerima penjelasan tentang metode/aturan dalam pembelajaran yang akan

dilaksanakan (metode talking stick). Kemudian siswa diberi kesempatan untuk

membaca dan mempelajari materi. Siswa membaca dengan serius dan sungguh-

sungguh. Setelah itu siswa menutup buku/materi. Selanjutnya siswa menyimak

cerita Bermain Layang-Layang yang dibacakan guru. Guru bercerita dengan

antusias dan semangat, siswa juga aktif dalam menyimak cerita yang dibacakan

siswa antusias dan timbul rasa ingin tahu dengan cerita yang telah dibacakan.

Selanjutnya siswa menentukan pokok-pokok pikiran, watak tokoh dan

menyimpulkan isi cerita yang telah dibacakan kedalam LKS. Kemudian siswa

menyanyikan lagu bermain layang-layang. Kemudian siswa mengambil tongkat

yang telah disiapkan guru, siswa yang menerima tongkat diwajibkan menjawab

pertanyaan dari guru, tongkat itu kemudian diberikan kepada salah satu siswa

lainnya. demikian seterusnya. Siswa lain menanggapi jawaban teman. Namun
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dalam kegiatan pembelajaran beberapa siswa ketika mendapatkan tongkat dan

harus menjawab pertanyaan dari guru masih ada yang kurang berani dalam

mengemukakan pendapatnya. Ketika stick/tongkat bergulir dari siswa ke siswa

lain, diiringi dengan music atau nyanyian. (lagu bermain layang-layang)

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru

mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru

memberikan PR. ( masing-masing siswa membuat cerita pengalaman, terdiri dari

4 sampai 6 paragraf ) setelah itu menginformasikan kepada siswa mengenai

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya

b) Pertemuan Kedua

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 25 April 2013, beberapa

kegiatan sebagai berikut:

Pertemuan ini berlangsung pada pukul 07.00 WIB. Sebelum pembelajaran

ruang telah ditata rapi sesuai persiapan pembelajaran, siswa duduk sesuai tempat

duduknya masing-masing. Untuk mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan

salam, mengecek presensi siswa, melakukan apersepsi guru bersama siswa

mengulas materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama.

Guru bertanya tentang cerita pengalaman yang dialami siswa. Siswa secara

antusias menjawab pertanyaan guru. Satu orang siswa diminta guru untuk maju

kedepan membacakan cerita yang dibuatnya di rumah. (cerita dibacakan sebanyak

2 kali). Siswa menyimak cerita yang telah dibacakan temannya. Siswa dan guru

menanggapi hasil cerita yang telah dibacakan. Kemudian siswa menentukan ide

pokok dari sebuah bacaan cerita temannya. Siswa menentukan karakter/watak

tokoh dari sebuah cerita bacaan. Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan isi

sebuah cerita.

Guru memberikan lembar penilaian kepada setiap pasangan. Siswa

menerima penjelasan tentang metode/aturan dalam pembelajaran yang akan

dilaksanakan (metode talking stick). Siswa diberi kesempatan untuk membaca
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teks cerita dan mempelajari materi. Siswa aktif dalam mempelajari materi. Setelah

itu siswa menutup buku materi pelajaran. Kemudian secara bergantian dua orang

siswa membacakan teks cerita sederhana yang dibuat dirumah. Siswa

membacakan dengan suara yang keras dan cukup jelas. Siswa lain menyimak dan

menulis jawaban pada lembar penilaian. Siswa menyanyikan lagu bintang kecil

secara serentak dan bersemangat. Siswa mengambil tongkat yang telah disiapkan

guru, siswa yang menerima tongkat diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru,

tongkat itu kemudian diberikan kepada salah satu siswa lainnya. demikian

seterusnya. Siswa lain mengutarakan pendapat atau menanggapi jawaban teman.

Pada waktu siswa mendapat tongkat dan harus menjawab pertanyaan masih ada

beberapa siswa yang masih malu untuk mengemukakan pendapatnya. Ketika

stick/tongkat bergulir dari siswa ke siswa lain, diiringi dengan nyanyian.

Kemudian siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah

dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang

hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Siswa mengadakan

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.

c) Pertemuan Ketiga

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 26 April 2013, beberapa

kegiatan sebagai berikut:

Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan

pembelajaran, siswa duduk sesuai tempat duduk masing-masing. Siswa

mempersiapkan alat tulis. Selanjutnya masing-masing siswa mengerjakan soal

ulangan dengan serius dan tenang. Setelah selesai mengerjakan siswa

mengumpulkan lembar jawab kemudian guru mengakhiri pembelajaran.

4.1.1.3 Refleksi

Penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru cukup berjalan lancar.

Siswa tertarik dengam metode talking stick yang digunakan dengan bantuan

media hand puppet yang dipakai dalam pembelajaran, siswa tertarik dan

menumbuhkan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta membangkitkan

rasa ingin tahu dan menarik perhatian siswa.
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Diketahui hasil pengamatan dari observer pada siklus I maka secara

keseluruhan hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus I

sebagai berikut :

Ketika pembelajaran selesai, peneliti mencoba bertanya kepada para siswa

bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran dengan menggunakan metode

talking stick yang dikombinasikan dengan media hand puppet. Apakah mereka

merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan, dan apakah siswa memperoleh

kemudahan dalam belajar. Pada umumnya siswa mengatakan bahwa mereka

senang dengan kegiatan belajar dan mereka juga merasa senang belajar

mendengarkan cerita dengan menggunakan media boneka tangan.

Hambatan:

Penggunaan metode talking stick dalam penerapannya sudah cukup baik

namun masih ada kekurangan yang terjadi, saat siswa mendapat giliran

memegang tongkat dan harus menjawab pertanyaan beberapa siswa masih

takut dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan, mungkin

karena malu dan belum terbiasa dengan metode yang digunakan.

Penyelesaian:

Untuk mengatasi hal dimana siswa yang takut dan kurang percaya diri

berbicara dan menjawab pertanyaan, guru akan memberikan hadiah

kepada siswa yang mampu paling banyak menjawab benar dari pertanyaan

dan LKS yang diberikan oleh guru.

Setelah pembelajaran siklus 1 berakhir guru kelas melakukan diskusi

dengan observer yang telah melakukan pengamatan selama proses pembelajaran

dari awal sampai akhir dan juga telah mencatat semua temuan dalam perbaikan

pembelajaran siklus I. Selanjutnya digunakan untuk menyusun perbaikan

pembelajaran siklus II

Setelah selesai pembelajaran pada siklus I maka dilaksanakan evaluasi

untuk mengukur keberhasilan siswa dalam penguasaan materi. Hasil evaluasi

yang diperoleh siswa dengan ketuntasan belajar nilai 70 maka diperoleh dari

seluruh jumlah siswa yang berjumlah 27 siswa dalam belajarnya sebanyak 18

siswa yang tuntas dengan mendapat nilai ≥70 dan  9 siswa tidak tuntas dengan
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mendapat nilai dibawah KKM. Berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditentukan yaitu ketercapaian KKM pada hasil belajar siswa penulis memberikan

patokan 80% dari jumlah keseluruhan siswa hasil belajarnya meningkat dengan

mencapai nilai di atas KKM=70 berdasarkan hasil evaluasi siswa.

4.1.2 Pelaksanaan Siklus 2

Dalam Siklus II terdapat 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut:

4.1.2.1Perencanaan

Sebelum mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) materi

“Percakapan”, peneliti bersama guru kolabor mempelajari materi serta

mempersiapkan media dan alat terlebih dahulu agar menguasai yang akan

diajarkan. Perangkat pembelajaran juga dipersiapkan lembar kerja siswa, lembar

evaluasi Siklus II, rubrik penelitian dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

serta silabus.

4.1.2.2 Tindakan dan Observasi

Tindakan dilakukan dalam tiga kali pertemuan yang akan diuraikan

sebagai berikut:

a) Pertemuan Pertama

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 mei 2013, beberapa kegiatan

sebagai berikut:

Pertemuan pertama ini berlangsung pada hari Rabu, 1 Mei 2013 pukul

07.00 WIB. Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan

pembelajaran, Pembelajaran diawali dengan berbaris di pintu kelas,kemudian

siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya guru mengucapkan

salam, mengecek presensi siswa, melakukan apersepsi dengan bertanya pada

siswa “Menanyakan kepada siswa apakah anak-anak mempunyai telepon rumah

atau HP dirumah? Siapa yang pernah berbicara melalui telepon? Bagaimana

waktu berbicara melalui telepon? Guru tampak membuka pelajaran dengan santai

dan menarik perhatian siswa. Siswa tampak antusias menjawab pertanyaan guru

dengan serentak. Guru menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari,

yaitu ”Percakapan”.
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Dengan menggunakan dua boneka tangan yaitu boneka harimau dan

keledai, guru memberikan beberapa contoh percakapan dua orang anak yang

melakukan percakapan melalui telepon dan percakapan yang dilakukan secara

langsung. Guru sangat antusias dan bersemangat dalam bercerita sehingga

menimbulkan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran (Percakapan

dilakukan sebanyak 2 kali). Siswa aktif dalam mendengarkan dan menyimak

cerita dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Siswa menerima

penjelasan tentang apa itu percakapan dan tentang bertelepon dengan kalimat

yang benar dan efektif . Siswa menentukan tentang tata cara dalam bertelepon.

Siswa menentukan pokok-pokok pikiran dari percakapan yang dibacakan.

Kemudian dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan isi percakapan dengan

tepat.

Setelah kegiatan eksplorasi selesai selanjutnya guru memberikan LKS

kepada setiap pasangan. Siswa menerima penjelasan tentang metode/aturan dalam

pembelajaran yang akan dilaksanakan (metode talking stick). Siswa diberi

kesempatan untuk membaca dan mempelajari materi.

1.) Menentukan pokok-pokok pikiran percakapan melalui telepon

2.) Menentukan 4 tatacara dalam bertelepon.

3.) Menyimpulkan Isi sebuah percakapan.

Siswa mempelajari materi dengan serius dan penuh semangat. Kemudian

siswa menutup buku/materi. Siswa secara berpasangan melakukan percakapan

dari teks drama yang disediakan oleh guru. Dua pasang maju secara bergantian

membacakan percakapan yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa menyanyikan

lagu Bintang Kecil secara serentak dan bersemangat sehingga suasana menjadi

menyenangkan. Kemudian siswa menulis jawaban pada LKS setelah selesai salah

satu siswa mengambil tongkat yang telah disiapkan guru, siswa yang menerima

tongkat diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru atau mengeluarkan

pendapatnya. Tongkat itu kemudian diberikan kepada salah satu siswa lainnya,

demikian seterusnya. Siswa lain menaggapi percakapan teman. Ketiaka siswa

menerima tongkat dan harus menjawab pertanyaan siswa tidak takut lagi dalam



43

menyampaikan pendapatnya. Ketika stick/tongkat bergulir dari siswa ke siswa

lain, diiringi dengan nyanyian.

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru

mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru

memberikan PR ’siswa bepasangan masing-masing dua anak dan membuat

percakapan boleh percakapan melalui telepon ataupun percakapan secara

langsung’.

b) Pertemuan Kedua

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Mei 2013, beberapa

kegiatan sebagai berikut:

Pertemuan ini berlangsung pada pukul 07.00 WIB. Sebelum pembelajaran

ruang telah ditata rapi sesuai persiapan pembelajaran, siswa duduk sesuai tempat

duduknya masing-masing. Untuk mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan

salam, mengecek presensi siswa, melakukan apersepsi dengan mengulas materi

yang telah dipelajari pada pertemuan pertama.

Kegiatan inti meliputi dua orang siswa diminta guru untuk membacakan

PRnya tentang dialog/percakapan secara langsung atau melalui telepon. Siswa

secara berpasangan membacakan percakapan dengan semangat dan suara yang

jelas. Siswa yang lain menyimak percakapan yang dibacakan. Siswa menanggapi

hasil percakapan dari tiap pasangan yang telah dibacakan. Kemudian siswa

menentukan pokok-pokok pikiran dari percakapan yang dibacakan. Siswa

menentukankan tentang tatacara dalam bertelepon. Dengan bimbingan guru siswa

menyimpulkan isi percakapan yang dibacakan temannya.

Guru memberikan lembar penilaian kepada setiap kelompok. Siswa

menerima penjelasan tentang metode/aturan dalam pembelajaran yang akan

dilaksanakan (metode talking stick). Kemudian siswa diberi kesempatan untuk

membaca dan mempelajari materi.

1.) Menentukan pokok-pokok pikiran percakapan dengan tepat
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2.) Menyebutkan 3 tatacara dalam bertelepon.

3.) Menyimpulkan Isi sebuah percakapan dengan tepat.

Dengan serius siswa membaca materi pelajaran. Setelah itu siswa menutup

buku / materi. Siswa secara berpasangan membacakan percakapan teks drama

yang telah dibuatnya di depan kelas secara bergantian. ( teks percakapan yang

dibaca 2 kali dan yang membacakan sebanyak 2 pasang). Siswa menyimak

percakapan yang dibacakan. Setelah itu siswa menyanyikan Lagu Bintang kecil

secara serentak dan semangat. Siswa mengambil tongkat yang disediakan guru.

Siswa yang menerima tongkat diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru.

Tongkat itu kemudian diberikan kepada salah satu siswa lainnya, demikian

seterusnya. Siswa lain menanggapi percakapan teman. Ketika stick/tongkat

bergulir dari siswa ke siswa lain, diiringi dengan music atau nyanyian. Ketika

siswa mendapat tongkat dan harus menjawab pertanyaan siswa sudah berani dan

percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya.

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru

mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.

c) Pertemuan Ketiga

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Mei 2013, beberapa kegiatan

sebagai berikut:

Pada pertemuan ketiga kegiatannya adalah evaluasi yaitu siswa

mengerjakan soal dengan jumlah soal sebanyak 25 dalam bentuk tes pilihan

ganda. Waktu dalam mengerjakan soal adalah 35 menit, dalam evaluasi akhir ini

yang menunggu dan mengawasi kegiatan adalah saya yaitu peneliti.

4.1.2.3 Refleksi

Diketahui hasil pengamatan dari observer pada siklus I yaitu penggunaan

metode talking stick dalam penerapannya masih ada kekurangan yang terjadi, saat

siswa mendapat giliran memegang tongkat dan harus menjawab pertanyaan siswa

masih takut dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan, mungkin karena
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malu dan belum terbiasa dengan metode yang digunakan.

Pada siklus 2 ini telah dilakukan perbaikan yaitu saat siswa menjawab

pertanyaan guru memberikan motivasi dan dorongan serta memberikan hadiah

jika siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar dan paling banyak, jadi siswa

akan lebih terfokus untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru.

Hasilnya dalam mengikuti pembelajaran siswa lebih aktif dalam menjawab

pertanyaan yang diajukan guru dan lebih paham serta mengerti tentang materi

yang dipelajari akibatnya hasil belajar siswa meningkat.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan dijelaskan dalam beberapa sub bab diantaranya

deskripsi data dan analisis data.

4.2.1 Deskripsi Data

Deskripsi data berisi tentang gambaran masing-masing data siklus 1 dan 2

yang akan disajikan sebagai berikut.

4.2.1.1 Data Siklus 1

Hasil tindakan diperoleh dari hasil observasi pada kegiatan pembelajaran

yang telah diterapkan oleh guru. Untuk mengukur keberhasilan penerapan

menggunakan metode Talking Stick yang dikombinasikan dengan media Hand

Puppet dalam kegiatan pembelajaran menggunakan lembar observasi yang

diambil dari lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa

serta hasil balajar Bahasa Indonesia.

a) Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Siswa

Pada observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan 1

pembelajaran menggunakan metode talking stick yang diterapkan oleh guru

dengan masing-masing aspek yang diamati berjumlah 21 memiliki 4 kriteria yaitu

skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik dan skor 4 sangat baik jumlah skor yang

diperolah memiliki 4 kriteria penilaian yaitu 64-84 kategori sangat baik, 43-63

kategori baik, 22-42 kategori cukup dan 0-21 kategori kurang. Hasil observasi

jumlah aspek yang diamati pada observasi guru ada 18 yaitu data diperoleh skor 1

berjumlah 1 aspek, skor 2 berjumlah 4 aspek, skor 3 berjumlah 10 aspek dan skor
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4 berjumlah 3 aspek dengan total skor keseluruhan adalah 60 masuk dalam

kriteria penilaian rentang 43-63 dengan kategori nilai B (Baik).

Observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan I pembelajaran

menggunakan metode talking stick pada aktivitas siswa dengan masing-masing

aspek yang diamati berjumlah 16 memiliki kriteria 4 kriteria yaitu skor 1 kurang,

skor 2 cukup, skor 3 baik dan skor 4 sangat baik jumlah skor yang diperolah

memiliki 4 kriteria penilaian yaitu 49-64 kategori sangat baik, 33-48 kategori

baik, 17-32 kategori cukup dan 0-16 kategori kurang. Hasil observasi jumlah

aspek yang diamati pada observasi aktivitas siswa ada 16 yaitu data diperoleh skor

1 berjumlah 2 aspek skor 2 berjumlah 5 aspek, skor 3 berjumlah 7 aspek dan skor

4 berjumlah 1 aspek dengan total skor keseluruhan adalah jumlah 40 masuk dalam

kriteria penilaian 33-48 yaitu kategori B (baik).

Observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan II pembelajaran

menggunakan metode talking stick yang diterapkan oleh guru dengan masing-

masing kriteria dan aspek yang diamati sama seperti pada observasi aktivitas guru

siklus 1. Hasil observasi jumlah aspek yang diamati pada observasi guru ada 21

yaitu data diperoleh skor 1 berjumlah 0 aspek, skor 2 berjumlah 1 aspek, skor 3

berjumlah 13 aspek dan skor 4 berjumlah 3 aspek dengan total skor keseluruhan

adalah 66 masuk dalam kriteria penilaian 64-84 dengan kategori nilai A (Sangat

Baik).

Observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan II pembelajaran

menggunakan metode talking stick yang diterapkan oleh siswa masing-masing

kriteria dan aspek yang diamati sama seperti pada observasi siklus 1. Hasil

observasi jumlah aspek yang diamati pada observasi aktivitas siswa ada 16 yaitu

data diperoleh skor 1 berjumlah 0 aspek, skor 2 berjumlah 3 aspek, skor 3

berjumlah 11 aspek dan skor 4 berjumlah 2 aspek dengan total skor keseluruhan

adalah jumlah 48 dengan kategori penilaian B (baik).

Data hasil observasi guru dan observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada

tabel 4.1, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran observasi aktivitas

guru dan siswa.
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Tabel 4.1
Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Siklus I

Perte
muan

Aspek
Yang diamati pada guru

Aspek
Yang diamati pada

siswa

Hasil Observasi
Guru Siswa

Jumlah
Skor Kriteria Jumlah

Skor Kriteria

1

o Persiapan pembelajaran
o Menyampaikan tujuan

dan memotivasi siswa
o Menyajikan materi

dengan media hand
puppet

o Mengorganisasikan siswa
ke dalam pasangan

o Menerapkan metode
talking stick dalam
pembelajaran

o Memberikan evaluasi
o Memberikan

penghargaan
o Kesimpulan dan penutup

o Kesiapan siswa
o Perhatian siswa

terhadap
penjelasan guru
o Kemampuan

siswa
mengerjakan
lembar kerja
siswa (LKS)
o Keaktifan siswa

dalam bertanya
o Keberanian siswa
o Penghargaan
o Kesimpulan dan

penutup

60 B
(Baik) 40 B

(Baik)

2

o Persiapan pembelajaran
o Menyampaikan tujuan

dan memotivasi siswa
o Menyajikan materi

dengan media hand
puppet

o Mengorganisasikan siswa
ke dalam pasangan

o Menerapkan metode
talking stick dalam
pembelajaran

o Memberikan evaluasi
o Memberikan

penghargaan
o Kesimpulan dan penutup

o Kesiapan siswa
o Perhatian siswa

terhadap
penjelasan guru
o Kemampuan

siswa
mengerjakan
lembar kerja
siswa (LKS)
o Keaktifan siswa

dalam bertanya
o Keberanian siswa
o Penghargaan
o Kesimpulan dan

penutup

66
A

(Sangat
Baik)

48 B
(Baik)

b) Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siklus 1

Hasil belajar Bahasa Indonesia siklus 1 dengan menggunakan metode

Talking Stick diperoleh skor nilai ≤ 49 terdapat 3 siswa dengan persentase 11%,

skor nilai 50-69 terdapat 6 siswa dengan persentase 22%, skor nilai 70-79 terdapat

6 siswa dengan persentase 22%, dan skor nilai ≥ 80 terdapat 12 siswa dengan

persentase 45%. Jadi dilihat dari nilai KKM yaitu 70 maka jumlah siswa yang

tuntas sebanyak 18 siswa dan siswa yang belum tuntas sebanyak 9 siswa dari

jumlah keseluruhan 27 siswa dengan rata-rata 73.37, nilai tertinggi 94 dan nilai

terendah 41. Data hasil belajar Bahasa Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.2
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Tabel 4.2
Rekapitulasi Nilai Siklus I

Skor Frekuensi Persentase (%) Keterangan
≤ 49 3 11 Tidak Tuntas

50-69 6 22 Tidak Tuntas
70-79 6 22 Tuntas
≥ 80 12 45 Tuntas

Jumlah 27 100
Nilai Rata-rata 73,49
Nilai Tertinggi 94
Nilai Terendah 41

4.2.1.2 Data Siklus 2

Hasil tindakan diperoleh dari hasil observasi pada kegiatan pembelajaran

yang telah diterapkan oleh guru. Untuk mengukur keberhasilan penerapan

menggunakan metode talking stick dalam kegiatan pembelajaran menggunakan

lembar observasi yang diambil dari lembar observasi aktivitas guru dan lembar

observasi aktivitas siswa serta hasil belajar Bahasa Indonesia.

a) Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Siswa Siklus 2

Pada observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan I

pembelajaran menggunakan metode talking stick yang diterapkan oleh guru

dengan masing-masing aspek yang diamati berjumlah 21 memiliki kriteria 4

kriteria yaitu skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik dan skor 4 sangat baik

jumlah skor yang diperolah memiliki 4 kriteria penilaian yaitu 64-84 kategori

sangat baik, 43-63 kategori baik, 22-42 kategori cukup dan 0-21 kategori kurang.

Hasil observasi jumlah aspek yang diamati pada observasi guru ada 18 yaitu data

diperoleh skor 1 berjumlah 0 aspek, skor 2 berjumlah 0 aspek, skor 3 berjumlah

10 aspek dan skor 4 berjumlah 8 aspek dengan total skor keseluruhan adalah 72

dengan kategori penilaian A (Sangat Baik).

Observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan I pembelajaran

menggunakan metode talking stick pada aktivitas siswa dengan masing-masing

aspek yang diamati berjumlah 16 memiliki kriteria 4 kriteria yaitu skor 1 kurang,

skor 2 cukup, skor 3 baik dan skor 4 sangat baik jumlah skor yang diperolah

memiliki 4 kriteria penilaian yaitu 49-64 kategori sangat baik, 33-48 kategori
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baik, 17-32 kategori cukup dan 0-16 kategori kurang. Hasil observasi jumlah

aspek yang diamati pada observasi aktivitas siswa ada 16 yaitu data diperoleh skor

1 berjumlah 0 aspek, skor 2 berjumlah 2 aspek, skor 3 berjumlah 9 aspek dan skor

4 berjumlah 5 aspek dengan total skor keseluruhan adalah jumlah 53 dengan

kategori A (Sangat Baik).

Observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan II pembelajaran

menggunakan metode talking stick yang diterapkan oleh guru dengan masing-

masing kriteria dan aspek yang diamati sama seperti pada observasi aktivitas guru

siklus 1. Hasil observasi jumlah aspek yang diamati pada observasi guru ada 21

yaitu data diperoleh skor 1 berjumlah 0 aspek, skor 2 berjumlah 1 aspek, skor 3

berjumlah 7 aspek dan skor 4 berjumlah 11 aspek dengan total skor keseluruhan

adalah 76 dengan kategori A (Sangat Baik).

Observasi yang dilakukan oleh observer pada pertemuan II pembelajaran

menggunakan metode talking stick yang diterapkan oleh siswa masing-masing

kriteria dan aspek yang diamati sama seperti pada observasi siklus 1. Hasil

observasi jumlah aspek yang diamati pada observasi aktivitas siswa ada 16 yaitu

data diperoleh skor 1 berjumlah 0 aspek, skor 2 berjumlah 0 aspek, skor 3

berjumlah 9 aspek dan skor 4 berjumlah 7 aspek dengan total skor keseluruhan

adalah jumlah 57 dengan kategori penilaian A (Sangat Baik).

Data hasil observasi guru dan observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada

table 4.3, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada baian lampiran observasi

aktivitas guru dan siswa.
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Tabel 4.3
Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Siklus II

Perte
muan

Aspek yang diamati pada
guru

Aspek yang diamati
pada siswa

Hasil Observasi
Guru Siswa

Jumlah
Skor Kriteria Jumlah

Skor Kriteria

1

o Persiapan pembelajaran
o Menyampaikan tujuan

dan memotivasi siswa
o Menyajikan materi

dengan media hand
puppet

o Mengorganisasikan siswa
ke dalam pasangan

o Menerapkan metode
talking stick dalam
pembelajaran

o Memberikan evaluasi
o Memberikan penghargaan
o Kesimpulan dan penutup

o Kesiapan siswa
o Perhatian siswa

terhadap penjelasan
guru
o Kemampuan siswa

mengerjakan lembar
kerja siswa (LKS)
o Keaktifan siswa

dalam bertanya
o Keberanian siswa
o Penghargaan
o Kesimpulan dan

penutup

72
A

(Sangat
Baik)

53
A

(Sangat
Baik)

2

o Persiapan pembelajaran
o Menyampaikan tujuan

dan memotivasi siswa
o Menyajikan materi

dengan media hand
puppet

o Mengorganisasikan siswa
ke dalam pasangan

o Menerapkan metode
talking stick dalam
pembelajaran

o Memberikan evaluasi
o Memberikan penghargaan

Kesimpulan dan penutup

o Kesiapan siswa
o Perhatian siswa

terhadap penjelasan
guru
o Kemampuan siswa

mengerjakan lembar
kerja siswa (LKS)
o Keaktifan siswa

dalam bertanya
o Keberanian siswa
o Penghargaan
o Kesimpulan dan

penutup

76
A

(Sangat
Baik)

57
A

(Sangat
Baik)

b) Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siklus 2

Hasil belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode Talking Stick

ada peningkatan jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada siklus I,

untuk skor nilai ≤ 49 terdapat 1 siswa dengan persentase 4%, skor nilai 50-64

terdapat 1 siswa dengan persentase 4%, skor nilai 65-79 terdapat 9 siswa dengan

persentase 33%, dan skor nilai ≥ 80 terdapat 16 siswa dengan persentase 59%.

Jadi dilihat dari nilai KKM yaitu 70 maka jumlah siswa yang tuntas sebanyak 25

dari jumlah keseluruhan 27 siswa dengan rata-rata 81,77 nilai tertinggi 96 dan

nilai terendah 44.
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Tabel 4.4
Rekapitulasi Nilai Siklus 2

Skor Frekuensi Persentase (%) Keterangan
≤ 49 1 4 Tidak Tuntas

50-69 1 4 Tidak Tuntas
70-79 9 33 Tuntas
≥ 80 16 59 Tuntas

Jumlah 21 100
Nilai Rata-rata 81,77
Nilai Tertinggi 96
Nilai Terendah 44

4.2.2 Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis ketuntasan

persiklus dan analisis komparatif

4.2.2.1 Analisis ketuntasan

4.2.2.1.1 Analisis Ketuntasan Siklus 1

Analisis penelitian setelah pembelajaran menggunakan metode Talking

Stick yang terdiri dari 3 pertemuan pada siklus I dan diperoleh hasil belajar pada

akhir siklus I pada pertemuan ke-3 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Analisis Ketuntasan Nilai Hasil Balajar Bahasa Indonesia Siklus 1

Siswa Kelas 3 SD Negeri Ledok 5 Salatiga
Semester 2/2012-2013

No Ketuntasan Frekuensi Persentase
1 Tuntas 18 67%
2 Tidak Tuntas 9 33%

Nilai rata-rata 73.49
Nilai tertinggi 94
Nilai terendah 41

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode Talking

Stick ada peningkatan jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada pra

siklus, untuk pada pra siklus siswa yang tidak tuntas ada 11 siswa dan 16 siswa

tuntas dalam hasil belajar. Dilihat dari nilai KKM yaitu 70 maka jumlah siswa

yang tuntas pada siklus 1 sebanyak 18 siswa dan siswa yang belum tuntas
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sebanyak 9 siswa dari jumlah keseluruhan 27 siswa dengan rata-rata 73.37, nilai

tertinggi 94 dan nilai terendah 41.

Untuk lebih jelasnya data nilai dapat dilihat pada data distribusi frekuensi

diagram lingkaran pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Diagram lingkaran persentase ketuntasan belajar Bahasa
Indonesia

4.2.2.1.2 Analisis Ketuntasan Siklus 2

Analisis penelitian setelah pembelajaran menggunakan metode Talking

Stick yang terdiri dari 3 pertemuan pada siklus II dan diperoleh hasil belajar pada

akhir siklus II pada pertemuan ke-3 seperti pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Nilai Siklus 2

No Ketuntasan Frekuensi Persentase
1 Tuntas 25 92%
2 Tidak Tuntas 2 8%

Nilai rata-rata 81,77
Nilai tertinggi 96
Nilai terendah 44

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode Talking

Stick ada peningkatan jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada siklus I

dengan siklus 2. Jadi dilihat dari nilai KKM yaitu 70 maka jumlah siswa yang

tuntas sebanyak 25 dari jumlah keseluruhan 27 siswa dengan rata-rata 81,77 nilai
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tertinggi 96 dan nilai terendah 44. Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 4.6

dapat dilihat pada data distribusi frekuensi diagram lingkaran pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 Diagram lingkaran persentase ketuntasan belajar Bahasa
Indonesia

Ketuntasan belajar siswa perolehan nilai siklus 2 dapat diketahui bahwa

yang memiliki nilai kurang dari KKM = 70 sebanyak 2 siswa, sedangkan yang

sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 25 siswa.

4.2.2.2 Analisis Komparatif

Berdasarkan analisis ketuntasan maka dilakukan analisis komparatif

ketuntasan hasil belajar antar siklus. Berikut adalah data ketuntasan hasil belajar

para siklus.

Tabel 4.7
Analisis Komparatif Ketuntasan Nilai Hasil Belajar Bahasa Indonesia

Siswa Kelas 3 SDN Ledok 5 Salatiga
Semester 2/ 2012-2013

No Nilai Sebelum
Tindakan

Siklus I Siklus II

Jumlah
Siswa

Persen
(%)

Jumlah
Siswa

Persen
(%)

Jumlah
Siswa

Persen
(%)

1. Tuntas 16 59 18 67 25 92
2. Tidak

Tuntas
11 41 9 33 2 8

Rerata 67.22 73.49 81.77
Nilai tertinggi 90 94 96
Nilai terendah 40 41 44
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Dari tabel 4.7 rekapitulasi pengelompokkan nilai pada tabel di atas dapat

dilihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas dalam mata pelajaran Bahasa

Indonesia terbukti untuk klasifikasi Tuntas, sebelum diadakan tindakan yang

tuntas hanya 16 orang. Sedangkan setelah siklus I dan siklus II jumlah siswa yang

tuntas ada 18 siswa pada siklus I dan 25 siswa pada siklus II. Ini membuktikan

bahwa pembelajaran metode talking stick yang dikombinasikan dengan media

hand puppet dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia.  Pada klasifikasi

tidak tuntas, sebelum diadakan tindakan terdapat 11 siswa yang belum tuntas pada

mata pelajaran Bahasa Indonesia, setelah siklus I, siswa yang belum tuntas dalam

pelajaran Bahasa Indonesia ada 9 siswa dan siklus II 2 siswa tidak mengalami

ketuntasan belajar. Dari data tabel 4.5 maka indikator kinerja yang telah

ditetapkan tercapai karena jumlah siswa yang tuntas mencapai 92 % dengan

indikator pencapaian yang ditargetkan adalah 80% dari jumlah keseluruhan siswa.

4.3 Pembahasan

Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas 3 SD Negeri

Ledok 5 Salatiga ditemukan bahwa hasil belajar Bahasa Indonesia siswa masih

rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya diduga siswa belum

secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Proses pembelajaran sebelum tindakan

menunjukkan bahwa beberapa siswa masih pasif. Siswa masih bekerja secara

individual dan tidak dibiasakan mengembangkan keterampilan bekerjasama dalam

sebuah kelompok kecil. Diduga dari tingkat keaktifan siswa yang masih rendah

mengakibatkan nilai rata-rata pelajaran Bahasa Indonesia rendah, khususnya pada

materi “menulis puisi berdasarkan gambar”. Nilai rata-rata yang didapatkan siswa

sebelum tindakan adalah 67.22. Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal

(KKM=70) 16 siswa atau 59%, sedangkan siswa yang belum mencapai kriteria

ketuntasan minimal sebanyak 11 siswa atau 41%. Nilai tertinggi yang berhasil

didapatkan oleh siswa sebelum tindakan adalah 90 sedangkan nilai terendahnya

adalah 30.

Adanya perbandingan yang signifikan antara jumlah siswa yang tuntas dan

tidak tuntas karena siswa yang sudah mencapai ketuntasan sudah dapat
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menangkap materi yang disajikan oleh guru, karena ke-16 siswa ini memang

mempunyai daya tangkap yang lebih dibandingkan teman-temannya yang lain,

sedangkan 11 siswa yang lain belum bisa menangkap materi yang disajikan oleh

guru dengan ceramah saja karena daya tangkap mereka kurang jika hanya

mendengarkan saja, sehingga diperlukan tindakan sesuai yaitu bagaimana

menekankan aktifitas siswa dikelas agar lebih berkembang dengan usia anak

sekolah dasar yang masih dalam tahapan operasional konkrit (7- 11 th). Siswa

akan lebih paham bila siswa dapat melihat sesuatu yang konkrit atau nyata atau

pun tiruan dan dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Menurut Agus (2010:109) metode talking stick merupakan salah satu

metode pembelajaran aktif metode yang memberikan kesempatan kepada siswa

untuk saling membagi ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.

Metode ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama

mereka, saling berbagi ide dan adanya semangat kerja sama yang tumbuh dari

metode tersebut memungkinkan siswa memahami materi yang diajarkan guru.

Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa,

diperlukan pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek ketrampilan siswa

untuk lebih aktif dalam suatu pebelajaran. Metode Talking Stick adalah metode

yang  melibatkan banyak siswa dalam memperoleh materi yang tercakup dalam

suatu pelajaran, mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran.

Pendapat yang dikemukakan oleh Suprijono Agus tersebut selaras dengan

metode pembelajaran yang diterapkan penulis. Karena saat penulis menggunakan

Talking Stick, siswa tidak lagi terlihat pasif dalam mengikuti pembelajaran, siswa

terlibat secara aktif, bekerja dengan pasangannya untuk mengerjakan tugas yang

diberikan oleh guru. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar

Bahasa Indonesia. Peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia didapatkan dari

hasil perolehan nilai siklus I dan II.

1.)Siklus I

Siklus I dengan penerapan metode Talking Stick siswa yang mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM=70) sebanyak 18 siswa atau 67% dan 9 atau 33%

siswa yang mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai
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rata-ratanya adalah 73.49 sedangkan nilai tertinggi adalah 94 dan nilai

terendahnya adalah 41.

2.)Siklus II

Siklus II dengan penerapan metode Talking Stick siswa yang mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM=70) sebanyak 25 siswa atau  92% dan 2 siswa atau

8% nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-ratanya adalah

81.77 sedangkan nilai tertinggi adalah 96 dan nilai terendahnya adalah 44.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Atik Lestari 2012 dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil

Belajar IPA Melalui Metode Talking Stick Pada Siswa Kelas 4 SDN Tlogowungu

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2011/2012”.

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode

talking stick dapat meningkatkan hasil belajar IPA.

Berdasarkan perolehan nilai siklus I dan siklus II didapatkan bahwa

menggunakan metode Talking Stick yang dikombinasikan dengan media Hand

Puppet dengan menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif yang pada

akhirnya siswa lebih mudah memahami pelajaran Bahasa Indonesia materi

“menyimak cerita dan Percakapan”, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

Bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 SD Negeri Ledok 5 Salatiga semester II

tahun ajaran 2012/2013.

Dari 25 siswa masih ada dua anak yang masih tidak tuntas dalam hasil

belajarnya karena satu siswa masih sulit dalam mengikuti pembelajaran seperti

pada waktu mengerjakan soal siswa belum mampu membaca soal dengan baik

karena siswa tersebut belum lancar dalam membaca permulaan siswa ini

membutuhkan waktu lebih dalam membaca sehingga masih sulit untuk

meningkatkan hasil belajarnya. Dan satu siswa lain yang masih belum tuntas

dalam hasil belajarnya karena siswa tersebut dalam pembelajaran masih sering

tidak memperhatikan guru waktu pembelajaran berlangsung siswa tersebut sibuk

dengan kegiatannya sendiri seperti menggambar dan mencoret-coret bukunya

sendiri.


