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ABSTRAK 
 

Wardani, Aprilia Isti. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

Talking Stick dengan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Kota Semarang. Skripsi. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Susilo, 

M.Pd, Pembimbing II: Deasylina da Ary, S.Pd., M.Sn. 

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

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Masalah dalam penelitian ini adalah  pembelajaran IPS kelas IV 

SDN Purwoyoso 01 Semarang yang belum optimal. Hal ini dikarenakan guru belum 

optimal dalam menggunakan model dan media pembelajaran. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS masih rendah. Dampaknya pemahaman siswa rendah yang 

ditunjukkan sebesar 54% siswa memperoleh nilai dibawah KKM. Pembelajran IPS 

akan ditingkatkan dengan menggunakan model talking stick dengan media visual. 

Talking stick adalah model pembelajaran dengan  menggunakan tongkat, siswa yang 

memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan. Model talking stick akan mendorong 

siswa untuk aktif, membantu siswa memahami materi dan menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah model talking stick 

dengan media visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual pada siswa kelas 

IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan tiga siklus, setiap siklus 

terdiri atas satu pertemuan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi.. Subjek penelitian ini adalah guru dan 37 siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan 

catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 16 dengan kriteria cukup,  siklus II memperoleh skor 22 dengan kriteria baik dan 

siklus III memperoleh skor 27 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus 

I memperoleh skor 11,7 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 15,1 

dengan kriteria baik dan siklus III memperoleh skor 16,8 dengan kriteria baik. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siklus I sebesar  63,8% dengan rata-rata kelas 64, 

siklus II 74% dengan rata-rata kelas 70,2 dan 86,48% pada siklus III dengan rata-rata 

kelas 73,8. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah model talking stick dengan media visual 

dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang. Saran yang 

diberikan adalah guru hendaknya menggunakan model dan media pembelajaran 

dengan optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran IPS, model talking stick, media visual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Visi pendidikan nasional Indonesia (2008) adalah terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas sehingga mampu dan  proaktif menjawab tantangan  zaman  yang  

selalu berubah. Adanya visi tersebut maka berakibat pada prinsip 

penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 yakni pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.   

Untuk mewujudkan visi tersebut, harus diupayakan pembelajaran yang 

berkualitas. Dalam upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas, dibutuhkan 

sebuah standar yang menjadi tempat awal menyusun sebuah pembelajaran. 

Pemerintah menetapkan  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 

2006 tentang standar isi. Standart isi digunakan kepala sekolah, guru dan 

pengembang kurikulum untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang 

dijabarkan dalam  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Melalui KTSP pemerintah 

berusaha memenuhi tuntutan pembaharuan tersebut yang dijabarkan dalam 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) di SD/MI yang merupakan 
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standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan 

menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan.  

Berdasarkan KTSP, mata pelajaran IPS diberikan mulai dari SD/MI/SDLB 

sampai SMP/MTs/SMPLB. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 

dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. (LP3, 2007:575) 

  Menurut pendapat Kosasih (dalam Solihatin dan Raharjo, 2008:15) 

pendidikan IPS membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga 

memahami lingkungan sosialnya. Hal ini senada dengan pendapat Solihatin 

(2008:15) yaitu untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada 

siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya Nursid  (dalam Hidayati 2008 : 1.23) 

menjelaskan bahwa IPS bertujuan membina anak didik menjadi warga negara 

yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial yang 

berguna bagi diri, masyarakat dan negara. 

Dalam pencapaian tujuan pendidikan IPS tersebut, terdapat  permasalahan 

dalam strategi dan sarana pembelajaran IPS itu sendiri. Hal ini terjadi karena 

adanya kecenderungan pemahaman yang salah bahwa IPS adalah pelajaran yang 

cenderung pada hafalan dan masih menekankan aktivitas guru lebih aktif daripada 

siswa  (Depdiknas, 2007). Sarana atau media pembelajaran sangat penting untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran IPS. Pada umumnya sarana untuk mendukung 

pembelajaran IPS masih sangat minim. Permasalahan ini mengakibatkan siswa 

kurang aktif, bahkan cenderung diam, dan mudah bosan dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Permasalahan tersebut juga terjadi pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 

01. Dari hasil observasi pembeajaran tanggal 12 September 2012 bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang 

diperoleh data sebagai berikut: 1) guru kurang optimal dalam penggunaan model 

dan media pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa, 2) kurang 

terlibatnya siswa dalam proses pembelajaran, siswa masih belum aktif 

berpendapat dan menjawab pertanyaan guru, kesiapan siswa masih kurang, 3) 

suasanan belajar yang kurang menyenangkan. Permasalahan ini memberi dampak 

pada rendahnya hasil belajar siswa. Data dokumen guru menunjukkan nilai 

terendah 45 dan nilai tertinggi 74, dengan rata-rata kelas 58,16. Prosentase hasil 

ulangan harian yang diperoleh yaitu sebanyak 54% atau 20 dari 37 siswa nilainya 

masih dibawah KKM (60).  

Hal lain yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran yaitu faktor dari luar 

sekolah. Letak SDN Purwoyoso 01 Semarang berada tepat disamping jalan raya 

dan pabrik es, hal ini menimbulkan suara bising sehingga mengganggu proses 

belajar mengajar. Kondisi pembelajaran seperti ini menunjukkan pembelajaran 

yang tidak berkualitas. Adapun indikator kualitas pembelajaran menurut 

Depdiknas (2004: 7-10) yaitu perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan 

dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, 
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kualitas media pembelajaran dan sistem pembelajaran. Indikator kualitas 

pembelajaran pada penelitian ini dibatasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar. 

Mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan, guru harus menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi dan dibantu dengan pengunaan media 

pembelajaran agar siswa terdorong untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Peranan guru sangat penting dalam upaya perbaikan kualitas pembelajaran, yaitu 

dalam hal mengelola kelas dan membimbing siswa selama pembelajaran sehingga 

kegiatan belajar siswa dapat dikendalikan, sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Berdasarkan diskusi 

bersama guru kolaborasi, bertolak dari akar penyebab masalah dan didasarkan 

pada kajian teori maka didapatkan alternatif pemecahan masalah yaitu 

menggunakan model pembelajaran talking stick dengan media visual.  

Model Talking stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang 

tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi 

pokoknya (Tharmizi, 2010). Keunggulan model talking stick adalah  membuat 

siswa lebih aktif, menguji kesiapan siswa, membantu siswa memahami materi dan 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan (Jamaluddin, 2011). 

Pembelajaran IPS dengan model talking stick akan menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. Dalam pembelajaran, siswa akan terdorong untuk 

memperhatikan penjelasan guru karena siswa harus siap memberikan jawaban 

apabila mendapatkan pertanyaan dari guru tentang materi yang diajarkan. 
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Pembelajaran IPS dengan model talking stick akan lebih optimal bila 

ditunjang dengan penggunaan media pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan media visual. Media  visual yang akan digunakan adalah 

gambar dan powerpoint. Media ini akan menampilkan gambar-gambar sesuai 

materi pembelajaran IPS tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi 

dan transportasi. Media visual yang digunakan dalam pembelajaran IPS akan 

menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran. Media yang 

menampilkan gambar-gambar teknologi produksi, komunikasi dan transportasi ini 

akan membantu siswa memahami materi IPS  yang dijelaskan guru, sehingga 

ingatan siswa akan lebih mendalam, sehingga tujuan pembelajaran IPS akan 

tercapai. 

Hal ini dibuktikan hasil penelitian Swastika Retno Edi (2012) dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Lingkungan dengan Model Kooperatif 

Tipe Talking stick Kelas II SDN Ngaliyan 05 Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran yaitu pada siklus I (57,14%), 

siklus II (66,67%) dan siklus III (85,71%) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zam Zam Rizka 

Susila Ardi (2012) dengan judul ”Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Model Talking stick dengan Media CD pada Siswa Kelas IV SDN Tawang Mas 

01”. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pencapaian ketuntasan belajar 

siklus I sebesar 61%, siklus II meningkat 72% dan pada siklus III meningkat 

menjadi 89%. 
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Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti bersama 

tim kolaborasi akan melakukan penelitian dengan judul  Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui Model Talking stick Dengan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah 

umum, yaitu apakah model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS  pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01? 

Dari rumusan masalah diatas dapat dirinci menjadi rumusan khusus sebagai 

berikut: 

1. Apakah model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS?  

2. Apakah model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS?  

3. Apakah model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan hasil 

belajar dalam pembelajaran IPS?  

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pembelajaran IPS SDN Purwoyoso 01 yang 

terletak pada kualitas pembelajaran yang ditunjukkan dengan keterampilan guru 

kurang dan aktivitas siswa rendah, serta hasil belajar yang rendah, maka peneliti 

mengambil tindakan melalui penerapan model pembelajaran talking stick. Suyatno 
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(2009: 124)  menjelaskan langkah-langkah pembelajaran Talking stick sebagai 

berikut: 

1) Guru menyiapkan sebuah tongkat. 

2) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan 

mempelajari materi. 

3) Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya guru 

mempersilakan siswa untuk menutup bukunya. 

4) Guru mengambil togkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu 

guru mrmberikan pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya, demikian seterusnya. 

5) Guru memberikan kesimpulan. 

6) Evaluasi. 

7) Penutup. 

 

Menurut Hamdani, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan indra penglihatan, media ini sering digunakan guru dalam 

penyampaian materi pembelajaran. Berikut langkah-langkah model pembelajaran 

talking stick  dengan media visual  merujuk pendapat ahli (Suyatno dan Agus 

Supriyono) adalah: 

1. Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi pokok dan menggunakan media. 

4. Siswa dibagi kelompok belajar untuk mengerjakan tugas kelompok. 

Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi.  

5. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

6. Guru dan siswa memulai permainan talking stick. 

7. Guru mengajukan pertanyaan. 

8. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan dari guru.  

9. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan merumuskan kesimpulan. 



8 

 

10. Evaluasi. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. Tujuan umum tersebut 

secara khusus dapa dirinci sebagai berikut: 

1. Meningkatan keterampilan guru kelas IV SDN Purwoyoso 01 pada 

pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual. 

2. Meningkatan aktivitas siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 pada pembelajaran 

IPS melalui model pembelajaran talking stick dengan media visual. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 dalam 

pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

a. Guru 

Penerapan model talking stick menggunakan media visual, guru dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya terutama mata 

pelajaran IPS. Selain itu guru lebih percaya diri dan mampu menunjukkan 
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kinerja yang profesional, serta mendapat kesempatan berperan aktif 

mengembangkan keterampilan diri dan pengetahuan. 

b. Siswa 

Penerapan talking stick  dengan menggunakan media visual, motivasi dan 

minat belajar siswa meningkat, kreativitas dan daya imajinasi siswa 

berkembang, sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

c. Sekolah 

Penerapan model talking stick  dengan menggunakan media visual, akan 

memberikan kontribusi dalam perbaikan pembelajaran, sehingga mutu sekolah 

dapat meningkat.  

d. Peneliti 

Peneliti mampu menggunakan penelitian ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan strategi 

pembelajaran dan media pembelajaran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, belajar memiliki arti berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang dikatakan belajar apabila 

mengalami perubahan akibat pengalaman berinteraksi terhadap lingkungan 

(Hamdani, 2010:20). Pendapat Djamarah (2010:10), belajar adalah proses 

perubahan perilaku akibat pengalaman dan latihan. Sedangkan menurut 

Fudyartanto (dalam Baharuddin: 2008) belajar adalah usaha untuk memperoleh 

ilmu dalam segala aspek yang belum dimiliki sebelumnya sehingga menjadi tahu, 

paham dan mengerti tentang sesuatu. Thobroni (2011:21) menyatakan bahwa 

belajar merupakan aktivitas manusia yang dilakukan secara terus menerus selama 

manusia tersebut masih hidup. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh setiap individu 

secara terus menerus untuk menguasai kemampuan dalam segala aspek (afektif, 

kognitif dan psikomotor) berdasarkan pengalaman dan latihan yang diperoleh 

dengan adanya interaksi terhadap lingkungan.  

Kegiatan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Baharuddin 

(2008, 19-28) faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 
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a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang meliputi: 

faktor fisiologis yang berhubungan dengan kondisi fisik individu dan faktor 

psikologis yang mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, 

motivasi, minat, sikap dan bakat. 

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, meliputi: 

lingkungan social (sekolah, masyarakat dan keluarga) dan lingkungan non 

sosial (lingkungan alamiah, faktor instrumental dan materi pelajaran) 

2.1.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Dalam UU No. 20/2003, Bab I Pasal I Ayat 20 dijelaskan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Sejalan dengan pengertian tersebut,  

Suprijono (2009:13) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan proses 

pengorganisasian lingkungan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan 

kegiatan belajar bagi peserta didik.  Sedangkan menurut Hamzah (2009:2) 

pembelajaran adalah suatu upaya untuk membelajarkan siswa. Gagne (dalam 

Rifa‟i, 2010:192) menyatakan bahwa pembelajaran adalah serangkaian peristiwa 

eksternal dan internal belajar, sehingga peserta didik memperoleh informasi dan 

tujuan pembelajaran tercapai.  

Thabroni (2011:21) berpendapat bahwa pembelajaran adalah  proses 

belajar yang berulang-ulang dan menyebabkan adanya perubahan perilaku yang 

bersifat tetap. Pendapat lain yang membahas tentang pembelajaran adalah 

menurut Hamdani (2010:23), dijelaskan bahwa pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku peserta didik dengan cara menyediakan lingkungan, 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir, dan memberi kebebasan 

kepada siswa untuk memahami materi sesuai minatnya.  

Berdasarkan beberapa uraian tentang pembelajaran diatas, dapat 

disimpulkan  bahwa pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan belajar yang 

dilakukan peserta didik dan guru terhadap lingkungannya, yang dilakukan secara 

berulang-ulang untuk mencapai hasil belajar yang ditunjukkan dengan adanya 

perubahan perilaku pada diri peserta didik. 

2.1.2 Kualitas pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapain tujuan pembelajaran. 

Depdiknas (2004: 7-10). Menurut Etzioni (dalam Daryanto. 2010: 57) kualitas 

dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih 

luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan 

demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi 

juga dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. 

Efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat 

dari sisi persepsi. Efektivitas belajar meliputi beberapa aspek, yaitu peningkatan 

pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan 

adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi dan peningkatan interaksi 

kultural (Hamdani, 2010: 194). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka disimpulkan bahwa 

kualitas pembelajaran merupakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang 
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berlangsung secara efektif sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan yang 

diharapkan. Suatu pembelajaran dapat dikatakan berkualitas jika berhasil 

mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan 

pendidikannya. 

Depdiknas (2004: 7-10) menyatakan bahwa indikator kualitas 

pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Perilaku pembelajaran pendidik 

2) Perilaku dan dampak belajar siswa 

3) Iklim pembelajaran 

4) Materi pembelajaran yang berkualitas 

5) Kualitas media pembelajaran 

6) Sistem pembelajaran 

Diantara indikator-indikator tersebut peneliti memprioritaskan indikator 

yang menyangkut perilaku pembelajaran pendidik yang tercermin dalam 

keterampilan guru dalam mengajar, perilaku dan dampak belajar siswa yang 

nampak pada aktivitas siswa dan hasil belajar lebih jelasnya ketiga indikator ini 

dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.2.1 Keterampilan guru 

Menurut Ametembun (dalam Djamarah, 2010:32) guru adalah semua 

orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual 

ataupun klasikal. Seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. 

Mendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki tetapi 

mengarahkan bagaimana seorang peserta didik tersebut bersikap. Mendidik erat 



14 

 

kaitannya dengan mengajar, saling berkaitan satu sama lain. Mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat 

(Hamdani, 2009: 90).  

Hamalik (2006: 50) menyatakan mengajar adalah memberikan bimbingan 

belajar kepada murid untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang 

bersifat generik yang harus dikuasai guru atau dosen, terlepas dari tingkat kelas 

dan bidang studi yang diajarkannya (Solihatin 2012: 56). 

 Anitah, dkk (2008:7.8 – 8.63) mengungkapkan dalam kegiatan belajar 

mengajar guru memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu guru harus 

menguasai sedikitnya delapan keterampilan mengajar, yaitu: 

a. Keterampilan bertanya, yang dapat meningkatkan partisipasi, minat dan 

rasa ingin tahu siswa. Komponennya antara lain penggunaan pertanyaan 

secara jelas dan singkat, pemberian waktu berpikir, pemindahan giliran, 

penyebaran. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam bertanya yaitu : 

a) Pertanyaan hendaknya singkat, jelas, disusun dengan kata-kata yang 

sederhana; b) mengenai satu masalah saja; c) Pertanyaan langsung 

sebaiknya diberikan secara random; d) Pertanyaan didistribusikan secara 

merata kepada siswa; e) Pertanyaan disesuaikan dengan kemampuan dan 

kesiapan siswa.  

b. Keterampilan memberi penguatan, yang berupa penguatan verbal dan 

nonverbal (gerak isyarat, pendekatan langsung, sentuhan) guna 

memberikan informasi dan umpan balik bagi siswa sebagai tindakan 



15 

 

dorongan ataupun koreksi. Guru harus menghargai pertanyaan, jawaban, 

pendapat dan sikap siswa, sehingga memberi dampak positif berupa 

motivasi, perasaan senang, bersemangat, dan percaya diri. 

c. Keterampilan mengadakan variasi, kegiatan guru dalam proses interaksi 

belajar mengajar untuk mengatasi perasaan jenuh, membosankan, 

menyebabkan perasaan malas muncul. Variasi dapat berupa cara mengajar 

guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, variasi 

penggunaan metode dan pola interaksi. Dalam variasi gaya mengajar 

terdiri dari variasi suara, penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, 

gerakan anggota badan, pindah posisi. Variasi media dan bahan ajar 

meliputi variasi media pandang, variasi media dengar, variasi media taktil. 

Variasi interaksi dalam pembelajaran dapat dilakukan guru dengan 

berinteraksi dengan siswa secara keseluruhan, interaksi individual dan 

interaksi kelompok kecil. 

d. Keterampilan menjelaskan, penyajian suatu penjelasan harus 

memperhatikan kejelasan bahasa atau istilah yang mudah dimengerti 

siswa, penggunaaan contoh dan ilustrasi yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari, pemberian tekanan pada masalah pokok, dan penggunaan 

balikan yang memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan pemahaman 

atau keraguan. Selain itu materi yang disampaikan harus sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. 

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen keterampilan 

membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian siswa, menimbulkan 
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motivasi, menyampaikan tujuan, mengingatkan masalah pokok yang akan 

dibahas, membuat kaitan antara materi yang dipelajari dengan pengelaman 

dan pengetahuan siswa. Sedangkan komponen keterampilan menutup 

pelajaran meliputi merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan dan 

mengevaluasi . 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Hal-hal yang harus 

diperhatikan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil antara lain 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperluas 

masalah atau urun pendapat, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan 

urunan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. 

Dalam melakukan diskusi, guru dan siswa harus memiliki latar belakang 

informasi yang berkaitan denga topik, selain itu pemberian waktu yang 

cukup untuk melaksanakan diskusi akan memepengaruhi hasil diskusi. 

g. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

Komponen keterampilan ini antara lain menunjukkan sikap tanggap, 

memberi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan, modifikasi tingkah 

laku. 

h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Agar dapat 

mengaplikasikan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

guru harus memilki keterampilan melakukan hubungan antarpribadi. 
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Sedangkan komponen keterampilan ini antara lain keterampilan 

mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan membentuk 

kelompok secara tepat, membagi perhatian kepada berbagai tugas dan 

kebutuhan siswa, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, 

keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan paparan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran di kelas berkaitan erat dengan keterampilan atau kemampuan guru 

dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan mengamati keterampilan guru dalam mengajar dengan menggunakan 

model talking stick dengan media visual.  

2.1.2.2 Aktivitas siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik dan mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait. apabila seseorang sedang 

belajar disuatu ruangan, tetapi pikiran seseorang tersebut tidak fokus terhadap apa 

yang dipelajari di ruangan itu. Hal ini menunjukkan ketidakserasian antara 

aktivitas fisik dan akifitas mental, jika demikian maka belajar tidak akan 

maksimal (Sardiman, 2011: 100). 

Djamarah (2008:38-45) menyatakan bahwa aktivitas belajar terdiri dari 

mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi; menulis; 

membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan 

bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

Selanjutnya Dierich (dalam Hamalik 2008: 172) membagi aktivitas belajar dalam 

delapan kelompok, yaitu: 
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a. Aktivitas visual, komponen-komponennya: membaca, mengamati, 

mempelajari gambar. 

b. Aktivitas lisan (oral), komponen-komponennya: mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, menghubungkan suatu 

kejadian dan diskusi 

c. Aktivitas mendengarkan, komponen-komponennya: mendengarkan 

penjelasan guru, mendengarkan penjelasan teman satu kelompok, 

mendengarkan penjelasan kelompok lain. 

d. Aktivitas menulis, komponen komponennya: menulis laporan, 

mengerjakan tes, menulis rangkuman, mengisi angket 

e. Aktivitas mental, komponen-komponennya: mengingatkan teman, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, dan kerjasama 

f. Aktivitas emosional, komponen-komponennya: berani, fokus, minat. 

g. Aktivitas menggambar, komponen-komponennya: menggambar, 

membuat grafik, diagram peta dan pola  

h. Aktivitas matrik, komponen-komponennya: melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model dan 

berkebun. 

2.1.2.3 Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2006 : 30) hasil belajar yang utama adalah pola tingkah 

laku yang bulat. Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut. Hasil belajar akan tampak pada pada setiap 

perubahan pada aspek-aspek sebagai berikut: (1) pengetahuan, (2) pengertian, (3) 
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kebiasaan, (4) keterampilan, (5) apresiasi, (6) emosional, (7) hubungan sosial, (8) 

jasmani, (9) atis atau budi pekerti dan, (10) sikap.  

Suprijono (2009: 5) mengemukakan hasil belajar adalah pola perbuatan, 

nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran dikategorisasi oleh pakar 

pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara fragmentaris atau 

terpisah, melainkan komprehensif.  

Selanjutnya Merujuk pada pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2009:5), 

hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespons secara spesifik terhadap rangsangan spesifiks. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi. 

5) Sikap adalah kemampuanmenerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut dan menjadikan nilai-nilai sebagai standar 
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perilaku. Hasil belajar secara lebih ringkasnya adalah mencakup tiga aspek yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Bloom (dalam Rifa‟i, 2010 : 86-91) bahwa tiga taksonomi yanng disebut sebagai 

ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah 

kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran 

intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

kemampuan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.  

2.1.3 Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.3.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

IPS adalah mata pelajaran yang diajarkan di jenjang sekolah dasar hingga 

menengah. IPS mengkaji tentang manusia dan segala sesuatu disekitarnya. 

Menurut Kosasih ( Solihatin dan Raharjo 2008:15) IPS membantu memecahkan 

permasalahan antara manusia dan lingkungannya, sehingga manusia memahami 

lingkungannya. Menurut Hadi, dkk (2008:1) ilmu pengetahuan sosial adalah 

program pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep ilmu ilmu 

sosial dan humaniora. Selanjutnya Nasution (dalam Astuti , 2009:3) 

mengemukakan  IPS adalah suatu program pendidikan yang mempersoalkan 

manusia dalam lingkungan fisik maupun dalam lingkungan sosialnya. Adapun 

definisi IPS menurut National Council for Sosial Studies  (dalam Hidayati, 2008: 

1-26) IPS adalah pendidikan terintegrasi dari ilmu pengetahuan dan kemanusiaan 

untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah 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.  

2.1.3.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tujuan pendidikan IPS adalah mendidik dan memberi bekal kepada siswa 

untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan, lingkungan. Bekal 

tersebut akan digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 

tinggi (Solihatin dan Raharjo , 2008 : 15 ). Tujuan IPS menurut menurut National 

Council for Sosial Studies  (dalam Hidayati, 2008: 1-26) adalah untuk membantu 

kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan informasi 

dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara 

Sedangkan tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmaja (dalam 

Hidayati, 2008:1-24) adalah membina anak didik menjadi warga Negara yang 

baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial yang 

berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan Negara.  

Selanjutnya Kosasih (dalam Solihatin, 2008:15) menyatakan IPS 

membantu siswa memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga 

menjadikannya mengerti, memahami keadaan sosial di lingkungan masyarakat. 

Soewarso (2010: 6-7) menjelaskan tujuan IPS adalah upaya menyiapkan para 

peserta didik supaya dapat menjadi warga yang baik. 
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Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan IPS 

adalah membantu siswa untuk memahami lingkungannya dalam memecahkan 

masalah yang ada, sehingga siswa memiliki kepedulian sosial yang tinggi.  

2.1.3.3 Keterampilan Dasar dalam Pengajaran IPS 

Keterampilan pengajaran IPS dibutuhkan untuk menangani gejala sosial. 

Mencakup keterampilan berfikir dan pengolahan data. Keterampilan IPS tidak 

hanya terbatas pada keterampilan psikomotor. Hal yang perlu diperhatikan guru 

adalah melatih siswa bagaimana memperoleh informasi dari gejala yang ada dari 

masyarakat, membentuk ide, membuat penilaian serta keterampilan pengambilan 

keputusan dalam partisipasi kehidupan nyata. Secara ringkas, keterampilan dalam 

pengajaran IPS meliputi: a) keterampilan berfikir; b) keterampilan akademik; c) 

keterampilan ilmiah khususnya ilmu-ilmu sosial; d) keterampilan sosial (Astuti 

dkk, 2009: 24-27). 

Kelompok pakar dalam National Council for the Sosial Studies (NCSS) 

mengemukakan tiga kelompok keterampilan yang relevan dengan IPS yaitu:  

1) Keterampilan memperoleh informasi. Keterampilan ini meliputi: (a) 

keterampilan membaca terdiri dari pemahaman, perbendaharaan bahasa, 

kecepatan membaca; (b) keterampilan studi, terdiri dari mendapatkan 

informasi dan menata informasi; (c) keterampilan merujuk dan mencari 

informasi, terdiri dari penggunaan perpustakaan, rujukan khusus, 

menggunakan peta globe dan grafik serta sumber masyarakat; (d) 

keterampilan teknis dalam menggunakan alat-alat elektronik, terdiri dari 

keterampilan komputer, jaringan informasi telepon dan televisi. 

2) Keterampilan berhubungan dengan pengorganisasian dan  penggunaan 

informasi. Keterampilan ini meliputi: (a) keterampilan intelektual, terdiri 

dari mengklarifikasi informasi, mengintepretasi informasi, menganalisis 

informasi, membuat ikhtisar, mensintesis informasi dan mengevaluasi 

informasi; (b) keterampilan mengambil keputusan. 

3) Keterampilan dalam hubungan interpersonal dan partisipasi sosial, terdiri 

dari keterampilan personal, keterampilan berinteraksi dalam kelompok 

dan partisipasi sosial politis.  
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Ketiga keterampilan diatas bertujuan agar siswa mampu berinteraksi 

dengan baik di lingkungan keluarga, teman d an masyarakat. Sehingga dapat 

digunakan siswa dikemudian hari, mereka dapat mengambil keputusan tepat 

sehingga berkiprah dalam kehidupan secara efektif dan efisien (Astuti dkk, 

2009:25-27). 

2.1.4 Pendidikan IPS di Sekolah Dasar 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus memperhatikan 

kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Rata-rata usia anak SD 

adalah usia 6-12 tahun. Menurut Jean Piaget anak usia 7 sampai 11 tahun  

memasuki tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak dapat mengembangkan 

pikiran logis. Penalaran logika yang mereka kuasai hanya pada situasi konkrit dan 

belum bisa memecahkan masalah yang bersifat abstrak. Pada anak golongan 

operasional konkrit ini memiliki ciri diantaranya perhatian mudah teralih dan 

terfokus pada lingkungan terdekat, serta mempunyai dorongan untuk menyelidiki 

terhadap sesuatu yang diinginkan (Hidayati, 2008 :1-29). 

Ruang lingkup pengajaran ilmu pengetahuan sosial di SD berdasarkan  

Permendiknas (2006:575) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan, Winataputra (2007: 3.10) mengatakan 

bahwa sejak masa prasejarah nenek moyang kita sudah mempunyai 

kemampuan merefleksikan bagaimana dunia sekelilingnya mempengaruhi 

dalam kehidupannya sehari-hari.  

b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Konsep waktu secara implicit 

mempunyai tiga dimensi, yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan. 
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Waktu dalam sejarah terjadi empat hal, yaitu 1) perkembangan, 2) 

kesinambungan, 3) pengulangan, dan 4) perubahan (Winataputra, 2007: 5.9) 

c. Sistem sosial dan budaya. Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang universal 

diwujudkan dalam sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik 

(Koentjaraningrat dalam Winataputra, 2007: 5.47) 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ekonomi merupakan bahan kajian 

mengenai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak 

terbatas, dihadapkan dengan alat-alat pemenuh kebutuhan (sumber daya 

ekonomi) yang terbatas jumlahnya (Arini Esti Astuti, 2009: 95) 

Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat (Mulyono Tjokrodikaryo  dalam Hidayati, 2008: 1-26). Ada 5 macam 

sumber materi IPS antara lain: 

a. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di lingkungan sekitar sampai lingkungan 

yang luas negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya.  

b. Kegiatan manusia misalnya: pendidikan, komunikasi dan transportasi. 

c. Lingkungan geografi dan budaya.  

d. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan, kejadian yang besar dari 

yang terdekat dan terjauh. 

e. Anak sebagai sumber materi  

2.1.5 Model Pembelajaran Talking stick 

2.1.5.1 Pengertian model pembelajaran talking stick 

Talking stick termasuk salah satu  model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang 
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tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi 

pokoknya (Tharmizi, 2010). Sejalan dengan pendapat tersebut, Suprijono 

(2009:109-110) mengungkapkan bahwa model talking stick mendorong peserta 

didik berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran diawali penjelasan guru 

mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan 

membaca, mempelajari materi tersebut. Guru memberikan waktu cukup untuk 

aktivitas ini. Selanjutnya meminta peserta didik menutup bukunya. Guru 

mengambil tongkat yang telah dipersiapkan. Tongkat diberikan kepada salah satu 

peserta didik. Peserta didik yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab 

pertanyaan guru demikian seterusnya.  

Berdasarkan penjelasan mengenai model talking stick diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model ini dapat menciptakan suasana menyenangkan pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa dapat bermain dan bernyanyi bersama 

tanpa meninggalkan inti dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selain itu, siswa 

akan lebih aktif karena memiliki hak untuk mengungkapan pendapat atau 

menjawab pertanyaan dari guru. Keunggulan model talking stick adalah  membuat 

siswa lebih aktif, menguji kesiapan siswa, melatih pemahaman siswa, dan 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan (Jamaluddin, 2011). 

2.1.5.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Talking stick 

Suyatno (2009: 124)  menjelaskan langkah-langkah pembelajaran Talking 

stick sebagai berikut: 

8) Guru menyiapkan sebuah tongkat. 

9) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan 

mempelajari materi. 
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10) Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya guru 

mempersilakan siswa untuk menutup bukunya. 

11) Guru mengambil togkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu 

guru mrmberikan pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya, demikian seterusnya. 

12) Guru memberikan kesimpulan. 

13) Evaluasi. 

14) Penutup. 

 

Menurut Hamdani, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan indra penglihatan, media ini sering digunakan guru dalam 

penyampaian materi pembelajaran.  Berikut langkah-langkah model pembelajaran 

talking stick  dengan media visual  merujuk pendapat ahli (Suyatno dan Agus 

Supriyono) adalah: 

1) Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru menjelaskan materi pokok dan menggunakan media. 

4) Siswa dibagi kelompok belajar untuk mengerjakan tugas kelompok. 

Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi.  

5) Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

6) Guru dan siswa memulai permainan talking stick. 

7) Guru mengajukan pertanyaan. 

8) Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan dari guru.  

9) Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan merumuskan kesimpulan. 

10) Evaluasi. 

2.1.5.3 Teori Belajar yang Mendasari Penelitian 

Teori belajar yang mendasari pendekatan kooperatif Talking stick dengan 

media visual adalah sebagai berikut : 



27 

 

a. Teori belajar kognitivisme 

Dalam teori belajar kognitivisme Piaget (dalam Rifa‟i 2009:25) 

mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor 

eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi 

antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang 

hayatnya. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan 

“pusat” penggerak berbagai kegiatan kita: mengenali lingkungan, melihat 

berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, 

menarik simpulan dan sebagainya. 

Teori ini mendasari model  talking stick dengan media visual karena 

dengan penggunaan model talking stick, ini terjadi proses belajar karena 

adanya interaksi dengan lingkungan dimana siswa berinteraksi dengan guru 

dan siswa dalam rangka mendapatkan informasi dan bertukar pikiran, 

kemudian siswa diharuskan memberikan pendapat atau memberikan solusi 

pemecahan masalah yang diberikan oleh guru. 

b. Teori Belajar Behaviorisme 

Teori Behaviorisme didasarkan pada pemikiran Skinner (dalam 2009 : 

106) bahwa belajar merupakan salah satu jenis perilaku peserta didik yang 

dilakukan secara sadar. Individu berperilaku apabila ada rangsangan. Dalam 

belajar tersebut kondisi lingkungan berperan sebagai perangsang (stimulator) 

yang harus direspon individu dengan sejumlah konsekuensi tertentu. Respon 

yang diberikan peserta didik tersebut berfungsi sebagai penguat (reinforce) 

dalam kegiatan belajar peserta didik. 
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Teori ini mendasari model talking stick dengan media visual karena 

dalam pembelajaran yang menggunakan model talking stick siswa akan 

diberikan rangsangan oleh guru berupa media visual agar respon siswa 

terhadap pembelajaran akan semakin meningkat, karena siswa dituntuk untuk 

memberikan jawaban ataupun pendapat tentang apa yang diberikan oleh guru. 

c. Teori Belajar Humanisme 

Teori belajar humanisme didasarkan pada pemikiran Carl R. Rogers 

(dalam Lapono, 2008:1.35) yang menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan 

yang dilakukan seseorang memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi diri, 

sehingga guru harus menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan siswa 

untuk mengaktualisasi diri. 

Ketiga teori belajar diatas mendasari model talking stick karena pada 

pembelajaan talking stick guru akan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memberi tanggapan atau respon sesuai pemahamannya sendiri 

berdasarkan materi yang diajarkan. 

2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Hakekat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru dalam proses 

membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media digunakan dalam kegiatan 

belajar karena dapat menyajikan benda jauh dari subyek belajar dan menyajikan 

peristiwa kompleks (Rifa‟i, 2010:194-196). Soewarso (2011: 66) menjelaskan 

bahwa alat bantu apapun asal bertujuan untuk membantu keberhasilan belajar 

efektif dan efisien, maka dapat digolongkan ke dalam media pembelajaran. 
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Sedangkan menurut Arsyad (2011: 4) media pembelajaran adalah alat yang 

membawa informasi mengandung maksud pengajaran. Selanjutnya Anitah (2010: 

5) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah bahan atau alat yang dapat 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa menerima pengetahuan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan media  pembelajaran 

adalah sarana atau alat yang dapat digunakan sebagai perantara proses 

pembelajaran untuk membantu peserta didik menerima pengetahuan atau 

informasi selama proses pembelajaran. 

2.1.6.2 Media Visual 

Media visual berperan penting dalam pembelajaran, karena dapat 

memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan (Arsyad, 2011: 91). Hamdani 

(2011 : 248) menyatakan media visual adalah media yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan indra penglihatan. Selanjutnya Anitah (2010:7) berpendapat 

bahwa media visual adalah media yang bias dihayati seseorang melalui 

penglihatannya. Maka jenis media ini sering digunakan oleh para guru untuk 

membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual terdiri atas 

media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. 

Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam (still pictures) atau 

bergerak (motion picture). 

Adapun media yang tidak dapat diproyeksikan adalah gambar yang 

disajikan secara fotograpik, misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat 

atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan bahan atau isi pelajaran, yang akan 
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disampaikan kepada siswa. Media yang diproyeksikan adalah media yang 

menggunakan alat proyeksi sehingga gambar atau tulisan nampak pada layar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media visual adalah salah satu jenis media 

pembelajaran yang dapat dilihat oleh indra penglihatan dan terdiri dari media 

visual yang dapat diproyeksikan dan tidak dapat diproyeksikan. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan media visual yang dapat diproyeksikan dan yang tidak 

dapat diproyeksikan. Media yang digunakan yaitu: 

1.1.2.7.1 Gambar 

Edgar Dale (dalam Arsyad, 2011: 8) menyebutkan bahwa gambar adalah 

suatu bahan yang dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk yang 

realistis. Gambar dapat mengalihkan pengalaman belajar dari taraf kata-kata ke 

taraf yang lebih konkrit. 

Menurut Anitah (2010:9) gambar memiliki manfaat diantaranya (1) 

menimbulkan daya tarik peserta didik; (2) mempermudah pemahaman materi; (3) 

memperjelas bagian-bagian yang penting. 

Peneliti memilih media gambar untuk digunakan pada penelitian ini karena 

manfaat yang diberikan oleh media gambar itu sendiri. Media gambar digunakan 

peneliti pada siklus I dan siklus III sesuai materi yang diajarakan yaitu 

perkembangan teknologi produksi dan transportasi. 

1.1.2.7.2 Power point  

Susilana dan Ceppi (2009, 101-102) menjelaskan power point merupakan 

software yang dirancang khusus untuk menampilkan media yang menarik dan 

mudah digunakan. Power point merupakan salah satu produk unggulan yang 
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dapat kita gunakan untuk menyusun presentasi yang menarik. Pendidik 

memanfaatkan media presentasi ini untuk mempresentasikan materi pembelajaran 

(Sukiman, 2012:213).  

Menurut Susilana dan Ceppi (2009:102) media pembelajaran power point 

dapat dibuat melalui prosedur sebagai berikut: 

a. Identifikasi program, dilakukan untuk melihat kesesuaian program 

dengan materi dan tingkat perkembangan siswa. 

b. Mengumpulkan bahan pendukungyang disesuaikan dengan materi. 

c. Proses pengerjaan power point hingga selesai. 

d. Melakukan pengecekan terhadap power point yang teah dibuat dari 

segi bahasa, isi dan kebenaran konsep. 

Peneliti menggunakan media power point dalam penelitian ini untuk 

menarik minat siswa dan menyampaikan materi kepada siswa agar lebih mudah 

dipahami siswa. Penggunaan media dalam penelitian ini, yaitu pada siklus I 

peneliti menggunakan gambar, pada siklus II menggunakan power point, dan 

untuk siklus III menggunakan power point dan gambar. 

2.1.7 Indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa melalui Model 

Talking stick Dengan Media Visual  

Merujuk pendapat ahli (Suyatno dan Agus Supriyono) tentang langkah-

langkah model talking stick, maka peneliti menetapkan indikator keterampilan 

guru dan aktivitas siswa sebagai berikut. 

Indikator keterampilan guru: (1) guru mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran); (2) guru melakukan 
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aperse psi dan menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran); (3) guru menjelaskan materi pokok  (keterampilan menjelaskan); (4) 

guru membagi dan membimbing kelompok diskusi (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil dan perorangan); (5)  guru membahas hasil diskusi dan 

member penguatan (keterampilan memberi penguatan); (6) guru  memulai model 

talking stick (keterampilan mengelola kelas); (7) guru mengajukan pertanyaan 

(keterampilan bertanya); (8) guru merumuskan kesimpulan dan memberikan 

evaluasi (keterampilan menutup pelajaran). 

Indikator aktivitas siswa: (1) siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti 

pembelajaran  (visual and  motoric activities); (2) siswa menyimak  materi yang 

dijelaskan oleh guru (listening activities); (3) siswa berdiskusi dan  membaca 

materi pelajaran (visual activities); (4) siswa mempresentasikan hasi diskusi (oral 

and mental activities); (5) siswa melakukan permainan talking stick  (motor and  

emotional  activities); (6) siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru (oral 

activities and mental activities); (7) siswa merefleksi dan menyimpulkan 

pembelajaran (mental activities). 

2.1.8 Penerapan Model Talking stick Dengan Media Visual pada 

Pembelajaran IPS 

Proses pembelajaran IPS di kelas IV SDN Purwoyoso 01 masih belum 

optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya 

keterampilan guru dalam mengajar dan menggunakan media pembelajaran secara 

optimal, rendahnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta belum 

terciptanya suasana belajar yang menyenangkan.  
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Kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN Purwoyoso 01 perlu 

ditingkatkan dengan cara menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas tersebut. 

Penggunaan model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas tersebut. Model talking stick dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa awan tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran. Selain itu keaktifan siswa dalam menjawab atau 

menyampaikan pendapat akan meningkat.  

Penggunaan media visual alam pembelajaran dengan model talking stick ini 

akan membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan, sehingga daya 

ingat siswa akan lebih mendalam. Berikut langkah-langkah model pembelajaran 

talking stick  dengan media visual  merujuk pendapat ahli (Suyatno dan Agus 

Supriyono) adalah: 

11. Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

12. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

13. Guru menjelaskan materi pokok dan menggunakan media. 

14. Siswa dibagi kelompok belajar untuk mengerjakan tugas kelompok. 

Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi.  

15. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

16. Guru dan siswa memulai permainan talking stick. 

17. Guru mengajukan pertanyaan. 

18. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan dari guru.  

19. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan merumuskan kesimpulan. 

20. Evaluasi. 
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Penerapan model talking stick dengan media visual diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan Swastika Retno Edi (2012) dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembalajaran Tema Lingkungan dengan Model Kooperatif 

Tipe Talking stick Kelas II SDN Ngaliyan 05 Semarang ”. Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran yaitu pada siklus I (57,14%), 

siklus II (66,67%) dan siklus III (85,71%) 

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Zam Zam Rizka Susila Ardi (2012) 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Talking 

stick dengan Media CD pada Siswa Kelas IV SDN Tawang Mas 01”. Hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan pencapaian ketuntasan belajar siklus I 

(61%), siklus II  (72%) dan pada siklus III (89%). Penelitian ini didukung 

peneitian oleh  Winarsih (2012) dengan judul “Penerapan Model Talking stick 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS kelas IV di SDN Blabak 3 Kota Kediri”. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran pada siklus 

kedua sebesar 83%. (http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=54348) 

Penelitian yang dilakukan oleh Heppi Sasmoko (2012) dengan judul 

“Penerapan Model Talking stick Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPS Siswa 

Kelas V SDN Pandanwangi 4 Kecamatan Blimbing Kota Malang”.  Hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran yang ditunjukkan 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=54348


35 

 

kriteria tuntas belajar berturut-turut pada siklus I pertemuan 1 sampai siklus II 

pertemuan 2, yaitu 68,1%,  72,7%, 86,3% dan 95,5%. (http://library.um.ac.id/ptk-

/index.php?-mod=detail&id=48494) 

Beberapa penelitian tersebut di atas menunjukkan keberhasilan penerapan 

model Talking stick dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada bebrapa 

mata pelajaran di SD. Dengan demikian  beberapa penelitian tersebut di atas dapat 

dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Talking stick dengan Media Visual 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang”. Hal-hal yang 

membedakan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini adalah latar 

belakang masalah, media yang digunakan, lagu yang digunakan, keadaan sekitar 

sekolah dan karakter siswa.  

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Kegiatan pembelajaran sebelum adanya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah guru belum dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan karena 

belum menggunakan media pembelajaran secara optimal sehingga siswa kurang 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Kesiapan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran juga masih rendah, selain itu siswa kurang mudah memahami materi 

yang disajikan sehingga siswa kurang aktif dalam menanggapi pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Guru kurang tepat dalam memilih model pembelajaran untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

http://library.um.ac.id/ptk-/index.php?-mod=detail&id=48494
http://library.um.ac.id/ptk-/index.php?-mod=detail&id=48494
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Pemecahan masalah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran talking stick dengan media visual. Berikut 

langkah-langkah model pembelajaran talking stick  dengan media visual  merujuk 

pendapat ahli (Suyatno dan Agus Supriyono) adalah: 

1. Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi pokok dan menggunakan media. 

4. Siswa dibagi kelompok belajar untuk mengerjakan tugas kelompok. 

Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi.  

5. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

6. Guru dan siswa memulai permainan talking stick. 

7. Guru mengajukan pertanyaan. 

8. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan dari guru.  

9. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan merumuskan kesimpulan. 

10. Evaluasi. 

Setelah diberikan tindakan tersebut, pembelajaran  diharapkan lebih 

menyenangkan dan siswa akan lebih memahami materi yang diajarkan adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas akan diperjelas pada skema dibawah ini. 
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Bagan 4.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Kondisi awal: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran masih rendah 

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran masih rendah. 

3. Hasil belajar siswa masih rendah. 

Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi pokok dan menggunakan media. 

4. Siswa dibagi kelompok belajar untuk mengerjakan tugas kelompok. 

Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi.  

5. Guru dan siswa membahas hasil diskusi. 

6. Guru dan siswa memulai permainan talking stick. 

7. Guru mengajukan pertanyaan. 

8. Siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan dari guru.  

9. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan merumuskan 

kesimpulan. 

10. Evaluasi. 

 

Kondisi akhir: 

1. Keterampilan guru meningkat 

2. Aktivitas siswa meningkat 

3. Hasil belajar siswa meningkat 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

1. Model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru pada pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01.  

2. Model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan aktivitas 

siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. 

3. Model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 SUBYEK PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah seorang guru dan siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01.  Jumlah siswa sebanyak 37 yang terdiri atas 20  siswa putra dan 17 

siswa  putri. 

3.2 VARIABEL YANG DISELIDIKI 

Varibel penelitian dalam PTK ini adalah: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

talking stick dan media visual. 

2) Aktivitas siswa  dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

talking stick dan media visual. 

3) Hasil belajar siswa  dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model talking stick dan media visual. 

3.3 PROSEDUR LANGKAH-LANGKAH PTK 

Menurut Aqib (2011:8), langkah-langkah dalam PTK merupakan suatu 

daur atau siklus. Penelitian ini akan dilaksanakan sebanyak tiga siklus, masing-

masing siklus terdiri atas satu pertemuan. Arikunto (2009 :16) menyatakan bahwa 

secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan 

penelitian tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 prosedur langkah-langkah PTK (Arikunto, 2006:16) 

Rancangan penelitian ini ditetapkan berdasarkan tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas. Tahap penelitian adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Perencanaan 

Arikunto (2009:17) menjelaskan bahwa dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat 

perencanaan sebagai berikut: 

1) Menganalisis materi dan indikator-indikator pada pembelajaran IPS kelas IV 

semester 2 bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dengan model talking stick  dengan media  visual. 

3) Menyiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian berupa 

gambar, power point,  LCD, laptop dan lagu anak-anak. 

4) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian 

5) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa soal evaluasi. 
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3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Arikunto (2009 : 18 - 19) tahap kedua dari penelitian tindakan adalah 

pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rangcangan yaitu 

mengenakan tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan 

dalam tiga siklus, masing-masing siklus terdiri atas satu pertemuan. Siklus 

pertama dilaksanakan pembelajaran dengan model talking stick  dengan media 

visual.  Siklus pertama yaitu dengan Standar Kompetensi, mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan  

provinsi. Kompetensi Dasar Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi,  transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Siklus kedua dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang belum 

baik pada siklus pertama sehingga untuk siklus kedua, masih dengan SK dan KD 

yang sama, namun indikator yang diambil berbeda dengan siklus pertama. Siklus 

ketiga dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang belum baik pada 

siklus kedua sehingga untuk siklus ketiga, masih dengan SK dan KD yang sama, 

namun indikator yang diambil berbeda dari siklus pertama dan kedua.  

3.3.3 Observasi 

    Menurut Subyantoro (2009:53) observasi adalah upaya merekam segala 

peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung. 

Sedangkan Arikunto (2009:19) mengungkapkan tahap observasi merupakan 

kegiatan pengamatan yang dilaksanakan oleh pengamat. Kegiatan observasi 

dilaksanakan secara kolaboratif untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 
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siswa, serta hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan model talking stick  

dengan media  visual. 

3.3.4 Refleksi 

Aqib (2011:11), berpendapat  refleksi adalah kegiatan mengingat kembalai 

apa yang sudah dilakukan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Arikunto (2009:19-

20 ) menjelaskan bahwa reflesksi adalah  kegiatan untuk mengemukakan kembali 

apa yang sudah dilakukan. Setelah mengkaji keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa maka peneliti melakukan perbaikan pada siklus 

selanjutnya. Kegiatan refleksi itu terdiri atas 4 komponen kegiatan, yaitu: analisis, 

pemaknaan, penjelasan data hasil analisa dan penyimpulan apakah masalah itu 

teratasi atau tidak. Peneliti akan melihat apakah indikator kinerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau belum. Bila belum tercapai maka 

peneliti melanjutkan siklus berikut sampai mencapai indikator kinerja. Namun 

bila hasil data keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan, maka penelitian dihentikan. 

 

3.4 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan diskusi bersama kolaborator untuk membahas permasalahan 

dikelas, meminta izin untuk melakukan penelitian serta merancang kegiatan 

yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan. 

2. Membuat surat izin untuk melakukan penelitian di SDN Purwoyoso 01. 
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3. Menyusun RPP tentang materi perkembangan teknologi produksi dengan 

menerapkan model talking stick . 

4. Menyiapkan sumber dan media gambar tentang  materi. 

5. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar  kerja siswa. 

6. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti menerapkan model talking stick 

dengan media gambar. siklus I prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru menyiapkan peserta didik, materi, media gambar alat produksi. 

2. Guru melakukan apersepsi  dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (30 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi perkembangan 

teknologi produksi agar siswa dapat mencari informasi tentang materi. 

2. Siswa memperhatikan media pembelajaran berupa gambar alat produksi masa 

lalu dan masa kini yang ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan media gambar. 

2. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok, terdiri atas 4-5 siswa untuk 

melaksanakan diskusi. Guru memperbolehkan siswa membaca materi. 

3. Setelah selesai diskusi, guru bersama siswa membahas hasil diskusi tersebut. 
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4. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. Guru 

menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau materi. 

5. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada siswa 

lain, diiringi siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. 

6. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi perkembangan teknologi produksi. 

7. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan kepada siswa atas 

keberhasilan dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas dari guru. 

2. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi pelajaran. 

2. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 

3.4.1.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa  dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media  visual. 

3.4.1.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I. 
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2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk siklus II 

bersama guru kolaborator. 

3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1. Merancang kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus II. 

2. Mempersiapkan RPP yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Dalam tahap 

ini  kekurangan yang terjadi pada siklus I diperbaiki. 

3. Menyusun RPP dengan materi perkembangan teknologi komunikasi. 

4. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa power point yang 

berkaitan dengan materi perkembangan teknologi komunikasi. 

5. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar  kerja siswa. 

6. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti menerapkan model talking stick 

dengan media power point. Siklus II prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Menyiapkan materi, media power point, LCD, dan laptop yang 

digunakan dalam kegiatan belajar. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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b. Kegiatan Inti (30 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi perkembangan 

teknologi komunikasi agar siswa dapat mencari informasi tentang materi. 

2. Siswa memperhatikan media pembelajaran berupa power point yang berisi 

gambar alat komunikasi masa lalu dan masa kini yang ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan power point. 

2. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok, terdiri atas 4-5 siswa untuk 

melaksanakan diskusi. Guru memperbolehkan siswa membaca materi. 

3. Setelah selesai diskusi, guru bersama siswa membahas hasil diskusi tersebut 

4. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. Guru 

menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau materi. 

5. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada siswa 

lain, diiringi siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. 

6. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi perkembangan teknologi komunikasi. 

7. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan kepada siswa atas 

keberhasilan dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas dari guru. 

2. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. 



47 

 

c. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi pelajaran. 

2. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 

3.4.2.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media  visual. 

3.4.2.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus II apakah sudah berjalan baik atau 

masih terdapat masalah. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk siklus III 

bersama guru kolaborator. 

3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan 

1. Melaksanakan diskusi bersama kolaborator untuk membahas kekurangan pada 

siklus II, merancang kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus III. 

2. Mempersiapkan RPP yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Dalam tahap 

ini  kekurangan yang terjadi pada siklus II diperbaiki. 

3. Menyusun RPP dengan materi perkembangan teknologi transportasi. 
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4. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa gambar dan power point 

yang berkaitan dengan materi perkembangan teknologi transportasi. 

5. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

6. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Menyiapkan materi, media power point, LCD, laptop serta 

gambar alat transportasi yang digunakan dalam kegiatan belajar. 

2. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan inti (30 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi perkembangan 

teknologi transportasi agar siswa dapat mencari informasi tentang materi/ 

2. Siswa memperhatikan media pembelajaran berupa gambar alat transportasi 

masa lalu dan masa kini yang ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan power point. 

2. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok, terdiri atas 4-5 siswa untuk 

melaksanakan diskusi. Guru memperbolehkan siswa membaca materi. 

3. Setelah selesai diskusi, guru bersama siswa membahas hasil diskusi tersebut 

4. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan tongkat. Guru 

meminta siswa untuk menutup semua buku atau materi. 
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5. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan kepada siswa 

lain, diiringi siswa bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama. 

6. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus menjawab 

pertanyaan guru seputar materi perkembangan teknologi transportasi. 

7. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan kepada siswa atas 

keberhasilan dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas dari guru. 

2. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi terhadap materi 

perkembangan teknologi komunikasi yang telah dipelajari. 

c. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi pelajaran. 

2. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

3.4.3.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual. 

3.4.3.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus III. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 
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3. Menganalisis hasil pembelajaran siklus III, yang terdiri atas keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Jika telah mencapai indikator 

keberhasilan, maka penelitian dihentikan. 

 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

a. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi pada lembar observasi 

aktivitas siswa dan hasil belajar siklus I, II dan III. 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran talking stick dengan media visual. 

c. Data Dokumen 

Sunber data dokumen berupa nilai awal, foto, video, buku dan  nilai evaluasi. 

d. Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran 

IPS yang tidak ada pada lembar observasi. 

3.5.2 Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa nilai yang 

diperoleh siswa dari pembelajaran IPS. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa serta catatan lapangan. 
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3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode observasi, metode tes, metode dokumentasi, dan catatan lapangan. 

a. Observasi 

Poerwanti (2008:2-26) menyatakan observasi terkait dengan kegiatan 

evaluasi proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal yaitu observasi 

dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati 

unjuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik, maupun observasi informal 

yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen. Metode 

observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang mendeskripsikan 

ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS  menggunakan 

model  talking stick dengan media visual. 

b. Tes 

Tes menurut Purwanti (2009: 4-4) yaitu serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. Tes dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran IPS. 

c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan berisi hal-hal yang tidak dapat terekam 

melalui lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh 

selama pembelajaran (Arikunto 2006: 78). Catatan lapangan berisi catatan 
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selama pembelajaran berlangsung, yaitu apabila hal-hal yang muncul selama 

proses pembelajaran berlangsung. Data dari catatan lapangan ini dapat 

memperkuat data hasil observasi. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006; 158). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data awal dari 

hasil evaluasi keterampilan dan kemampuan siswa serta data-data lain dari 

hasil evaluasi yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2 dalam pembelajaran 

bernyanyi. Selain itu data dokumentasi dalam bentuk audiovisual maupun 

visual digunakan sebagai bukti kegiatan penelitian. 

3.5.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

a. Kuantitatif 

Data kuantitif berupa hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran 

IPS. Dianalisis dengan mengunakan teknik analisis deskriptif. Menurut 

Ghozali (2007:19) teknik analisis deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

Skor = 
 

  
          ; (rumus apabila menggunakan skala 100) 
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B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) 

atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes uraian). 

St = Skor teoritis. (Poerwanti, 2008:6-15) 

2) Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data 

kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase, dengan rumus:   

f „ = 
  

  
  x 100%  

Keterangan: 

∑f    = jumlah frekuensi 

fn     = frekuensi yang muncul 

f‟      = Persentase frekuensi (Herrhyanto dan Hamid, 2008: 2.23) 

3) Menghitung mean atau rerata 

Menurut Sukestiyarno (2009:21) nilai rata-rata merupakan jumlah nilai  

data dibagi dengan banyaknya data. Bila data berupa nilai maka rata-

rata merupakan jumlah nilai semua siswa dibagi banyaknya siswa, 

yaitu dengan rumus: 

Keterangan:      

Keterangan: 

 ̅  nilai rata- rata 

∑ X :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N :  jumlah siswa (Sukestiyarno, 2009:21) 

 ̅  = 
  

  
 



54 

 

Hasil penghitungan dikonsultasikan melalui kriteria ketuntasan 

belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, tuntas dan tidak 

tuntas, kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1  Kriteria ketuntasan hasil belajar 

Nilai Kategori Kualifikasi 

86-100 Sangat Baik Tuntas 

76-85 Baik Tuntas 

60-75 Cukup Tuntas 

0-59 Kurang Tidak tuntas 

(sumber: KKM IPS Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Semarang) 

 

b.  Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi ketrampilan guru, aktivitas 

siswa, catatan lapangan  dalam pembelajaran IPS dengan model talking stick 

dengan media visual. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif yang digambarkan dengan kalimat dan dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan.  

Untuk data keterampilan guru dan aktivitas siswa menggunakan cara 

mengolah data skor menurut Sugiyono 2007: 247-249) sebagai berikut : 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang) 
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Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor  

maka untuk mencari n = (T – R )+ 1 

Untuk  rumus yang digunakan adalah Herrhyanto dan  Hamid (2008: 5.3). 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 

  
 ( n +1 ) data ganjil. 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

 

  
 ( n +1 ) data ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T (skor tertinggi) 

Maka akan di dapat : 

Tabel 3.2  Klasifikasi Kategori 

 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai sebagai berikut: 

Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 
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Tabel 3.3 Klasifikasi Kategori Penilaian Keterampilan Guru 

Skor Kategori penilaian 

24,5  ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

17 ≤ skor < 24,5 Baik 

8,5  ≤ skor < 17 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Tabel diatas diperoleh dari indikator keterampilan guru dalam pembelajaran 

menggunakan model talking stick dan media visual, yaitu: (1) guru 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran; (2) guru melakukan aperse 

psi dan menyampaikan tujuan pembelajaran; (3) guru menjelaskan materi pokok; 

(4) guru membagi dan membimbing kelompok diskusi; (5)  guru membahas hasil 

diskusi dan member penguatan; (6) guru  memulai model talking stick; (7) guru 

mengajukan pertanyaan; (8) guru merumuskan kesimpulan dan evaluasi. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Kategori Penilaian Aktivitas Siswa 

Skor Kategori penilaian 

22,5≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 22,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Tabel diatas diperoleh dari indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model talking stick dan media visual, yaitu: (1) siswa 



57 

 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran; (2) siswa menyimak  materi 

yang dijelaskan oleh guru; (3) siswa berdiskusi dan  membaca materi pelajaran; 

(4) siswa mempresentasikan hasi diskusi; (5) siswa melakukan permainan talking 

stick; (6) siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru; (7) siswa merefleksi 

dan menyimpulkan pembelajaran. 

 

3.6 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran melalui model talking stick dengan media visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 

Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru IV SDN Purwoyoso 01 dalam pembelajaran IPS 

melalui model talking stick dengan media visual meningkat dengan 

kategori  sekurang-kurangnya baik (21 ≤ skor < 27,5). 

2. Aktivitas siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 dalam pembelajaran IPS 

melalui model talking stick dengan media visual meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik (18 ≤ skor < 23,5) 

3. Ketuntasan belajar klasikal meningkat sebesar 85% dengan kategori 

sekurang-kurangnya baik dan ketuntasan individual sebesar sebesar ≥60 

dalam pembelajaran IPS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus, setiap siklusnya terdiri 

atas satu pertemuan. Data kualitatif diperoleh berupa hasil observasi terhadap 

keterampilan guru dan aktivitas selama proses pembelajaran IPS. Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil belajar siswa yang diperoleh di setiap evaluasi pada akhir tiap 

siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013, siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 13 Maret 2013 dan siklus III dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 

2013. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas observasi 

keterampilan guru, observasi aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS melalui model 

talking stick dengan media visual. 

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

Data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS semester satu  kelas IV 

SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang  prasiklus diperoleh  rata-rata kelas sebesar 

58,16. Pada data prasiklus menunjukkan nilai terendah yang diperoleh siswa 

sebesar 45 dan nilai tertinggi 74, dengan KKM yang telah ditentukan sekolah 

sebesar 60. Dari 37 siswa, hanya 17 siswa yang mendapatkan nilai memenuhi 

KKM, dan 20 siswa lainnya mendapatkan nilai dibawah KKM. Prosentase 

ketuntasan klasikal mata pelajaran IPS sebesar 46% dari jumlah keseluruhan 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Hasil penelitian tindakan kelas melalui model talking stick dengan media 

visual doperoleh dari pengamatan proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS yang dilaksanakan pada setiap siklus. Penelitian 

dilaksanakan sebanyak 3 siklus dengan setiap siklusnya satu kali pertemuan. 

Hasil pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa disajikan dalam 

bentuk data kualitatif deskriptif, sedangkan hasil beajar siswa pada mata pelajaran 

IPS disajikan dalam bentuk data kuantitatif. 

Berikut paparan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang. 

4.1.2.1 Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2013 selama tiga jam 

pelajaran, yaitu dari pukul 09.00-10.45 yang diikuti 36 siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 tahun ajaran 2012/2013. Pada hari tersebut seorang siswa tidak 

masuk sekolah karena sakit. Pelaksanaan pembelajaran siklus I terdiri atas 

kegiatan prapembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

Kegiatan prapembelajaran dalam siklus I guru mengucapkan salam dan 

melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran siswa. Penelitian siklus I ini 

dilakukan pada  jam ke-empat, sehingga tidak dilakukan berdoa bersama karena 

sudah dilakukan pada jam pembelajarn pertama. 
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Kegiatan awal, guru menyiapkan media berupa gambar alat  produksi. 

Media ini langsung digunakan guru dalam melakukan apersepsi. Guru 

menampilkan gambar mesin penggiling padi, kemudian melakukan tanya jawab 

kepada siswa. Setelah itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada siklus I. 

Kegiatan inti terbagi dalam tiga kegiatan, yaitu eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru menampilkan gambar dan siswa 

memperhatikan media gambar teknologi  produski yang telah disajikan oleh guru. 

Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk menggali 

pengetahuan awal siswa.  

Kegiatan elaborasi diawali dengan guru menjelaskan materi pembelajaran 

sesuai gambar. Setelah materi selesai dijelaskan kepada siswa, guru  membagi 

siswa menjadi 9  kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa untuk 

melakukan diskusi dalam menyelesaikan tugas. Pada saat kegiatan diskusi, guru 

memperbolehkan siswa membaca materi dalam buku. Setelah diskusi selesai, 

perwakilan kelompok maju unuk mempresentasikan hasil diskusinya dan diberi 

masukan oleh kelompok lain dan guru. 

Guru meminta siswa untuk menutup semua buku atau materi, kemudian 

menjelaskan aturan dalam kegiatan menggunakan tongkat. Guru dan siswa 

memulai permainan talking stick dengan menyanyikan lagu  bersama-sama. Pada 

saat lagu berhenti, siswa yang memegang tongkat akan mendapatkan pertanyaan 

dari guru dan harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru begitu 

seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapatkan pertanyaan. 
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Kegiatan konfirmasi ditandai dengan guru memberikan umpan balik 

positif berupa penguatan kepada siswa atas keberhasilan dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. Selain itu, guru memfasilitasi peserta didik melakukan 

refleksi terhadap materi perkembangan teknologi produksi yang telah dipelajari. 

Kegiatan akhir guru meminta dua orang siswa maju kedepan untuk 

memimpin siswa yang lain dalam merumuskan kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. Setelah itu guru memberikan evaluasi untuk mengetahui sejauh 

mana materi yang dikuasai siswa.  

4.1.2.2 Observasi Siklus I 

Pada tahap observasi guru kolaborator mengobservasi pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran IPS dikelas IV menggunakan lembar observasi. Kegiatan 

yang diamati selama pelaksanaan siklus I yaitu keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual. 

4.1.2.2.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual pada siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Keterampilan guru siklus I 

No. INDIKATOR 

Jumlah deskriptor yang 

tampak Skor  
0 1 2 3 4 

1. 
Guru mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

  √   
2 

2. 
Guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

   √  
3 

3.  Guru menjelaskan materi pokok   √   2 

4. Guru membagi dan membimbing   √   2 
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kelompok diskusi. 

5. 
Guru membahas hasil diskusi dan 

memberi penguatan. 

 √    
1 

6. Guru  memulai model talking stick  √    1 

7. Guru mengajukan pertanyaan.    √  3 

8. 
Guru merumuskan kesimpulan dan 

memberikan evaluasi. 

  √   
2 

Jumlah skor 16 

Rata-rata 2 

Kategori Cukup  

 

 

Diagram 4.1 Keterampilan Guru Siklus 1 

Berdasarkan tabel 4.1 dan diagram 4.1,  sebanyak 8 indikator keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual 

yang diamati pada siklus I memperoleh hasil ketercapaian skor total 16 dengan 

kategori skala penilaian cukup. 

Berikut penjelasan secara rinci tiap Indikator keberhasilan guru siklus I: 

a. Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran mendapatkan skor 2. Deskriptor yang muncul yaitu menyiapkan 
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media gambar alat-alat produksi, dilanjutkan mengkondisikan kelas. Sedangkan 

deskriptor yang tidak dilakukan guru adalah Menampilkan media power point dan 

melaksanakan doa. Hal ini dikarenakan doa sudah dilaksanakan pada awal 

pembelajaran jam pertama sedangkan pelaksanaan siklus I pada jam pelajaran ke-

empat.  

b. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

Indikator keterampilan ini mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan 

bahwa guru melaksanakan 3 deskriptor  dari 4 deskriptor yang diharapkan 

muncul, yaitu melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

melakukan tanya jawab dengan siswa. Tetapi guru belaum menggunakan variasi 

intonasi suara dalam melakukan apersepsi. 

c. Guru menjelaskan materi pokok 

Indikator keterampilan menjelaskan mendapatkan skor 2. Descriptor yang 

muncul yaitu guru menjelasan materi pembelajaran sesuai media yang digunakan, 

selain itu guru sudah menguasai materi. Tetapi guru terlalu cepat dalam 

menjelaskan, sehingga masih kurang dipahami siswa. Materi yang disajikan masih 

kurang lengkap sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Guru membagi dan membimbing kelompok diskusi. 

Indikator keterampilan guru dalam membimbing diskusi mendapatkan  skor 

2. Deskriptor yang muncul adalah guru membagi siswa dalam 9 kelompok. 

Setelah kegiatan diskusi selesai, guru mrmberikan kesempatan kepada masing-

masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

Namun guru belum melakukan pendekatan kepada siswa dan memberi waktu 
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kepada siswa untuk berdiskusi, akibatnya kegiatan  diskusi membutuhkan waktu 

yang lama dan masih banyak siswa yang bermain-main. 

e. Guru membahas hasil diskusi dan memberi penguatan. 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 1. Deskriptor 

yang muncul adalah guru memberikan penguatan verbal dengan kata-kata kepada 

siswa. Penghargaan, motivasi dan gerak tubuh belum dilaksanakan guru dalam 

memberikan penguatan terhadap pendapat dan jawaban yang telah diajukan siswa. 

f. Guru  memulai model talking stick 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 1. Deskriptor 

yang muncul adalah guru hanya memberikan aturan penggunaan talking stick. 

Guru belum menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan ini, selain itu guru 

belum mengontrol tindakan siswa, sehingga guru belum mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan. 

g. Keterampilan mengajukan pertanyaan. 

Indikator keterampilan bertanya mendapatkan skor 3. Pertanyaan yang 

diajukan guru sesuai dengan materi dan sesuai dengan kemampuan siswa karena 

sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, guru sudah menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami siswa, sehingga siswa tidak bingung dalam memberikan 

jawaban. Namun pertanyaan tidak merata diajukan kepada siswa, karena guru 

langsung menunjuk siswa dan menggunakan talking stick.  

h. Guru merumuskan kesimpulan dan memberikan evaluasi. 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 2. Dalam 

kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi, yang didahului dengan guru 
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bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran pada siklus I. Tetapi guru tidak 

memberikan penilaian langsung dan tugas rumah kepada siswa. 

4.1.2.2.2 Aktivitas siswa siklus I 

Observsi aktivitas siswa dilakukan observer dengan subjek penelitian pada 

siklus I sebanyak 36 siswa dengan 7 aspek akivitas siswa yang diamati. Masing-

masing aspek dijabarkan secara rinci menjadi 4 deskriptor yang dicantumkan pada 

lembar observasi. 

Berikut data hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual pada siklus I: 

Tabel 4.2 Aktivitas siswa siklus I 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapatkan skor Jumlah  

skor 

Rata-

rata 

skor 0 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengikuti pembelajaran  
 20 16   52 1,4 

2. siswa menyimak  penjelasan 

guru.  
 13 16 3 3 66 1,8 

3. siswa berdiskusi dan  

membaca materi pelajaran  
 19 10 3 4 60 1,6 

4. Siswa mempresentasikan hasi 

diskusi  
 12 16 8  68 1,9 

5. siswa melakukan kegiatan  

talking stick   
 13 11 12  71 1,96 

6. siswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru  
5 20 11   42 1,2 

7. siswa merefleksi dan 

menyimpulkan pembelajaran  
 18 13 5  59 1,6 

Jumlah   412 11,4 

Kategori  Cukup 
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Diagram 4.2 Aktivitas Siswa  Siklus I 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa skor yang diperoleh seluruh 

siswa kelas IV  sebanyak 412 dengan rata-rata skor 11,4  yang termasuk dalam 

kategori cukup. 

Berikut penjelasan perolehan skor setiap indikator aktivitas siswa: 

a. Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,4. Sebanyak 16 siswa 

yang melaksanakan 2 deskriptor, yaitu memerhatikan media gambar dan 

menyiapkan buku pelajaran. Kemudian 20 siswa hanya memperhatikan media 

gambar tanpa menyiapkan buku pelajaran. Pada siklus I ini tidak ada siswa yang 

memperhatikan power point karena guru hanya menggunakan gambar-gambar alat 

produksi. Siswa tidak melakukan doa pada saat pembelajaran IPS karena telah 

dilakukan pada jam pelajaran sebelumnya. 

b. Siswa menyimak  penjelasan guru. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,8. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 13 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu bersikap 

tenang. Sebanyak 16 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor, memperhatikan 
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penjelasan guru dan bersikap tenang. Selanjutnya sebanyak 4 siswa melaksanakan 

3 deskriptor yaitu memperhatikan penjelasan guru, duduk dengan rapi dan 

bersikap tenang. Sebanyak 3 siswa melaksanakan 4 deskriptor yang diharapkan. 

c. Siswa berdiskusi dan  membaca materi pelajaran. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,6. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 19 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu siswa 

berkelompok sesuai kelompok diskusi. Sebanyak 16 siswa melaksanakan 2 

deskriptor, yaitu berkelompok sesuai kelompok diskusi dan mengungkapkan 

pendapat dalam diskusi. Selanjutnya 3 siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu 

berkelompok sesuai kelompok diskusi, mengungkapkan pendapat dalam diskusi 

dan membaca materi pembelajaran. Ada 4 siswa yang melakukan 4 deskriptor, 

mengambil keputusan saat berdiskusi. 

d. Siswa mempresentasikan hasi diskusi. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,9. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 12 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu menerima 

jawaban kelompok lain. Sebanyak 16 siswa melaksanakan 2 deskriptor, yaitu  

berani mewakili kelompok dan menerima jawaban kelompok lain. Selanjutnya 8 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu berani mewakili kelompok, menerima 

jawaban kelompok lain dan mendengarkan presentasi kelompok lain. Belum 

tampak siswa yang memberikan tambahan untuk kelompok lain. 

e. Siswa melakukan kegiatan  talking stick   

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,96. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 13 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu 
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memberikan tongkat kepada teman. Selanjutnya 11 siswa melaksanakan 2 

deskriptor, yaitu menerima dan memberikan tongkat kepada teman. Sebanyak 12 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu menerima dan memberikan tongkat 

kepada teman, serta ikut bernyanyi bersama.  

f. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,2. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 20 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu 

mendengarkan jawaban dari teman yang harus menjawab. Sebanyak 11 siswa 

berani menjawab pertanyaan dari guru dan menjawab pertanyaan dengan tepat. 

Namun ada 5 siswa yang tidak melaksanakan empat deskriptor yang diharapkan. 

g. Siswa merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,6. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 18 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu Siswa 

bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Sebanyak 13 siswa melaksanakan 2 

deskriptor, yaitu  bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan berpendapat 

untuk dijadikan simpulan. Sebanyak 5 siswa meaksanakan 3 deskriptor, yaitu 

bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan berpendapat untuk dijadikan 

simpulan, serta mencatat simpulan.  

4.1.2.2.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus 1 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick 

dengan media visual pada siklus I berupa penilaian tes tertulis dengan lembar soal 

evaluasi. Soal evaluasi dengan materi pokok teknologi produksi terdiri atas 10 
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soal pilihan ganda dan 5 soal uraian yang bersifat objektif. Berikut hasil 

pengerjaan tes evaluasi tertulis siswa pada siklus I: 

Tabel 4.3 Hasil belajar  siswa siklus I 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 65,3 

2. Nilai tertinggi 88 

3. Nilai terendah 36 

4. Jumlah siswa tuntas 23 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 13 

6. Ketuntasan belajar klasikal 63,8% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai evaluasi siswa 

pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual yaitu 

sebesar 65,3. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar 88 dan nilai terendah 

yang diperoleh sebesar 36. Siswa yang memenuhi KKM sebesar 60 sebanyak 23 

siswa, dan sebanyak 13 siswa belum memenuhi KKM. Ketuntasan hasil belajar 

yang diperoleh pada siklus I sebesar 63,8%. Artinya siklus I belum memenuhi 

kategori ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu sebesar 85%. 

Tabel 4.4 Perbandingan data prasiklus dan siklus I 

No. Pencapaian Data Prasiklus Data Siklus I 

1. Rata-rata kelas 58,1 65,3 

2. Nilai tertinggi 74 88 

3. Nilai terendah 45 36 

4. Jumlah siswa tuntas 17 23 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 20 13 

6. Ketuntasan belajar klasikal 46% 63,8% 
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Diagram 4.3 Persentase Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa 

Prasiklus dan Siklus I 

 

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat apabila dibandingkan 

ketuntasan klasikal prasiklus sebesar 46 dengan ketuntasan klasikal siklus I 

sebesar 63,8 terjadi peningkatan ketuntasan belajar. Tetapi peningkatan yang 

dicapai belum memenuhi indikator keberhasilan keruntasan kasikal yang telah 

ditentukan  sebesar 85%.  

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Setelah peneiti melekukan penelitian siklus I maka diperoleh data 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Namun masih banyak 

kekurangan sehingga peneliti bersama kolaborator melakukan kegiatan refleksi 

untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan dilakukan dalam perbaikan siklus II. 

Berikut hasil refleksi selengkapnya: 

4.1.2.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus memperoleh skor 16 

dengan kategori cukup. Berdasarkan indikator keberhasilan keterampilan guru 

yang telah diharapkan adalah kategori ketuntasan 21 ≤ skor < 27,5 dengan 
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kategori baik. Maka perlu diadakan perbaikan pada siklus II untuk memperbaiki 

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Berikut kekurangan pada siklus I: 

a. Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, ada 

dua deskriptor yang tampak, yaitu memimpin doa dan menampilkan media 

power point. 

b. Pada indikator melakukan apersepsi dan penyampaian tujuan, ada satu 

deskriptor yang tidak tampak, yaitu menggunakan variasi intonasi suara. 

c. Pada indikator menjelaskan materi pokok, ada dua deskriptor yang tidak 

tampak, yaitu menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan sesuai 

tujuan pembelajaran. 

d. Pada indikator membimbing kelompok diskusi, ada dua deskriptor yang 

tidak tampak, yaitu melakukan pendekatan individual dan membatasi waktu 

diskusi. 

e. Pada indikator keterapilan membahas dan memberi penguatan, ada tiga 

deskriptor yang tidak tampak, yaitu memberikan penguatan dengan gerak 

tubuh, motivasi dan penghargaan. 

f. Pada indikator keterampilan melakukan talking stick, ada tiga deskriptor 

yang tidak tampak, yaitu menggunakan media, menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan dan mengontrol tindakan siswa. 

g. Pada indikator mengajukan pertanyaan, ada satu deskriptor yang tidak 

tampak, yaitu mengajukan pertanyaan secara merata kepada semua siswa. 
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h. Pada indikator menyimpulkan dan mengevaluasi, ada dua deskriptor yang 

tidak tampak, yaitu memberikan penilaian langsung dan memberikan tugas 

rumah kepada siswa. 

4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus memperoleh skor 11,4  

dengan kategori cukup. Berdasarkan indikator keberhasilan keterampilan guru 

yang telah diharapkan adalah kategori ketuntasan 18 ≤ skor < 23,5 dengan 

kategori baik. Maka perlu diadakan perbaikan pada siklus II untuk memperbaiki 

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Berikut kekurangan pada siklus I: 

a. Beberapa siswa belum menyiapkan buku pelajaran. 

b. Siswa belum mencatat hal-hal yang penting saat guru menjelaskan. 

c. Siswa belum membaca buku pembelajaran dan berpendapat saat berdiskusi.  

d. Siswa tidak memperhatikan dan menanggapi saat kelompok lain 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

e. Masih banyak siswa yang tidak memberikan tongkat dan ikut bernyanyi 

bersama saat kegiatan talking stick. 

f. Beberapa siswa belum berani berpendapat dan menjawab pertanyaan guru. 

g. Siswa tidak berpendapat dan menulis simpulan pembelajaran. 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar 

Hasil pengamatan pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa pada siklus I yang diperoleh adalah sebesar 63,8 % (23 dari 36 siswa). Hasil 

tersebut belum memenuhi kategori indikator keberhasilan yang direncanakan 

yaitu sebesar 85%. 
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Tabel 4.4  Data pencapaian siklus I 

Pencapaian Siklus I 

Keterampilan guru 16 

Aktivitas siswa 11,4 

Hasil belajar 63,8 

 

 

Diagram  4.4 Data Pencapaian siklus I 

 

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, menunjukkan bahwa keterampilan 

guru mendapatkan skor 16, aktivitas siswa mendapatkan skor 11,7 dan ketuntasan 

klasikal hasil belar siswa sebesar 63,8%. Data hasil pencaian siklus I 

menunjukkan bahwa keterapilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar belum 

mencapai indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. 

4.1.2.4 Perbaikan  

Berdasarkan data penelitian siklus I maka peneliti perlu melakukan 

perbaikan pada penelitian siklus II agar indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan dapat tercapai. Berikut perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II: 
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4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru yaitu: 

a. Guru harus memimpin melakukan doa dan menampilkan media power point 

pada keterampilan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

b. Guru harus menggunakan variasi intonasi suara pada keterampilan melakukan 

apersepsi. 

c. Guru harus menyiapkan materi secara lengkap dan menjelaskan materi 

tersebut dengan jelas pada keterampilan menjelaskan. 

d. Guru harus memberikan pertanyaan secara  menyeluruh untuk semua siswa 

pada keterampilan bertanya.  

e. Guru harus memberi batasan waktu dan melakukan pendekatan kepada siswa 

pada keterampilan membimbing diskusi kelompok. 

f. Guru dapat memberikan  penghargaan, motivasi dan gerak tubuh kepada siswa 

pada keterampilan memberikan penguatan. 

g. Guru harus memberikan penilaian langsung dan tugas rumah kepada siswa 

pada keterampilan merumuskan kesimpulan dan evaluasi. 

4.1.2.4.2 Aktivitas siswa 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa yaitu: 

a. Guru harus mengarahkan siswa untuk menyiapkan buku pelajaran. 

b. Guru harus mengarahkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting saat guru 

menjelaskan. 

c. Guru harus mengarahkan siswa untuk membaca buku pembelajaran dan 

berpendapat saat berdiskusi.  
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d. Guru harus memmberikan motivasi kepada siswa agar berani mengungkapkan 

pendapat maupun pertanyaan kepada guru. 

e. Guru harus lebih mengarahkan siswa agar siswa tidak melemparkan tongkat 

kepada teman disampingnya. 

f. Guru harus mengajak siswa bernyanyi bersama saat kegiatan talking stick. 

g. Guru harus lebih mengarahkan siswa agar siswa menulis simpulan 

pembelajaran. 

4.1.2.4.3 Hasil belajar 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu: 

a. Guru harus menggunakan media visual yang lebih menarik perhatian siswa 

agar materi yang diajarkan mudah dipahami siswa. 

b. Meningkatkan  ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus II sehingga dapat 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 13 Maret 2013 selama tiga jam 

pelajaran, yaitu dari pukul 09.30-11.15 yang diikuti 36 siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 tahun ajaran 2012/2013. Pada hari tersebut seorang siswa tidak 

masuk sekolah karena sakit. 

Kegiatan prapembelajaran dalam siklus II guru mengucapkan salam dan 

melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran siswa. Penelitian siklus II ini 

dilakukan pada  jam ke-empat, sehingga tidak dilakukan berdoa bersama karena 

sudah dilakukan pada jam pembelajarn pertama. 
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Kegiatan awal, guru menyiapkan media berupa power point yang berisi 

gambar-gambar alat komunikasi. Media ini langsung digunakan guru dalam 

melakukan apersepsi. Guru menampilkan power point yang pertama gambar 

berkirim surat dan bertelepon, kemudian guru dan siswa melakukan tanya jawab 

sebagai kegiatan apersepsi.. Setelah itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai pada siklus II. 

Kegiatan inti terbagi dalam tiga kegiatan, yaitu eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru menampilkan power point dan siswa 

memperhatikan media yang telah disajikan oleh guru. Guru memberikan beberapa 

pertanyaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan awal siswa.  

Kegiatan elaborasi diawali dengan guru menjelaskan materi pembelajaran 

sesuai gambar. Setelah materi selesai dijelaskan kepada siswa, guru  membagi 

siswa menjadi 9  kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa untuk 

melakukan diskusi dalam menyelesaikan tugas. Pada saat kegiatan diskusi, guru 

memperbolehkan siswa membaca materi. Setelah diskusi selesai, perwakilan 

kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Guru meminta siswa untuk menutup semua buku atau materi, kemudian 

menjelaskan aturan dalam kegiatan menggunakan tongkat. Guru dan siswa 

memulai permainan talking stick dengan menyanyikan lagu  bersama-sama. Pada 

saat lagu berhenti, siswa yang memegang tongkat akan mendapatkan pertanyaan 

dari guru dan harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru begitu 

seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapatkan pertanyaan. 
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Kegiatan konfirmasi ditandai dengan guru memberikan umpan balik 

positif berupa penguatan kepada siswa atas keberhasilan dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. Selain itu, guru memfasilitasi peserta didik melakukan 

refleksi terhadap materi pembelajaran. 

Kegiatan akhir guru meminta dua orang siswa maju kedepan untuk 

memimpin siswa lain dalam menyimpulkan materi pelajaran. Setelah itu guru 

memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

4.1.3.2 Observasi siklus II 

Pada tahap observasi guru kolaborator mengobservasi pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran IPS dikelas IV menggunakan lembar observasi untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual. 

4.1.3.2.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran siklus II 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5  Keterampilan guru siklus II 

No. INDIKATOR 

Jumlah deskriptor 

yang tampak Skor  
0 1 2 3 4 

1. 
Guru mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

  √   
2 

2. 
Guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

    √ 
4 

3.  Guru menjelaskan materi pokok     √ 4 

4. 
Guru membagi dan membimbing 

kelompok diskusi. 

  √   
2 
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5. 
Guru membahas hasil diskusi dan 

memberi penguatan. 

  √   
2 

6. Guru  memulai model talking stick    √  3 

7. Guru mengajukan pertanyaan.    √  3 

8. 
Guru merumuskan kesimpulan dan 

memberikan evaluasi. 

  √   
2 

Jumlah skor 22 

Rata-rata 2,75 

Kategori Baik  

 

 

Diagram 4.5 Keterampilan guru siklus II 

Berdasarkan tabel 4.5 dan diagram 4.5,  sebanyak 8 indikator keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual 

yang diamati pada siklus II  memperoleh hasil ketercapaian skor total 22 dengan 

kategori skala penilaian baik. 

Berikut penjelasan secara rinci tiap indikator keberhasilan guru siklus II: 

a. Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tidak dilakukan guru adalah 
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menampilkan media gambar dan melaksanakan doa. Hal ini dikarenakan doa 

sudah dilaksanakan pada awal pembelajaran jam pertama dan pelaksanaan siklus 

II pada jam pelajaran ke-empat.  

b. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

Indikator keterampilan ini mendapatkan skor 4. Deskriptor yang muncul 

adalah guru melakukan apersepsi, yang ditunjukkan dengan melakukan tanya 

jawab dengan siswa. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan menggunakan  variasi intonasi suara dalam melakukan apersepsi. 

c. Guru menjelaskan materi pokok 

Indikator keterampilan menjelaskan mendapatkan skor 4. Deskriptor yang 

muncul adalah guru menjelasan materi pembelajaran sesuai media yang 

digunakan, guru sudah menguasai materi pembelajaran yang lengkap sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru menjelaskan dengan kalimat yang 

mudah dipahami siswa, sehingga pemahaman siswa meningkat. 

d. Guru membagi dan membimbing kelompok diskusi. 

Indikator keterampilan guru dalam membimbing diskusi mendapatkan  skor 

2. Deskriptor yang muncul adalah guru membagi siswa dalam 9 kelompok. 

Setelah kegiatan diskusi selesai, guru me mberikan kesempatan kepada masing-

masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

Namun guru belum melakukan pendekatan kepada siswa dan memberi waktu 

kepada siswa untuk berdiskusi, akibatnya kegiatan  diskusi membutuhkan waktu 

yang lama dan masih banyak siswa yang bermain-main. 
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e. Guru membahas hasil diskusi dan memberi penguatan. 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 2. Deskriptor 

yang muncul adalah guru memberikan penguatan verbal dengan kata-kata dan 

memotivasi siswa untuk berani mengungkapkan pendapat. Penghargaan dan gerak 

tubuh belum dilaksanakan guru dalam memberikan penguatan terhadap pendapat 

dan jawaban yang telah diajukan siswa. 

f. Guru  memulai model talking stick 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 3. Deskriptor 

yang muncul adalah guru memberikan aturan penggunaan talking stick. 

Selanjutnya guru mengajak siswa untuk bernyanyi dan tepuk tangan bersama. 

Selain itu, guru mengontrol tindakan siswa dikelas, sehingga tercipta suasanan 

belajar yang menyenangkan. Namun guru belum menggunakan media 

pembelajaran dalam kegiatan menggunakan talking stick ini. 

g. Keterampilan mengajukan pertanyaan. 

Indikator keterampilan bertanya mendapatkan skor 3, hal ini menunjukkan 

guru melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. 

Pertanyaan yang diajukan guru sesuai dengan materi dan sesuai dengan 

kemampuan siswa karena sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, guru sudah 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa, sehingga siswa tidak bingung 

dalam memberikan jawaban. Akan tetapi pertanyaan tidak diajukan secara merata 

kepada siswa, karena guru langsung menunjuk siswa dan menggunakan tongkat. 
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h. Guru merumuskan kesimpulan dan memberikan evaluasi. 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 2. Dalam 

kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menguasai materi. Sebelum melakukan evaluasi 

pembelajara, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran pada siklus I. 

tetapi guru tidak memberikan penilaian dan tugas rumah kepada siswa. 

4.1.3.2.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus II 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Aktivitas siswa siklus II 

No Indikator 

Hasil yang dicapai 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 0 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran  

 

12 24   60 1,7 

2. siswa menyimak  penjelasan 

guru.  

 
8 15 10 3 80 2,2 

3. siswa berdiskusi dan  

membaca materi pelajaran  

 
11 13 8 4 72 2 

4. Siswa mempresentasikan hasi 

diskusi  

 
9 15 12  75 2,1 

5. siswa melakukan kegiatan  

talking stick   

 
 16 12 8 97 2,7 

6. siswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru  

 
9 11 11 5 84 2,3 

7. siswa merefleksi dan 

menyimpulkan pembelajaran  

 
8 17 11  75 2,1 

Jumlah 544 15,1 

Kategori Baik 
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Diagram 4.6 Data Aktivitas Siswa siklus II 

 

Berdasarkan tabel dan diagram 4.6  diatas, dapat dilihat bahwa skor yang 

diperoleh seluruh siswa kelas IV  sebanyak 544 dengan rata-rata skor 15,1 yang 

termasuk dalam kategori baik. 

Berikut penjelasan perolehan skor setiap indikator aktivitas siswa: 

a. Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 1,7. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa tidak ada siswa yang melaksanakan 3 dan 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul. Sebanyak 24 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor, yaitu 

memerhatikan media gambar dan menyiapkan buku pelajaran. Kemudian 12 siswa 

hanya memperhatikan media gambar tanpa menyiapkan buku pelajaran. Pada 

siklus II ini tidak ada siswa yang memperhatikan power point karena guru hanya 

menggunakan gambar-gambar alat komunikasi. Siswa tidak melakukan doa pada 

saat pembelajaran IPS karena telah dilakukan pada jam pelajaran sebelumnya. 

b. Siswa menyimak  penjelasan guru. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,2. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 8 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu bersikap 
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tenang. Sebanyak 15 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor, memperhatikan 

penjelasan guru dan bersikap tenang. Selanjutnya sebanyak 10 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor yaitu memperhatikan penjelasan guru, duduk dengan 

rapi dan bersikap tenang. Sebanyak 3 siswa melaksanakan 4 deskriptor. 

c. Siswa berdiskusi dan  membaca materi pelajaran. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 11 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu siswa 

berkelompok sesuai kelompok diskusi. Sebanyak 13 siswa melaksanakan 2 

deskriptor, yaitu berkelompok sesuai kelompok diskusi dan mengungkapkan 

pendapat dalam diskusi. Selanjutnya 8 siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu 

berkelompok sesuai kelompok diskusi, mengungkapkan pendapat dalam diskusi 

dan membaca materi pembelajaran. Ada 4 siswa yang melakukan 4 deskriptor, 

mengambil keputusan saat berdiskusi. 

d. Siswa mempresentasikan hasi diskusi. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,1. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 9 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu menerima 

jawaban kelompok lain. Sebanyak 15 siswa melaksanakan 2 deskriptor, yaitu  

berani mewakili kelompok dan menerima jawaban kelompok lain. Selanjutnya 12 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu berani mewakili kelompok, menerima 

jawaban kelompok lain dan mendengarkan presentasi kelompok lain. Belum 

tampak siswa yang memberikan tambahan untuk kelompok lain. 
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e. Siswa melakukan kegiatan  talking stick   

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,7. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 16 siswa melaksanakan 2 deskriptor, yaitu menerima 

dan memberikan tongkat kepada teman. Sebanyak 12 siswa melaksanakan 3 

deskriptor, yaitu menerima dan memberikan tongkat kepada teman, serta ikut 

bernyanyi bersama. Sebanyak 8 siswa melaksanakan 4 deskriptor. 

f. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,3. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 9 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu 

mendengarkan jawaban dari teman yang harus menjawab. Sebanyak 11 siswa 

berani menjawab pertanyaan dari guru dan menjawab pertanyaan dengan tepat. 

Sebanyak 11 siswa menjawab pertanyaan dari guru dan mendengarkan jawaban 

dari teman yang lain. Selanjutnya sebanyak 5 siswa menjawab pertanyaan dengan 

tepat dan dengan menggunakan bahasa atau pendapat sendiri.  

g. Siswa merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,1. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 8 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu Siswa 

bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Sebanyak 17 siswa melaksanakan 2 

deskriptor, yaitu  bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan berpendapat 

untuk dijadikan simpulan. Sebanyak 11 siswa meaksanakan 3 deskriptor, yaitu 

bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan berpendapat untuk dijadikan 

simpulan, serta mencatat simpulan. Pada siklus II ini belum ada siswa yang berani 

bertanya kepada guru saat ada hal yang belum dipahami. 
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4.1.3.2.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran siklus II 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick 

dengan media visual pada siklus II berupa penilaian tes tertulis dengan lembar 

soal evaluasi. Soal evaluasi dengan materi pokok teknologi produksi terdiri atas 

10 soal uraian ganda dan 5 soal uraian yang bersifat objektif. Berikut hasil tes 

evaluasi tertulis siswa pada siklus II: 

Tabel 4.7 Hasil belajar  siswa siklus II 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 71,2 

2. Nilai tertinggi 92 

3. Nilai terendah 48 

4. Jumlah siswa tuntas 27 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 9 

6. Ketuntasan belajar klasikal 75% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai evaluasi siswa 

pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual yaitu 

sebesar 71,2 . Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar  92 dan nilai terendah 

yang diperoleh sebesar 48. Siswa yang memenuhi KKM sebesar 60 sebanyak 27  

siswa, dan sebanyak 9 siswa belum memenuhi KKM. Ketuntasan hasil belajar 

yang diperoleh pada siklus I sebesar 75%. Artinya siklus I belum memenuhi 

kategori ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu sebesar 85%. 
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Tabel 4.8 Perbandingan data prasiklus, siklus I  dan siklus II 

No. Pencapaian 
Data 

Prasiklus 

Data 

Siklus I 

Data Siklus 

II 

1. Rata-rata kelas 58,1 65,3 71,2 

2. Nilai tertinggi 74 88 92 

3. Nilai terendah 45 36 48 

4. Jumlah siswa tuntas 17 23 27 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 20 13 9 

6. Ketuntasan belajar klasikal 46% 63,8% 75% 

 

 

Diagram  4.7 Persentase Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa 

Prasiklus,  Siklus I dan siklus II 

 

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat apabila dibandingkan 

ketuntasan klasikal prasiklus sebesar 46%  dengan ketuntasan klasikal siklus I 

sebesar 63,8 dan siklus II sebesar 75% terjadi peningkatan ketuntasan belajar. 

Tetapi peningkatan yang dicapai belum memenuhi indikator keberhasilan 

keruntasan kasikal yang telah ditentukan  sebesar 85%.  

4.1.3.3 Refleksi siklus II 

Setelah peneiti melekukan penelitian siklus II maka diperoleh data 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Namun masih terdapat 
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beberapa  kekurangan sehingga peneliti bersama kolaborator melakukan kegiatan 

refleksi untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan dilakukan dalam perbaikan 

siklus kedua. Berikut hasil refleksi siklus II selengkapnya: 

4.1.3.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus memperoleh skor 22 

dengan kategori baik. Berdasarkan indikator keberhasilan keterampilan guru yang 

telah diharapkan adalah kategori ketuntasan 21 ≤ skor < 27,5 dengan kategori 

baik. Maka perlu diadakan perbaikan pada siklus III untuk memperbaiki 

kekurangan yang terjadi pada siklus II. Berikut kekurangan pada siklus II: 

1. Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, ada 

dua deskriptor yang tidak tampak, yaitu memimpin doa dan menampilkan 

media gambar. 

2. Pada indikator membimbing kelompok diskusi, ada dua deskriptor yang 

tidak tampak, yaitu melakukan pendekatan individual dan membatasi 

waktu diskusi. 

3. Pada indikator keterapilan membahas dan memberi penguatan, ada dua 

deskriptor yang tidak tampak, yaitu memberikan penguatan dengan gerak 

tubuh dan penghargaan. 

4. Pada indikator keterampilan melakukan talking stick, ada satu deskriptor 

yang tidak tampak, yaitu menggunakan media. 

5. Pada indikator mengajukan pertanyaan, ada satu deskriptor yang tidak 

tampak, yaitu mengajukan pertanyaan secara merata kepada semua siswa. 
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6. Pada indikator menyimpulkan dan mengevaluasi, ada dua deskriptor yang 

tidak tampak, yaitu memberikan penilaian langsung dan memberikan tugas 

rumah kepada siswa. 

4.1.3.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus memperoleh skor 15,75  

dengan kategori baik. Berdasarkan indikator keberhasilan keterampilan guru yang 

telah diharapkan adalah kategori ketuntasan 18 ≤ skor < 23,5 dengan kategori 

baik. Maka perlu diadakan perbaikan pada siklus III untuk memperbaiki 

kekurangan yang terjadi pada siklus II. Berikut kekurangan pada siklus II: 

a. Siswa belum mencatat hal-hal yang penting saat guru menjelaskan. 

b. Siswa belum membaca buku pembelajaran dan berpendapat saat berdiskusi.  

c. Siswa tidak memperhatikan dan menanggapi saat kelompok lain 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

d. Siswa tidak berpendapat dan menulis simpulan pembelajaran. 

4.1.3.3.3 Hasil Belajar 

Hasil pengamatan pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa pada siklus II yang diperoleh adalah sebesar  75% (27 dari 36 siswa). Hasil 

tersebut belum memenuhi kategori indikator keberhasilan yang direncanakan 

yaitu sebesar 85%. 

Tabel 4.9  Data pencapaian siklus II 

Pencapaian Siklus II 

Keterampilan guru 22 

Aktivitas siswa 15,75 

Hasil belajar 75% 
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Diagram  4.8 Data Pencapaian Siklus II 

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, menunjukkan bahwa keterampilan 

guru mendapatkan skor 22, aktivitas siswa mendapatkan skor 15,75 dan 

ketuntasan klasikal hasil belar siswa sebesar 75%. Data hasil pencaian siklus II  

menunjukkan bahwa keterapilan guru dan aktivitas siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Tetapi hasil belajar siswa belum mencapai indikator 

keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 85%. Sehingga perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. 

4.1.3.4 Perbaikan siklus II 

Berdasarkan data penelitian siklus II maka peneliti perlu melakukan 

perbaikan pada penelitian siklus III agar indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan dapat tercapai. Berikut perbaikan yang akan dilakukan pada siklus III: 

4.1.3.4.1 Keterampilan Guru 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru yaitu: 

a. Guru harus memimpin melakukan doa pada keterampilan mempersiapkan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
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b. Guru harus memberikan pertanyaan secara  menyeluruh untuk semua siswa 

pada keterampilan bertanya.  

c. Guru harus memberi batasan waktu kepada siswa pada keterampilan 

membimbing diskusi kelompok. 

d. Guru dapat memberikan  penghargaan dan gerak tubuh kepada siswa pada 

keterampilan memberikan penguatan. 

e. Guru harus memberikan penilaian langsung dan tugas rumah kepada siswa 

pada keterampilan merumuskan kesimpulan dan evaluasi. 

4.1.3.4.2 Aktivitas siswa 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa yaitu: 

a. Guru bisa mengarahkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting saat guru 

menjelaskan. 

b. Guru harus mengarahkan siswa untuk membaca buku pembelajaran dan 

berpendapat saat berdiskusi.  

c. Guru harus mengajak siswa untuk bernyanyi saat kegiatan talking stick. 

d. Guru harus lebih mengarahkan siswa agar siswa menulis simpulan 

pembelajaran. 

4.1.3.4.3 Hasil belajar 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu: 

a. Guru harus menggunakan media visual yang lebih menarik perhatian siswa 

agar materi yang diajarkan mudah dipahami siswa. 

b. Meningkatkan  ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus III sehingga 

dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. 
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4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada hari Senin 18 Maret 2013 selama tiga jam 

pelajaran, yaitu dari pukul 09.00-10.45 yang diikuti 37 siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 tahun ajaran 2012/2013. Pada siklus III ini semua siswa hadir 

mengikuti proses pembelajaran. 

Kegiatan prapembelajaran dalam siklus III guru mengucapkan salam dan 

melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran siswa. Penelitian siklus III ini 

dilakukan pada  jam ke-empat, sehingga tidak dilakukan berdoa bersama karena 

sudah dilakukan pada jam pembelajarn pertama. 

Kegiatan awal, guru menyiapkan media berupa power point dan  

gambar-gambar alat transportasi. Media ini langsung digunakan guru dalam 

melakukan apersepsi. Guru menampilkan power point yang pertama gambar 

delman dan sepeda motor, kemudian guru dan siswa melakukan tanya jawab 

sebagai kegiatan apersepsi.. Setelah itu, guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai pada siklus III. 

Kegiatan inti terbagi dalam tiga kegiatan, yaitu eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru menampilkan power point dan siswa 

memperhatikan media yang telah disajikan oleh guru. Guru memberikan beberapa 

pertanyaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan awal siswa.  

Kegiatan elaborasi diawali dengan guru menjelaskan materi 

pembelajaran sesuai gambar. Setelah materi selesai dijelaskan kepada siswa, guru  

membagi siswa menjadi 9  kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa 
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untuk melakukan diskusi dalam menyelesaikan tugas. Pada saat kegiatan diskusi, 

guru memperbolehkan siswa membaca materi dalam buku. Setelah diskusi selesai, 

perwakilan kelompok maju unuk mempresentasikan hasil diskusinya dan diberi 

masukan oleh guru. 

Guru meminta siswa untuk menutup semua buku atau materi, kemudian 

menjelaskan aturan dalam kegiatan menggunakan tongkat. Guru dan siswa 

memulai permainan talking stick dengan menyanyikan lagu  bersama-sama. Pada 

saat lagu berhenti, siswa yang memegang tongkat akan mendapatkan pertanyaan 

dari guru dan harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru begitu 

seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapatkan pertanyaan. 

Kegiatan konfirmasi ditandai dengan guru memberikan umpan balik 

positif berupa penguatan kepada siswa atas keberhasilan dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. Selain itu, guru memfasilitasi peserta didik melakukan 

refleksi terhadap materi perkembangan teknologi transportasi. 

Kegiatan akhir guru meminta dua orang siswa maju kedepan untuk 

memimpin siswa yang lain dalam merumuskan kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. Setelah itu guru memberikan evaluasi untuk mengetahui sejauh 

mana materi yang dikuasai siswa.  

4.1.4.2 Observasi siklus III 

Pada tahap observasi guru kolaborator mengobservasi pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran IPS dikelas IV menggunakan lembar observasi yang 

disediakan. Kegiatan yang diamati selama pelaksanaan siklus III yaitu 
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keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual. 

4.1.4.2.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran siklus III 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual pada siklus III diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Keterampilan guru siklus III 

No. INDIKATOR 

Jumlah deskriptor 

yang tampak Skor  

0 1 2 3 4 

1. 
Guru mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

   √  
3 

2. 
Guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

    √ 
4 

3.  Guru menjelaskan materi pokok     √ 4 

4. 
Guru membagi dan membimbing 

kelompok diskusi. 

    √ 
4 

5. 
Guru membahas hasil diskusi dan 

memberi penguatan. 

   √  
3 

6. Guru  memulai model talking stick     √ 4 

7. Guru mengajukan pertanyaan.    √  3 

8. 
Guru merumuskan kesimpulan dan 

memberikan evaluasi. 

  √   
2 

Jumlah skor 27 

Rata-rata 3,38 

Kategori  Baik sekali 

 



94 

 

 

Diagram 4.9 Keterampilan guru siklus III 

Berdasarkan tabel dan diagram 4.10, sebanyak 8 indikator keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual 

yang diamati pada siklus III memperoleh hasil ketercapaian skor total 27 dengan 

kategori skala penilaian baik sekali. 

Berikut penjelasan secara rinci tiap indikator keberhasilan guru siklus III: 

a. Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul yaitu menyiapkan 

media power point dan media gambar alat-alat transportasi, dilanjutkan 

mengkondisikan kelas. Sedangkan deskriptor yang tidak dilakukan guru adalah 

melaksanakan doa. Hal ini dikarenakan doa sudah dilaksanakan pada awal 

pembelajaran jam pertama sedangkan pelaksanaan siklus III pada jam pelajaran 

ke-empat.  

b. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

Indikator keterampilan ini mendapatkan skor 4. Guru melakukan apersepsi, 

yang ditunjukkan dengan melakukan tanya jawab dengan siswa. Selanjutnya guru 
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menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan  variasi intonasi suara 

dalam penyampaian tujuan dan apersepsi. 

c. Guru menjelaskan materi pokok 

Indikator keterampilan menjelaskan mendapatkan skor 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru melaksanakan 4 deskriptor yang diharapkan muncul, 

yaitu guru menjelasan materi pembelajaran sesuai media yang digunakan, guru 

sudah menguasai materi pembelajaran yang lengkap sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Selain itu, guru menjelaskan dengan kalimat yang mudah dipahami 

siswa, sehingga pemahaman siswa meningkat. 

d. Guru membagi dan membimbing kelompok diskusi. 

Indikator keterampilan guru dalam membimbing diskusi mendapatkan  skor 

4. Hal ini menunjukkan bahwa guru melaksanakan  4 deskriptor yang diharapkan 

muncul, yaitu guru membagi siswa dalam 9 kelompok. Setelah kegiatan diskusi 

selesai, guru memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dalam kegiatan diskusi 

ini, guru sudah melakukan pendekatan kepada siswa dan membatasi waktu 

diskusi, sehingga kegiatan diskusi berjalan dengan lancar dan tertib. 

e. Guru membahas hasil diskusi dan memberi penguatan. 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul. Guru memberikan penguatan verbal dengan kata-kata dan 

memotivasi siswa untuk berani mengungkapkan pendapat. Selain itu, guru 
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memberikan penguatan kepaa siswa dengan gera tubuh. Namun penghargaan 

belum sebagai  penguatan terhadap pendapat siswa. 

f. Guru  memulai model talking stick 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru melaksanakan 4 deskriptor yang diharapkan muncul, 

yaitu guru memberikan aturan penggunaan talking stick. Selanjutnya guru 

mengajak siswa untuk bernyanyi dan tepuk tangan bersama. Guru mengontrol 

tindakan siswa dikelas dan menggunakan media gambar dalam kegiatan 

menggunakan talking stick ini. 

g. Keterampilan mengajukan pertanyaan. 

Indikator keterampilan bertanya mendapatkan skor 3, hal ini menunjukkan 

guru melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. 

Pertanyaan yang diajukan guru sesuai dengan materi dan sesuai dengan 

kemampuan siswa karena sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, guru sudah 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa, sehingga siswa tidak bingung 

dalam memberikan jawaban. Akan tetapi pertanyaan tidak diajukan secara merata 

kepada siswa, karena guru langsung menunjuk siswa dan menggunakan tongkat. 

h. Guru merumuskan kesimpulan dan memberikan evaluasi. 

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 2. Dalam 

kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menguasai materi. Sebelum melakukan evaluasi 

pembelajara, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran pada siklus I. 

tetapi guru tidak memberikan penilaian langsung terhadap hasil belajar siswa. 
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Guru juga tidak memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut 

pembelajaran dengan materi pokok teknologi produksi. 

4.1.4.2.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus III 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual pada siklus III diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Aktivitas siswa siklus III 

No Indikator 

Hasil yang dicapai 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 0 1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran  

 

5 13 19  88 2,4 

2. siswa menyimak  penjelasan 

guru.  

 
7 10 9 11 98 2,7 

3. siswa berdiskusi dan  

membaca materi pelajaran  

 
9 10 9 8 88 2,4 

4. Siswa mempresentasikan 

hasi diskusi  

 
6 10 18 3 74 2,05 

5. siswa melakukan kegiatan  

talking stick   

 
 9 17 11 113 3,1 

6. siswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru  

 
8 17 9 3 81 2,25 

7. siswa merefleksi dan 

menyimpulkan pembelajaran  

 
9 17 7 3 76 2,1 

Jumlah  618 17,1 

Kategori  Baik  
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Diagram 4.10 Aktivitas siswa siklus III 

Berdasarkan tabel dan diagram 4.6  diatas, dapat dilihat bahwa skor yang 

diperoleh seluruh siswa kelas IV  sebanyak 618 dengan rata-rata skor 17,1  yang 

termasuk dalam kategori baik. 

Berikut penjelasan perolehan skor setiap indikator aktivitas siswa: 

a. Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,4. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa tidak ada siswa yang melaksanakan 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul. Sebanyak 19 siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu 

memperhatikan media gambar dan media power point, serta menyiapkan buku 

pelajaran. Sebanyak 13 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor, yaitu 

memperhatikan media gambar dan media power point. Kemudian 5 siswa hanya 

memperhatikan media power point. Pada siklus III kegiatan doa telah dilakukan 

pada jam pelajaran sebelumnya. 

b. Siswa menyimak  penjelasan guru. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,7. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 7 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu bersikap 
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tenang. Sebanyak 10 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor, memperhatikan 

penjelasan guru dan bersikap tenang. Selanjutnya sebanyak 9 siswa melaksanakan 

3 deskriptor yaitu memperhatikan penjelasan guru, duduk dengan rapi dan 

bersikap tenang. Sebanyak 11 siswa melaksanakan 4 deskriptor yang diharapkan. 

c. Siswa berdiskusi dan  membaca materi pelajaran. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,4. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 9 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu siswa 

berkelompok sesuai kelompok diskusi. Sebanyak 10 siswa melaksanakan 2 

deskriptor, yaitu berkelompok sesuai kelompok diskusi dan mengungkapkan 

pendapat dalam diskusi. Selanjutnya 9 siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu 

berkelompok sesuai kelompok diskusi, mengungkapkan pendapat dalam diskusi 

dan membaca materi pembelajaran. Ada 8 siswa yang melakukan 4 deskriptor. 

d. Siswa mempresentasikan hasi diskusi. 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,1. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 6 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu menerima 

jawaban kelompok lain. Sebanyak 10 siswa melaksanakan 2 deskriptor, yaitu  

berani mewakili kelompok dan menerima jawaban kelompok lain. Selanjutnya 18 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, yaitu berani mewakili kelompok, menerima 

jawaban kelompok lain dan mendengarkan presentasi kelompok lain. Pada siklus 

ini sudah ada 3 siswa  yang memberikan tambahan untuk kelompok lain. 

e. Siswa melakukan kegiatan  talking stick   

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 3,1. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 9 siswa melaksanakan 2 deskriptor, yaitu menerima 
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dan memberikan tongkat kepada teman. Sebanyak 17 siswa melaksanakan 3 

deskriptor, yaitu menerima dan memberikan tongkat kepada teman, serta ikut 

bernyanyi bersama. Selanjutnya sebanyak 11 siswa melaksanakan 4 deskriptor 

yang diharapkan muncul.  

f. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,3. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 6 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu 

mendengarkan jawaban dari teman yang harus menjawab. Sebanyak 17 siswa 

berani menjawab pertanyaan dari guru dan menjawab pertanyaan dengan tepat. 

Sebanyak 9 siswa menjawab pertanyaan dari guru dan mendengarkan jawaban 

dari teman yang lain. Selanjutnya sebanyak 5 siswa menjawab pertanyaan dengan 

tepat dan dengan menggunakan bahasa atau pendapat sendiri.  

g. Siswa merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

Indikator aktivitas ini mendapatkan skor rata-rata 2,1. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa sebanyak 8 siswa melaksanakan 1 deskriptor, yaitu Siswa 

bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Sebanyak 17 siswa melaksanakan 2 

deskriptor, yaitu  bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan berpendapat 

untuk dijadikan simpulan. Sebanyak 11 siswa meaksanakan 3 deskriptor, yaitu 

bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan berpendapat untuk dijadikan 

simpulan, serta mencatat simpulan.  

4.1.4.2.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran siklus III 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick 

dengan media visual pada siklus III berupa penilaian tes tertulis dengan lembar 
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soal evaluasi. Soal evaluasi dengan materi pokok teknologi produksi terdiri atas 

10 soal uraian ganda dan 5 soal uraian yang bersifat objektif. Berikut hasil 

evaluasi tertulis siswa pada siklus III: 

Tabel 4.7 Hasil belajar  siswa siklus III 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 76,3 

2. Nilai tertinggi 96 

3. Nilai terendah 56 

4. Jumlah siswa tuntas 32 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 5 

6. Ketuntasan belajar klasikal 86,48% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai evaluasi siswa 

pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual yaitu 

sebesar 76,3. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar  96 dan nilai terendah 

yang diperoleh sebesar 56. Siswa yang memenuhi KKM sebesar 60 sebanyak 32 

siswa, dan sebanyak 5 siswa belum memenuhi KKM. Ketuntasan hasil belajar 

yang diperoleh pada siklus III sebesar 86,48%. Artinya siklus III sudah  

memenuhi kategori ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu sebesar 85%. 

 

Tabel 4.8 Perbandingan data prasiklus, siklus I, siklus II dan siklus III 

No. Pencapaian 
Data 

Prasiklus 

Data 

Siklus I 

Data 

Siklus II 

Data 

Siklus III 

1. Rata-rata kelas 58,1 65,3 71,2 76,3 

2. Nilai tertinggi 74 88 92 96 

3. Nilai terendah 45 36 48 56 
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4. Jumlah siswa tuntas 17 23 27 32 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 20 13 9 5 

6. Ketuntasan belajar klasikal 46% 63,8% 75% 86,48% 

  

 

Diagram 4.11 Persentase Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 

Siswa Prasiklus,  Siklus I, siklus II dan siklus III 

 

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat apabila dibandingkan 

ketuntasan klasikal prasiklus sebesar 46%  dengan ketuntasan klasikal siklus I 

sebesar 63,8 dan siklus II sebesar 75%, serta siklus III sebesar 86,48% terjadi 

peningkatan ketuntasan belajar. Pencapaian ketuntasan hasil belajar klasikal siklus 

III telah memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan kasikal yang telah 

ditentukan  sebesar 85%.  

4.1.4.3 Refleksi siklus III 

Setelah peneiti melekukan penelitian siklus III maka diperoleh data 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Berikut hasil refleksi 

selengkapnya: 
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4.1.4.3.1 Keterampilan guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus memperoleh skor 27 

dengan kategori baik sekali. Berdasarkan indikator keberhasilan keterampilan 

guru yang telah diharapkan, hasil pengamatan  keterampilan guru siklus III telah 

memenuhi  kategori ketuntasan 21 ≤ skor < 27,5 dengan kategori baik. Namun 

keterampilan guru pada siklus III masih memiliki kekurangan, yaitu  

a. Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, ada 

satu deskriptor yang tidak tampak, yaitu memimpin doa. Hal ini 

dikarenakan kegiatan doa sudah dilaksanakan pada jam pelajaran pertama, 

sedangkan pembelajaran IPS pada jam ke-4. 

b. Pada indikator keterapilan membahas dan memberi penguatan, ada satu 

deskriptor yang tidak tampak, yaitu memberikan penguatan dengan 

penghargaan. Hal ini dikarenakan guru tidak mempersiapkan penghargaan 

sebagai penguatan. 

c. Pada indikator mengajukan pertanyaan, ada satu deskriptor yang tidak 

tampak, yaitu mengajukan pertanyaan secara merata kepada semua siswa. 

Hal ini dikarenakan guru memberikan pertanyaan berdasarkan siswa yang 

mendapatkan tongkat. 

d. Pada indikator menyimpulkan dan mengevaluasi, ada dua deskriptor yang 

tidak tampak, yaitu memberikan penilaian langsung dan tugas rumah 

kepada siswa. Hal ini dikarenakan siswa sudah mampu memahami materi 

dan terbatasnya waktu pembelajaran. 
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4.1.4.3.2 Aktivitas siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus memperoleh skor rata-rata 

16,76  dengan kategori baik. Berdasarkan indikator keberhasilan aktivitas siswa 

yang telah diharapkan, hasil pengamatan aktivitas siswa siklus III telah memenuhi  

kategori ketuntasan 18 ≤ skor < 23,5 dengan kategori baik. Namun aktivitas siswa 

pada siklus III masih memiliki kekurangan, yaitu belum mencatat hal-hal yang 

penting saat guru menjelaskan, Selain itu siswa tidak memperhatikan dan 

menanggapi saat kelompok lain mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

4.1.4.3.3 Hasil belajar 

Hasil pengamatan pada siklus III diperoleh ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa pada siklus III yang diperoleh adalah sebesar  86,48% (27 dari 36 siswa). 

Dengan rata-rata kelas 73,83 (memenuhi KKM 60). Hasil tersebut telah 

memenuhi kategori indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu sebesar 85%.  

Tabel 4.9  Data pencapaian siklus III 

Pencapaian Siklus III 

Keterampilan guru 27 

Aktivitas siswa 16,68 

Hasil belajar 86,48% 
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Diagram 4.9 Data pencapaian siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual  sudah 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini 

terbukti bahwa ketiga aspek tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan. Mengacu pada hasil tersebut, penelitian dihentikan hanya sampai 

pada siklus III. 

Berikut ini disajikan rekapitulasi dari data yang diperoleh setelah 

mengadakan siklus I, II dan III: 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Data Siklus I, II dan III 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan guru 16 22 27 

2. Aktivitas siswa 11,4 15,1 17,1 

3. Hasil belajar siswa (%) 63,8 75 86,48 
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Diagram 4.13  Rekapitulasi Data Siklus I, II dan III 

Berdasarkan data pada tabel dan diagram 4.11, terlihat bahwa pembelajaran 

IPS dapat ditingkatkan melalui model talking stick dengan media visual. 

Peningkatan kualitas pembelajaran IPS lebih rinci terlihat pada keterampilan guru 

yang terus meningkat dari siklus I sampai siklus III yaitu siklus I 16 

(cukup),meningkat pada siklus II menjadi 22 (baik) dan 27 (sangat baik) pada 

siklus III. Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III 

yaitu siklusI 11,7 (cukup), meningkat pada siklus II menjadi 15,1 (baik) dan 16,8 

(baik) pada siklus III. Selain itu persentase ketuntasan hasil belajar menunjukan 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III yakni 63,8% pada siklus I, 75% pada 

siklus II dan 86,48% pada siklus III. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, indikator pengamatan pada pembelajaran 

siklus I, siklus II dan siklus III adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
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belajar. Pembelajaran IPS menggunakan model talking stick dengan media visual 

pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPS siklus I , siklus II, 

siklus III ditandai adanya peningkatan skor. Terbukti pada siklus I mendapat 

jumlah skor 16 kategori cukup. Siklus II mengalami peningkatan jumlah skor 22 

dengan  kategori baik. Siklus III jumlah skor 27 dengan kategori sangat baik. 

4.2.1.1.1 Keterampilan Guru Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran IPS melalui model talking 

stick dengan media visual bahwa keterampilan guru siklus I mendapatkan skor 16 

dengan kategori cukup. 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tidak dilakukan guru adalah 

meyiapkan media power point dan melaksanakan doa. Hal ini dikarenakan doa 

sudah dilaksanakan pada awal pembelajaran jam pertama sedangkan pelaksanaan 

siklus I pada jam pelajaran ke-empat. Kegiatan doa termasuk dalam kegiatan yang 

dilakukan guru dan siswa dalam mempersiapkan psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran (Rusman, 2012:81). 

Indikator keterampilan guru melakukan apersepsi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

melaksanakan 3 deskriptor  dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul, yaitu 

melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan tanya 
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jawab dengan siswa. Tetapi guru belaum menggunakan variasi intonasi suara 

dalam melakukan apersepsi.  

Indikator keterampilan menjelaskan materi pokok mendapatkan skor 2. 

Menurut pendapat Rusman (2010:59)  peranan guru yang berkaitan dengan 

kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah 

memberikan informasi lisan maupun tertulis dengan bahasa sederhana dan mudah 

dimengerti siswa.  Pada penelitian siklus I guru terlalu cepat dalam menjelaskan, 

sehingga kalimat yang digunakan guru dalam menjelaskan masih kurang dipahami 

siswa. Materi yang disajikan masih kurang lengkap sehingga tidak sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Guru harus menyiapkan materi sesuai tujuan  pembelajaran, 

sesuai pendapat Suryosubroto (2012:35) yaitu bahan pelajaran harus menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru membagi dan membimbing kelompok diskusi 

mendapatkan  skor 2. Pada indikator ini,  guru belum melakukan pendekatan 

kepada siswa. Seharusnya guru melakukan pendekatan pada beberapa siswa yang 

ramai. Ini sesuai pendapat Solihatin (2012:71) bahwa teknik yang dapat 

digunakan dalam mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah, antara lain : 

mengawasi dari dekat dan mendorong kesadaran siswa untuk mengungkapkan 

perasaannya. Dalam kegiatan diskusi, guru dapat memberikan waktu yang cukup 

(Anitah, 2009:8.18). Tetapi pada penelitian ini guru tidak memberi batasan waktu 

dalam melaksanakan kegiatan diskusi, akibatnya kegiatan  diskusi membutuhkan 

waktu yang lama.  
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Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 1. Guru 

memberikan penguatan verbal dengan kata-kata. Penghargaan, motivasi dan gerak 

tubuh belum diberikan guru sebagai penguatan terhadap pendapat dan jawaban 

yang telah diajukan siswa. Menurut Anitah (2009:7.26) gerakan badan dapat 

diberikan guru sebagai penguatan kepada siswa karena dapat mengkomunikasikan 

kepuasan guru terhadap respon siswa. Selain itu guru dapat memberikan 

penghargaan berupa benda kecil sebagai penguatan kepada siswa, namun benda 

ini jarang digunakan agar siswa tidak memandang benda tersebut sebagai tujuan 

merespon guru.  

Indikator keterampilan  guru  memulai model talking stick mendapatkan 

skor 1. Hal ini menunjukkan bahwa guru hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul, yaitu guru hanya memberikan aturan 

penggunaan talking stick. Guru belum menggunakan media pembelajaran dalam 

kegiatan ini, selain itu guru belum mengontrol tindakan siswa, sehingga guru 

belum mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menurut 

pendapat Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

Indikator keterampilan bertanya mendapatkan skor 3, karena guru hanya 

melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Menurut 

Anitah (2009:7.8) pertanyaan yang diajukan seharusnya menggunakan kalimat 

yang singkat dan jelas. Selain itu pertanyaan sebaiknya disebarkan untuk seluruh 

siswa dalam kelas. Namun dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan guru 
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tidak  merata kepada seluruh siswa  siswa, karena guru langsung menunjuk siswa 

dan menggunakan talking stick.  

Indikator keterampilan merumuskan kesimpulan dan memberikan evaluasi 

mendapatkan skor 2. Dalam kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi 

pembelajaran untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi, yang 

didahului dengan menyimpulkan hasil pembelajaran bersama siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam kegiatan menutup pelajaran guru 

harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari 

siswa dan mampu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Namun guru 

tidak memberikan penilaian langsung dan memberikan tugas rumah kepada siswa 

sebagai tindak lanjut pembelajaran dengan materi pokok teknologi produksi. Pada 

kegiatan menutup pelajaran sesuai pendapat Solihatin (2012: 67) bahwa cara 

memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 

4.2.1.1.2 Keterampilan Guru Siklus II 

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran IPS melalui model talking 

stick dengan media visual yang diamati pada siklus II bahwa indikator 

keterampilan guru  memperoleh hasil ketercapaian skor total 22 dengan kategori 

skala penilaian baik. 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tidak dilakukan guru adalah 

meyiapkan media gambar dan melaksanakan doa. Hal ini dikarenakan doa sudah 

dilaksanakan pada awal pembelajaran jam pertama sedangkan pelaksanaan siklus 

I pada jam pelajaran ke-empat. Kegiatan doa termasuk dalam kegiatan yang 
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dilakukan guru dan siswa dalam mempersiapkan psikis untuk mengikuti proses 

pembelajaran (Rusman, 2012:81). 

Indikator keterampilan guru melakukan apersepsi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

melaksanakan 4 deskriptor yang diharapkan muncul, yaitu melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan 

variasi intonasi suara dalam melakukan apersepsi.  

Indikator keterampilan menjelaskan materi pokok mendapatkan skor 4. 

Menurut pendapat Rusman (2010:59)  peranan guru yang berkaitan dengan 

kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah 

memberikan informasi lisan maupun tertulis dengan bahasa sederhana dan mudah 

dimengerti siswa.  Pada penelitian siklus II guru sudah menjelaskan materi dengan 

baik dan lengkap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Suryosubroto (2012:35) yaitu bahan pelajaran harus menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru membagi dan membimbing kelompok diskusi 

mendapatkan  skor 2. Pada indikator ini,  guru belum melakukan pendekatan 

kepada siswa. Seharusnya guru melakukan pendekatan pada beberapa siswa yang 

ramai. Ini sesuai pendapat Solihatin (2012:71) bahwa teknik yang dapat 

digunakan dalam mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah, antara lain : 

mengawasi dari dekat dan mendorong kesadaran siswa untuk mengungkapkan 

perasaannya. Dalam kegiatan diskusi, guru dapat membantu siswa  untuk 
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menyempurnakan diskusi, yaitu memberikan waktu yang cukup (Anitah, 

2009:8.18). Tetapi pada penelitian ini guru tidak memberi batasan waktu dalam 

melaksanakan kegiatan diskusi, akibatnya kegiatan  diskusi membutuhkan waktu 

yang lama, walaupun hasil diskusi sudah baik.  

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 2. Guru 

memberikan penguatan verbal dengan kata-kata dan sudah memotivasi siswa. 

Penghargaan dan gerak tubuh belum diberikan guru sebagai penguatan terhadap 

pendapat dan jawaban yang telah diajukan siswa. Menurut Anitah (2009:7.26) 

gerakan badan dapat diberikan guru sebagai penguatan kepada siswa karena dapat 

mengkomunikasikan kepuasan guru terhadap respon siswa. Selain itu guru dapat 

memberikan penghargaan berupa benda kecil sebagai penguatan kepada siswa, 

namun benda ini jarang digunakan agar siswa tidak memandang benda tersebut 

sebagai tujuan merespon guru.  

Indikator keterampilan  guru  memulai model talking stick mendapatkan 

skor 3. Pada siklus ini guru sudah bias mengontrol siswa dan menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini sesuai pendapat Djamarah (2010:99) 

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran.  

Indikator keterampilan bertanya mendapatkan skor 3, karena guru hanya 

melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Menurut 

Anitah (2009:7.8) pertanyaan yang diajukan seharusnya menggunakan kalimat 

yang singkat dan jelas. Selain itu pertanyaan sebaiknya disebarkan untuk seluruh 
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siswa dalam kelas. Namun dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan guru 

tidak  merata kepada seluruh siswa  siswa, karena guru langsung menunjuk siswa 

dan menggunakan talking stick.  

Indikator keterampilan merumuskan kesimpulan dan memberikan evaluasi 

mendapatkan skor 2. Dalam kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi 

pembelajaran untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi, yang 

didahului dengan menyimpulkan hasil pembelajaran bersama siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam kegiatan menutup pelajaran guru 

harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari 

siswa dan mampu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Namun guru 

tidak memberikan penilaian langsung dan memberikan tugas rumah kepada siswa 

sebagai tindak lanjut pembelajaran dengan materi pokok teknologi produksi. Pada 

kegiatan menutup pelajaran sesuai pendapat Solihatin (2012: 67) bahwa cara 

memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 

4.2.1.1.3 Keterampilan Guru Siklus III 

Berdasarkan observasi terhadap pembelajaran IPS melalui model talking 

stick dengan media visual yang diamati pada siklus III bahwa indikator 

keterampilan guru  memperoleh hasil ketercapaian skor total 27 dengan kategori 

skala penilaian baik sekali. 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tidak dilakukan guru adalah 

melaksanakan doa. Hal ini dikarenakan doa sudah dilaksanakan pada awal 

pembelajaran jam pertama sedangkan pelaksanaan siklus III pada jam pelajaran 
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ke-empat. Kegiatan doa termasuk dalam kegiatan yang dilakukan guru dan siswa 

dalam mempersiapkan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran (Rusman, 

2012:81). 

Indikator keterampilan guru melakukan apersepsi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

melaksanakan 4 deskriptor yang diharapkan muncul, yaitu melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan 

variasi intonasi suara dalam melakukan apersepsi.  

Indikator keterampilan menjelaskan materi pokok mendapatkan skor 4. 

Menurut pendapat Rusman (2010:59)  peranan guru yang berkaitan dengan 

kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah 

memberikan informasi lisan maupun tertulis dengan bahasa sederhana dan mudah 

dimengerti siswa.  Pada penelitian siklus III guru sudah menjelaskan materi 

dengan baik dan lengkap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Suryosubroto (2012:35) yaitu bahan pelajaran harus menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru membagi dan membimbing kelompok diskusi 

mendapatkan  skor 4. Pada siklus III ini guru melakukan pendekatan pada 

beberapa siswa yang ramai. Ini sesuai pendapat Solihatin (2012:71) bahwa teknik 

yang dapat digunakan dalam mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah, 

antara lain : mengawasi dari dekat dan mendorong kesadaran siswa untuk 

mengungkapkan perasaannya. Dalam kegiatan diskusi, guru dapat membantu 
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siswa untuk menyempurnakan diskusi, yaitu memberikan waktu yang cukup 

(Anitah, 2009:8.18).  

Indikator keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 3. Guru 

memberikan penguatan verbal dengan kata-kata, gerak tubuh dan memotivasi 

siswa. Hal ini sesuai pendapat Anitah (2009:7.26) gerakan badan dapat diberikan 

guru sebagai penguatan kepada siswa karena dapat mengkomunikasikan kepuasan 

guru terhadap respon siswa. Penghargaan belum diberikan guru sebagai penguatan 

terhadap pendapat dan jawaban yang telah diajukan siswa.  

Indikator keterampilan  guru  memulai model talking stick mendapatkan 

skor 4. Pada siklus ini guru sudah bisa mengontrol siswa dan menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini sesuai pendapat Djamarah (2010:99) 

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan pembelajaran.  

Indikator keterampilan bertanya mendapatkan skor 3, karena guru hanya 

melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Menurut 

Anitah (2009:7.8) pertanyaan yang diajukan seharusnya menggunakan kalimat 

yang singkat dan jelas. Selain itu pertanyaan sebaiknya disebarkan untuk seluruh 

siswa dalam kelas. Namun dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan guru 

tidak  merata kepada seluruh siswa  siswa, karena guru langsung menunjuk siswa 

dan menggunakan talking stick.  

Indikator keterampilan merumuskan kesimpulan dan memberikan evaluasi 

mendapatkan skor 2. Dalam kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi 

pembelajaran untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi, yang 



116 

 

didahului dengan menyimpulkan hasil pembelajaran bersama siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam kegiatan menutup pelajaran guru 

harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari 

siswa dan mampu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Namun guru 

tidak memberikan penilaian langsung dan memberikan tugas rumah kepada siswa 

sebagai tindak lanjut pembelajaran dengan materi pokok teknologi transportasi. 

Pada kegiatan menutup pelajaran sesuai pendapat Solihatin (2012: 67) bahwa cara 

memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 

4.2.1.2 Hasil observasi aktivitas siswa 

Paul B. Diedrich dalam Hamalik (2010:172) membagi aktivitas belajar 

dalam delapan kelompok, yaitu:  (1) Visual activities (kegiatan visual); (2) Oral 

activities (kegiatan lisan); (3) Listening activities (kegiatan mendengarkan); (4) 

Writing activities (kegiatan menulis); (5) Drawing activities (kegiatan 

menggambar); (6) Motor activities (kegiatan metrik); (7) Mental activities 

(kegiatan mental); (8) Emotional activities (kegiatan emosional).  

Peningkatan  aktivitas siswa pada pembelajaran IPS dapat dilihat dari 

peningkatan skor pada masing-masing siklus.. Pada siklus I diperoleh skor rata-

rata  11,4 dengan kategori cukup, meningkat pada siklus II menjadi 15,1 dengan 

kategori baik dan skor  rata-rata 17,1  dengan kategori baik pada siklus III. 

4.2.1.2.1 Aktivitas siswa siklus I 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa  pada pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual bahwa siklus I memperoleh skor 

sebanyak 412 dengan rata-rata skor 11,4 yang termasuk dalam kategori cukup. 
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 (1) indikator siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 1,4; (2) indikator siswa menyimak  materi yang 

dijelaskan oleh guru mendapatkan skor rata-rata 1,8; (3) indikator siswa 

berdiskusi dan  membaca materi pelajaran mendapatkan skor rata-rata 1,6; (4) 

indikator  siswa mempresentasikan hasil diskusi mendapatkan skor rata-rata 1,9; 

(5) indikator siswa melakukan permainan talking stick mendapatkan skor rata-rata 

1,96; (6) indikator siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru mendapatkan 

skor rata-rata 1,2; (7) indikator siswa merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 1,6. 

4.2.1.2.2 Aktivitas siswa siklus II 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa  pada pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual bahwa siklus II  memperoleh skor 

sebanyak 544 dengan rata-rata skor 15,1 yang termasuk dalam kategori baik. 

 (1) indikator siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 1,7; (2) indikator siswa menyimak  materi yang 

dijelaskan oleh guru mendapatkan skor rata-rata 2,2; (3) indikator siswa 

berdiskusi dan  membaca materi pelajaran mendapatkan skor rata-rata 2; (4) 

indikator  siswa mempresentasikan hasil diskusi mendapatkan skor rata-rata 2,1; 

(5) indikator siswa melakukan permainan talking stick mendapatkan skor rata-rata 

2,7; (6) indikator siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru mendapatkan 

skor rata-rata 2,3; (7) indikator siswa merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 2,1. 
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4.2.1.2.3 Aktivitas siswa siklus III 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa  pada pembelajaran IPS melalui 

model talking stick dengan media visual bahwa siklus III  memperoleh skor 

sebanyak 618 dengan rata-rata skor 17,1  yang termasuk dalam kategori baik. 

 (1) indikator siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 2,4; (2) indikator siswa menyimak  materi yang 

dijelaskan oleh guru mendapatkan skor rata-rata 2,7; (3) indikator siswa 

berdiskusi dan  membaca materi pelajaran mendapatkan skor rata-rata 2,4; (4) 

indikator  siswa mempresentasikan hasil diskusi mendapatkan skor rata-rata 2,05; 

(5) indikator siswa melakukan permainan talking stick mendapatkan skor rata-rata 

3,1; (6) indikator siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru mendapatkan 

skor rata-rata 2,25; (7) indikator siswa merefleksi dan menyimpulkan 

pembelajaran mendapatkan skor rata-rata 2,1. 

Berdasarkan paparan data aktivitas siswa diatas, terbukti penggunaan 

model talking stick dengan media visual dapat meningkatkan aktivitas siswa.  

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Suprijono (2009: 5) mengemukakan hasil belajar adalah pola perbuatan, 

nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar pada penelitian 

ini menjunjukkan adanya peningkatan. Pada penelitian siklus I, II dan III terlihat 

adanya peningkatan pada nilai rata-rata dan presentase keuntasan hasil belajar. 

Hal ini sesuai pendapat  Hamalik (2006 : 30) hasil belajar yang utama adalah pola 

tingkah laku yang bulat, terbukti dengan perubahan tingkah laku. 
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4.2.1.3.1 Hasil Belajar Siklus I 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick 

dengan media visual pada siklus I berupa penilaian tes tertulis dengan lembar soal 

evaluasi. Soal evaluasi dengan materi pokok teknologi produksi terdiri atas 10 

soal uraian ganda dan 5 soal uraian yang bersifat objektif. 

Hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata 

nilai evaluasi siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick dengan 

media visual yaitu sebesar 65,3. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar 88 

dan nilai terendah yang diperoleh sebesar 36. Siswa yang memenuhi KKM 

sebesar 60 sebanyak 23 siswa, dan sebanyak 13 siswa belum memenuhi KKM. 

Ketuntasan hasil belajar yang diperoleh pada siklus I sebesar 63,8%. Artinya 

siklus I belum memenuhi kategori ketuntasan klasikal yang ditentukan yaitu 85%. 

4.2.1.3.2 Hasil Belajar Siklus II 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick 

dengan media visual pada siklus II berupa penilaian tes tertulis dengan lembar 

soal evaluasi. Soal evaluasi dengan materi pokok teknologi produksi terdiri atas 

10 soal uraian ganda dan 5 soal uraian yang bersifat objektif. 

Hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata 

nilai evaluasi siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick dengan 

media visual yaitu sebesar 71,2 . Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar  92 

dan nilai terendah yang diperoleh sebesar 48. Siswa yang memenuhi KKM 

sebesar 60 sebanyak 27  siswa, dan sebanyak 9 siswa belum memenuhi KKM. 
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Ketuntasan hasil belajar yang diperoleh pada siklus II sebesar 75%. Artinya siklus 

II belum memenuhi kategori ketuntasan klasikal yang ditentukan yaitu  85%. 

4.2.1.3.3 Hasil Belajar Siklus III 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick 

dengan media visual pada siklus III berupa penilaian tes tertulis dengan lembar 

soal evaluasi. Soal evaluasi dengan materi pokok teknologi produksi terdiri atas 

10 soal uraian ganda dan 5 soal uraian yang bersifat objektif. 

Hasil belajar siswa pada siklus III menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata 

nilai evaluasi siswa pada mata pelajaran IPS melalui model talking stick dengan 

media visual yaitu sebesar 76,3. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar  96 

dan nilai terendah sebesar 56. Siswa yang memenuhi KKM sebesar 60 sebanyak 

32 siswa, dan sebanyak 5 siswa belum memenuhi KKM. Ketuntasan hasil belajar 

yang diperoleh pada siklus III sebesar 86,48%. Artinya siklus III sudah  

memenuhi kategori ketuntasan klasikal yang ditentukan yaitu 85%. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Adapun implikasi hasil penelitian tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Penggunaan model talking stick dengan media visual dapat mendorong 

siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, 

siswa harus memahami materi yang dijelaskan guru dengan memperhatikan media 

yang digunakan, selanjutnya siswa akan membaca materi untuk lebih memahami 

penjelasan guru. Keaktivan siswa dapat ditunjukkan dengan adanya kegiatan 
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diskusi, dimana siswa akan bekerja sama untuk memecahkan soal-soal dari guru, 

serta berani  menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Sehingga 

siswa lebih memahami materi yang diajarkanan akan meningkatkan hasil belajar. 

4.2.2.2 Implikasi praktis 

Berdasarkan observasi terhadap keterampilan guru selama pembelajaran 

IPS melalui model talking stick dengan media visual yang dilaksanakan sebanyak 

3 siklus, setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Keterampilan guru siklus I 

memperoleh skor sebanyak 16 dengan kategori cukup. Kemudian dilakukan 

perbaikan pada siklus II, diperoleh skor sebanyak 22 dengan kategori baik. Pada 

siklus III diperoleh skor sebanyak 27 dengan kategori sangat baik. 

Sedangkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklusI  

memperoleh skor 11,7 dengan kategori cukup. Kemudian dilakukan perbaikan 

pada siklus II, pada siklus ini skor meningkat menjadi 15,1 dengan kategori baik 

dan siklus III mendapatkan skor sebanyak 16,8 dengan kategori baik. 

Hasil belajar siswa pada siklus I dengan persentase ketuntasan 63,8% 

dengan nilai rata-rata 65,3. Siklus II diperoleh nilai rata-rata 71,2 dengan 

persentase ketuntasan 75%. Selanjutnya pada siklus III diperoleh nilai rata-rata 

76,3 dengan persentase ketuntasan  86,48%. 

4.2.2.3 Implikasi paedagogis 

Implikasi hasi penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan moel talking stick dengan media visual pada siswa 

kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPS melalui model talking stick 

dengan media visual pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dan 

pembahasan yang disajikan pada bagian pembahasan maka dapat disimpulkan: 

1. Pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Hal ini dapat dilihat dari data hasil observasi pada 

pembelajaran IPS siklus I data keterampilan guru memperoleh skor 16 yang 

termasuk dalam kriteria cukup. Pada pelaksanaan tindakan siklus II data 

keterampilan guru mengalami peningkatan dengan perolehan skor sebanyak 

22 yang termasuk dalam kriteria baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus III 

jumlah skor keterampilan guru yang diperoleh sebanyak 27 dengan kriteria 

sangat baik. Keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

sekurang- kurangnya mencapai kriteria baik. 

2. Pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Hal ini dapat dilihat dari data hasil observasi pada 

pembelajaran IPS siklus I data aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata  

11,4 dengan kriteria cukup. Pada pelaksanaan tindakan siklus II data 
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aktivitas siswa meningkat dengan perolehan skor rata-rata 15,1 dengan 

kriteria baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus III data aktivitas skor  rata-

rata 17,1 dengan kriteria baik. Aktivitas siswa telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu sekurang- kurangnya mencapai kriteria baik. 

3. Pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari data hasil observasi pada 

pembelajaran IPS siklus I nilai rata-rata hasil evaluasi siswa sebesar 65,3 

dengan nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 36. Ketuntasan hasil belajar yang 

diperoleh pada siklus I sebesar 63,8%. Pada pelaksnaan siklus II, nilai rata-

rata yang diperoleh sebesar 71,2 dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 

48. Ketuntasan hasil belajar yang diperoleh pada siklus II sebesar 75%. Pada 

pelaksnaan siklus III, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 76,3 dengan nilai 

tertinggi 96 dan nilai terendah 56. Ketuntasan hasil belajar yang diperoleh 

pada siklus III sebesar 86,48%. Hasil belajar IPS siswa sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan klasikal 

mencapai 85% dengan KKM mata pelajaran IPS di kelas IV SDN 

Purwoyoso 01 Semarang tahun ajaran 2011/2012 adalah 60. 

Dengan demikian maka hipotesis tindakan penelitian ini telah 

terbukti kebenarannya yaitu model talking stick dengan media visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan dan pelaksanaan pembelajaran IPS melalui model 

talking stick dengan media visual pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota 

Semarang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru dapat menerapkan model pembelajaran talking stick sebagai salah 

satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.  

2. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk 

memudahkan siswa memahami materi pembelajaran terutama dalam 

pembelajaran IPS. 

3. Guru disarankan untuk melakukan variasi interaksi dalam pembelajaran 

agar suasana belajar lebih kondusif dan terkondisikan. 

4. Guru disarankan untuk selalu memberikan motivasi untuk menguatkan 

siswa agar tetap semangat dalam kegiatan belajar. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Talking stick dengan 

Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

data 
Instrumen 

1. Keterampilan 

guru melalui 

model 

talking stick 

dengan 

media visual. 

 

 

 

1. Guru mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

(Keterampilan membuka pelajaran) 

2. Guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

3. Guru menjelaskan materi pokok  

(Keterampilan menjelaskan). 

4. Guru membagi dan membimbing 

kelompok diskusi. (Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil dan perorangan.) 

5. Guru membahas hasil diskusi dan 

member penguatan. (keterampilan 

memberi penguatan) 

6. Guru  memulai model talking stick 

(Keterampilan mengelola kelas) 

7. Guru mengajukan pertanyaan. 

(Keterampilan bertanya) 

8. Guru merumuskan kesimpulan dan 

memberikan evaluasi. 

(Keterampilan menutup pelajaran) 

Guru 

 

  

1. lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Video 

4. Foto  

 

2. Aktivitas 1. Siswa mempersiapkan diri untuk Siswa 1. lembar 
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atau kegiatan  

siswa  

 

 

 

 

 

 

mengikuti pembelajaran (Visual and  

Listening activities ) 

2. siswa menyimak  materi yang 

dijelaskan oleh guru. (Listening 

activities) 

3. siswa berdiskusi dan  membaca 

materi pelajaran visual ativities) 

4. siswa mempresentasikan hasil 

diskusi (oral and mental activities) 

5. siswa melakukan permainan talking 

stick  (Motor and  emotional  

activities) 

6. siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru (oral activities and 

mental activities) 

7. siswa merefleksi dan menyimpulkan 

pembelajaran (Mental activities) 

 

 

observasi  

2. Catatan 

lapangan  

3. Video 

4. Foto  

 

 

 

3.  Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS. 

1. Ketuntasan belajar klasikal  

sekurang – kurangnya 85% 

kategori baik dengan nilai 

ketuntasan individual ≥ 60 dalam 

pembelajaran IPS 

Siswa  Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 



130 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KISI-KISI KETERAMPILAN 

GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Talking stick dengan 

Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Langkah-langkah model  

talking stick  media visual 

Indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran talking 

stick dengan media visual 

1) Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pembelajaran 

 

2) Keterampilan 

bertanya 

 

3) Keterampilan 

menjelaskan 

 

4) Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

 

5) Keterampilan 

memberi 

penguatan 

 

6) Keterampilan 

mengelola kelas 

 

7) Keterampilan 

1. Guru mempersiapkan 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

2. Guru melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan 

materi pokok. 

4. Siswa dibagi kelompok 

belajar untuk 

mengerjakan tugas 

kelompok. Peserta 

didik diberi kesempatan 

membaca dan 

mempelajari materi.  

5. Guru dan siswa 

membahas hasil 

diskusi. 

6. Guru dan siswa 

memulai permainan 

talking stick. 

7. Guru mengajukan 

1. Guru mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran. 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Guru melakukan apersepsi 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

3. Guru menjelaskan materi 

pokok  (Keterampilan 

menjelaskan). 

4. Guru membagi dan 

membimbing kelompok 

diskusi. (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

perorangan.) 

5. Guru membahas hasil 

diskusi dan member 

penguatan. (keterampilan 
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mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

8) Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

pertanyaan. 

8. Siswa yang memegang 

tongkat menjawab 

pertanyaan dari guru.  

9. Guru bersama peserta 

didik merumuskan 

kesimpulan. 

10. Evaluasi. 

memberi penguatan) 

6. Guru  memulai model 

talking stick (Keterampilan 

mengelola kelas) 

7. Guru mengajukan 

pertanyaan. 

(Keterampilan bertanya) 

8. Guru merumuskan 

kesimpulan dan 

memberikan evaluasi. 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KISI-KISI AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Talking stick dengan 

Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang 

Aktivitas 

siswa 

Langkah-langkah model  talking 

stick  media visual 

Indikator keberhasilan 

pembelajaran talking stick 

dengan media visual 

2) Aktivitas 

visual 

3) Aktivitas 

lisan (oral) 

4) Aktivitas 

mendengar

kan 

5) Aktivitas 

menulis 

6) Aktivitas 

mental 

7) Aktivitas 

emosional 

8) Aktivitas 

menggam-

bar  

9) Aktivitas 

matrik  

1. Guru mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran 

2. Guru melakukan apersepsi 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan materi 

pokok. 

4. Siswa dibagi kelompok 

belajar untuk mengerjakan 

tugas kelompok. Peserta didik 

diberi kesempatan membaca 

dan mempelajari materi.  

5. Guru dan siswa membahas 

hasil diskusi. 

6. Guru dan siswa memulai 

permainan talking stick. 

7. Guru mengajukan pertanyaan. 

8. Siswa yang memegang 

tongkat menjawab pertanyaan 

dari guru.  

9. Guru bersama peserta didik 

merefleksi pembelajaran dan 

merumuskan kesimpulan. 

10. Evaluasi. 

1. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran  (Visual and  

motoric activities) 

2. siswa menyimak  materi 

yang dijelaskan oleh guru. 

(Listening activities) 

3. siswa berdiskusi dan  

membaca materi pelajaran 

visual activities) 

4. Siswa mempresentasikan 

hasi diskusi (oral and 

mental activities) 

5. siswa melakukan permainan 

talking stick  (Motor and  

emotional  activities) 

6. siswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru (oral 

activities and mental 

activities) 

7. siswa merefleksi dan 

menyimpulkan 

pembelajaran (Mental 

activities) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TALKING STICK DENGAN 

MEDIA VISUAL 

Siklus … 

Nama guru :  

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/smt : IV/II 

Hari/ tanggal :  

Materi  : perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

Petunjuk 

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru 

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan 

skor pada kolom skor sesuai ketentuan berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak  

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 4 jika semua deskriptor tampak (Rusman, 2012: 98) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

Indikator Deskriptor Tampak 

Skor 

0 1 2 3 4 

1. Guru 

mempersiapk

an siswa 

untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

1) Menampilkan media 

gambar 

2) Menampilkan media power 

point 

3) Memimpin doa 

4) Mengkondisikan kelas 

      



134 

 

2. Guru 

melakukan 

apersepsi dan 

menyampaik

an tujuan 

pembelajaran 

1) Melakukan apersepsi 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3) Melakukan tanya jawab 

dengan siswa. 

4) Menggunakan variasi 

intonasi suara. 

      

3.  Guru 

menjelaskan 

materi pokok 

1) Penjelasan sesuai media 

yang digunakan 

2) Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami 

3) Menguasai materi 

pembelajaran 

4) Sesuai tujuan pembelajaran  

      

4. Guru 

membagi dan 

membimbing 

kelompok 

diskusi. 

1) Membagi kelompok diskusi 

2) Melakukan pendekatan 

kepada siswa 

3) Memberi waktu kepada 

siswa untuk berdiskusi 

4) Memberi kesempatan pada 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

      

5. Guru 

membahas 

hasil diskusi 

dan memberi 

penguatan. 

1) Memberikan penguatan 

verbal dengan kata-kata 

2) Memberikan penguatan 

dengan penghargaan 

3) Memberikan motivasi 

4) Memberi penguatan dengan 

gerak tubuh 
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6. Guru  

memulai 

model talking 

stick 

1) Memberikan aturan 

permainan. 

2) Menggunakan media 

pembelajaran. 

3) Menciptakan suasana 

belajar yang 

menyenangkan. 

4) Mengontrpl tindakan siswa 

      

7. Guru 

mengajukan 

pertanyaan. 

 

1) Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami 

2) Pertanyaan sesuai dengan 

materi 

3) Pertanyaan sesuai dengan 

kemampuan siswa 

4) Pertanyaan diajukan kepada 

siswa secara merata 

      

8. Guru 

merumuskan 

kesimpulan 

dan 

memberikan 

evaluasi. 

1) Melakukan evaluasi 

pembelajaran 

2) Memberikan penilaian 

3) Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

4) Memberikan tugas rumah 

      

Jumlah skor  

 

Jumlah skor = ....... katergori = ...... 

Pedoman  

Skor maksimal  : 4 x 8 =  32 

Skor minimal  :  0 x 8 =  0 

Banyaknya nilai :  (T-R)+1 = 33 
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Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1) 

     = 
 

 
 (33 + 1) 

     = 8,5 

        jadi nilai Q1 adalah 8,5  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (33 + 1) 

 = 17  

 Jadi nilai Q2 adalah 17 

 

 

 

 

Letak Q3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     = 
 

 
 (33 + 1) 

     = 24,5 

        jadi nilai Q3 adalah 24,5 

 

Kriteria penilaian: 

Tabel 1 

Klasifikasi Kategori Penilaian Keterampilan Guru 

  Tabel 1 

Skor Kategori penilaian 

24,5  ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

17 ≤ skor < 24,5 Baik 

8,5  ≤ skor < 17 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang ,  Maret 2013  

 Observer   

 

  

Suharmi,Ama.Pd  

NIP. 19530407 197402 2 004 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TALKING STICK  DENGAN 

MEDIA VISUAL 

Siklus : ...  

Nama guru :  

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas  : IV 

Hari/ tanggal :  

Materi  : Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi Dan 

Transportasi 

Petunjuk 

1. Bacalah dengan cermat 7 indikator aktivitas siswa 

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan 

skor pada kolom skor sesuai ketentuan berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak  

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 4 jika semua deskriptor tampak (Rusman, 2012: 98) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

Indikator Deskriptor Tampak 
Skor 

0 1 2 3 4 

1. Siswa 

mempersiap-

kan diri untuk 

mengikuti 

pembelajaran  

1.  Memperhatikan media 

gambar 

2. Memperhatikan power 

point 

3. Melakukan doa 

4. Menyiapkan buku 
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pelajaran 

2. siswa 

menyimak  

penjelasan guru. 

(Listening 

activities) 

1. menyimak penjelasan 

guru. 

2. Duduk dengan rapi. 

3. Bersikap tenang. 

4. Mencatat hal yang 

penting. 

      

3. siswa berdiskusi 

dan  membaca 

materi pelajaran 

(oral and visual 

ativities) 

1. siswa berkelompok sesuai 

kelompok diskusi. 

2. Mengungkapkan 

pendapat dalam diskusi. 

3. Siswa membaca materi 

pembelajaran. 

4. Mengambil keputusan 

saat berdiskusi. 

      

4. Siswa 

mempresentasik

an hasi diskusi 

(oral and 

mental 

activities) 

 

1. Siswa berani mewakili 

kelompok 

2. Mendengarkan presentasi 

kelompok lain. 

3. Memberikan tambahan 

untuk kelompok lain. 

4. Menerima jawaban 

kelompok lain. 

      

5. siswa 

melakukan 

kegiatan  

talking stick  

(Motor and  

emotional  

activities) 

1. Menerima tongkat dari 

teman 

2. Memberikan tongkat 

kepada teman. 

3. Ikut bernyanyi bersama. 

4. Bersikap senang saat 

kegiatan talking stick  
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6. siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru 

(oral activities 

and mental 

activities) 

1. siswa berani menjawab 

pertanyaan. 

2. Menjawab pertanyaan 

dengan tepat. 

3. Menambahkan pendapat 

sendiri. 

4. Mendengarkan jawaban 

dari teman yang harus 

menjawab. 

      

7. siswa 

merefleksi dan 

menyimpulkan 

pembelajaran 

(Mental 

activities) 

1. siswa mencatat simpulan 

pembelajaran. 

2. berani bertanya kepada 

guru saat ada hal yang 

belum dipahami. 

3. siswa berpendapat untuk 

dijadikan simpulan. 

4. Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

      

Jumlah skor  

 

Jumlah skor = ....... katergori = ...... 

Pedoman: Skor maksimal  : 4 x 7 = 28 

Skor minimal  :  0 x 7=   0 

Banyaknya nilai :  (T-R)+1= 29 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1) 

     =  
 

 
 (29+ 1) 

= 7,5 

        jadi nilai Q1 adalah 7,5 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n + 1) 
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= 
 

 
 (29+ 1) 

=15 

 Jadi nilai Q2 adalah 18,5 

Letak Q3 = 
 

 
 ( n + 1) 

     =
 

 
 (29+ 1)  

= 22,5 

        jadi nilai Q3 adalah 22,5 

 

Kriteria penilaian : 

Tabel 2 

Klasifikasi Kategori Penilaian Aktivitas Siswa 

Skor Kategori penilaian 

22,5≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 22,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Semarang ,    

 Observer   
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 

IPS MELALUI MODEL TALKING STICK  DENGAN MEDIA VISUAL 

 

Siklus......... 

 

Nama Guru : 

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/Semester : IV / II 

Materi : Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi Dan 

Transportasi 

Hari / Tanggal  :  

Pukul : 

Petunjuk : Catatlah hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran IPS melalui  model talking stick dengan media 

visual 

............................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Semarang ,    

 Observer   

 

 

  

Suharmi,Ama.Pd  

NIP. 19530407 197402 2 004 
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Lampiran 2 

SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS  IV SEMESTER 2 

Siklus 1 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Sarana dan 

Sumber 

Penilaian 

2.  Mengenal 

sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan  provinsi. 

 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakanny

a.    

 

1.Menyebutkan 

alat-alat 

teknologi 

produksi. 

2.Membandingk

an teknologi 

produksi masa 

lalu dan masa 

kini. 

3.Membedakan 

jenis-jenis 

teknologi 

produksi. 

4.Menjelaskan 

1.Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2.Guru menjelaskan materi 

pokok dan menggunakan 

media. 

3.Siswa dibagi kelompok 

belajar untuk 

mengerjakan tugas 

kelompok. Peserta didik 

diberi kesempatan 

membaca dan 

3x35 menit 1. Asy‟ari, 

dkk. 2007. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD untuk 

kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 131-

133 

2. Umar, 

Arsyad. 2004. 

Pengetahuan 

Sosial Terpadu 

untuk SD kelas 

IV. Jakarta: 

Jenis  tes  : 

Tes tertulis 

  

Bentuk tes : 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

obyektif 
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manfaat 

perkembanga

n teknologi 

produksi. 

 

 

mempelajari materi.  

4.Guru dan siswa 

membahas hasil diskusi. 

5.Guru dan siswa memulai 

permainan talking stick. 

6.Guru mengajukan 

pertanyaan. 

7.Siswa yang memegang 

tongkat menjawab 

pertanyaan dari guru.  

8.Guru dan peserta didik 

melakukan refleksi dan 

merumuskan kesimpulan. 

9.Evaluasi. 

Erlangga. 

Halaman: 66-69 

3. Wibowo, 

Rusto. 2009. IPS 

PRO. Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 81-90 

4. Sutrisno, 

Agus dan 

Basuki. 2007. 

Super Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial. Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 85-93. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SIKLUS I  

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 01  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : IV / 2  

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Hari/Tanggal  :  

STANDAR KOMPETENSI  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi.  

KOMPETENSI DASAR 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi,  transportasi 

serta pengalaman menggunakannya.    

 

I. INDIKATOR  

1. Menyebutkan alat-alat teknologi produksi. 

2. Membandingkan teknologi produksi masa lalu dan masa kini. 

3. Membedakan jenis-jenis teknologi produksi. 

4. Menjelaskan manfaat perkembangan teknologi produksi. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan memperhatikan gambar-gambar alat  produski yang ditampilkan 

guru, siswa dapat menyebutkan alat-alat teknologi produski dengan tepat. 

2. Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan 

teknologi  produski masa lalu dan masa kini.dengan benar. 
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3. Dengan model talking stick, siswa dapat membedakan jenis -jenis 

teknologi produksi. 

4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan manfaat 

perkembangan teknologi  produski dengan benar. 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu,  keberanian dan tanggung 

jawab. 

III. MATERI PEMBELAJARAN  

b) Perkembangan teknologi  produski. 

 

IV. METODE / MODEL PEMBELAJARAN 

Metode  : diskusi, ceramah, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model : Talking Stick. 

V. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber pembelajaran: 

5. Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Badan Standar Nasional 

Pendidikan. Halaman 295 

6. Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

7. Anitah, Sri dkk. 2009. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

8. Asy‟ari, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD untuk kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman: 131-133 

9. Umar, Arsyad. 2004. Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SD kelas IV. 

Jakarta: Erlangga. Halaman: 66-69 

10. Wibowo, Rusto. 2009. IPS PRO. Jakarta: Erlangga. Halaman: 81-90 
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11. Sutrisno, Agus dan Basuki. 2007. Super Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: 

Erlangga. Halaman: 85-93. 

Media Pembelajaran     : 

1. Gambar-gambar teknologi  produski masa lalu dan masa kini. 

2. Tongkat. 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

1) Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran.  

b) Menyiapkan media berupa gambar alat  produski. 

c) Guru melakukan apersepsi  tenntang materi pembelajaran. 

d) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti (30 menit) 

Eksplorasi 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

perkembangan teknologi produksi agar siswa dapat mencari informasi 

tentang materi tersebut. 

4. Siswa memperhatikan media gambar teknologi  produski masa lalu 

dan masa kini yang ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

a) Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar. 

b) Guru membagi siswa menjadi 9  kelompok, setiap kelompok terdiri 

atas 4-5 siswa.  

c) Setiap kelompok diberikan tugas untuk dikerjakan secara bersama 

dengan anggota kelompoknya. Guru memperbolehkan siswa membaca 

materi dalam buku. 

d) Siswa mengerjakan tugas kelompok. Setelah selesai kemudian guru 

bersama siswa membahas tugas tersebut. 

e) Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat. Guru menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau 

materi. 
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f) Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan 

kepada siswa lain secara urut. Saat menggulirkan tongkat, permainan 

diiringi dengan lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh siswa sambil 

bertepuk tangan bersama-sama. 

g) Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus 

menjawab pertanyaan guru seputar materi perkembangan teknologi  

produski. 

h) Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan dan 

memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian seterusnya. 

Konfirmasi 

3. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan kepada siswa 

atas keberhasilan dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas 

dari guru. 

4. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi terhadap materi 

perkembangan teknologi produksi yang telah dipelajari. 

3) Kegiatan akhir (10 menit) 

4. Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. 

5. Guru memberikan evaluasi untuk melihat seberapa besar siswa 

menguasai materi yang telah diberikan. 

6. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 

VII. Penilaian  

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi) 

2. Jenis tes 

a. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes tertulis : ada (dalam evaluasi) 

c. Ter praktek : ada (pada proses pembelajaran) 

3.  Bentuk tes 
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Tanya jawab 

Tes tertulis 

4. Alat tes 

Lembar pengamatan 

Lembar penilaian 

5. Teknik penskoran     : 

 Skor Penilaian : 

 Pilihan Ganda =  jawaban benar nilai 1, skor maksimal 10 

 Uraian =  jawaban benar nilai 3, skor maksimal 15 

 Nilai = (Skor pilihan ganda + skor uraian) x 4 

Semarang, 11 Maret 2013 
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BAHAN AJAR SIKLUS I 

 

Perkembangan Teknologi Produksi. 

Teknologi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menyediakan 

barang-barang atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan praktis. 

Manusia pada hidupnya menciptakan atau menghasilkan sesuatu arang yang 

dinamakan dengan kegiatan produksi. Teknologi produksi pada masa kini 

jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan teknologi masa lalu. Teknologi 

produksi masa lalu bersifat sederhana hasilnya pun sangat terbatas. 

Sedangkan teknologi produksi masa kini bersifat modern dan memberi 

banyak kemudahan contohnya hasil produksi yang melimpah. 

1. Teknologi Pangan 

 Kegiatan pertanian pada masa lalu masih tradisional. Contohnya 

lesung untuk merontokkan padi, dan membajak sawah masih menggunakan 

tenaga kerbau. Alat yang digunakan untuk merontokkan padi ada yang 

terbuat dari batu yang dinamakan lumping, dan ada yang dibuat dari kayu 

yang dinamakan lesung.  

Namun setelah teknologi produksi ditemukan cara produksi 

tradisional mulai ditinggalkan beralih menggunakan tenaga mesin. 

Teknologi mesin meringankan pekerjaan. Selain itu, penggunaan mesin 

dalam pertanian menguntungkan. Keuntungan itu berupa menghemat waktu 

dan hasil melimpah. 

2. Teknologi Produksi Sandang 

Pada masa lalu manusia membuat kain dengan menenun 

menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu. Teknologi produksi 

sandang pada masa kini lebih modern  karena banyak menggunakan alat-

alat berteknologi modern. Pada masa kini kebutuhan sandang tidak 

dilakukan sendiri tetapi, dikerjakan oleh pabrik. 
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MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS I 
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KISI-KISI EVALUASI SIKLUS I 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Penilaian  No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah 

2. Mengenal 

sumber daya 

alam, 

kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/k

ota dan  

provinsi. 

2.3 

Mengenal 

perkembanga

n teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunaka

nnya.   

1. 

Menyebutkan 

alat-alat 

teknologi 

produksi. 

2.Membanding

kan teknologi 

produksi masa 

lalu dan masa 

kini. 

3.Membedakan 

jenis-jenis 

teknologi 

produksi. 

4.Menjelaskan 

manfaat 

perkembangan 

teknologi 

produksi 

Tes 

Tertulis 

Soal 

pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

uraian 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

C4 

 

 

C1 

 

C2 

 

C4 

1 

 

 

4,5,6

,7,10 

 

2,3,8 

 

 

9 

 

 

2,3 

 

1 

 

4,5 
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Soal Evaluasi  

Siklus I  

 

Nama  : 

Kelas : 

Nomor absen : 

 

I.  Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Yang dimaksud kegiatan produksi adalah… 

a. kegiatan menjual barang  

b. kegiatan menghasilkan barang 

c. kegiatan menyewakan barang 

d. kegiatan memperbaiki barang 

2. Berikut ini yang bukan merupakan jenis alat-alat teknologi produksi pangan 

adalah… 

a. mesin fotokopi  

b. mesin penyuling minyak goreng 

c. mesin penggiling padi  

d. mesin pengering padi 

3. Berikut ini yang merupakan jenis alat-alat teknologi produksi sandang 

adalah… 

a. mesin traktor  

b. mesin penggiling padi 

c. mesin penenun kain  

d. mesin pengering padi 

4. Pada zaman sekarang ini dalam membuat makanan banyak menggunakan 

tenaga… 

a. tenaga manusia  

b. tenaga angin 

c. tenaga hewan  

d. tenaga mesin 
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5. Para petani membajak sawah menggunakan traktor yang merupakan 

teknologi… 

a. produksi 

b. transportasi 

c. komunikasi  

d. industri 

6. teknologi alat tenun merupakan perkembangan teknologi produksi. . . . 

a. sandang 

b. papan 

c. pangan 

d. pertanian 

7. Sebelum ditemukan mesin pengering padi, manusia mengeringkan padi 

dengan… 

a. oven  

b. sinar matahari 

c. rice cooker 

d. api 

8. Teknologi alat-alat produksi setiap tahun mengalami. . . . 

a. keadaan yang tetap 

b. kemajuan 

c. kemunduran  

d. kemerosotan 

9. Yang bukan merupakan manfaat menggunakan teknologi alat-alat produksi 

adalah… 

a. menghemat waktu pembuatan 

b. memperbesar biaya 

c. hasil produksi lebih banyak  

d. mempercepat waktu pembuatan 

10. Sebelum ditemukan traktor, manusia membajak sawah menggunakan 

tenaga… 

a. sapi atau kerbau 

b. manusia 
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c. mobil  

d. matahari 

 

II.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan teknologi produksi? 

2. Sebutkan 3 alat produksi masa kini! 

3. Sebutkan 3 alat produksi pangan! 

4. Apa saja manfaat perkembangan teknologi produksi? 

5. Jelaskan perbedaan membajak sawah dengan menggunakan tenaga 

kerbau dan menggunakan tenaga mesin! 
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Lampiran 3 

SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS  IV SEMESTER 2 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Sarana dan 

Sumber 

Penilaian 

2.  Mengenal 

sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan  provinsi. 

 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakanny

a.    

 

1. Menyebutkan 

alat-alat 

teknologi 

komunikasi. 

2. Membandingk

an teknologi 

komunikasi 

masa lalu dan 

masa kini. 

3. Membedakan 

jenis-jenis 

teknologi 

komunikasi. 

4. Menjelaskan 

manfaat 

1.Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2.Guru menjelaskan materi 

pokok dan menggunakan 

media. 

3.Siswa dibagi kelompok 

belajar untuk 

mengerjakan tugas 

kelompok. Peserta didik 

diberi kesempatan 

membaca dan 

mempelajari materi.  

3x35 menit 1. Asy‟ari, dkk. 

2007. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD untuk 

kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 131-

133 

2. Umar, Arsyad. 

2004. 

Pengetahuan 

Sosial Terpadu 

untuk SD kelas 

IV. Jakarta: 

Erlangga. 

Jenis  tes  : 

Tes tertulis 

  

Bentuk tes : 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

obyektif 
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perkembanga

n teknologi 

komunikasi. 

 

 

4.Guru dan siswa 

membahas hasil diskusi. 

5.Guru dan siswa memulai 

permainan talking stick. 

6.Guru mengajukan 

pertanyaan. 

7.Siswa yang memegang 

tongkat menjawab 

pertanyaan dari guru.  

8.Guru dan peserta didik 

melakukan refleksi dan 

merumuskan kesimpulan. 

9.Evaluasi. 

 

Halaman: 66-69 

3. Wibowo, Rusto. 

2009. IPS PRO. 

Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 81-90 

4. Sutrisno, Agus 

dan Basuki. 

2007. Super 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial. Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 85-

93. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SIKLUS II  

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 01  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : IV / 2  

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Hari/Tanggal  :  

STANDAR KOMPETENSI  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi.  

KOMPETENSI DASAR 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi,  transportasi 

serta pengalaman menggunakannya.    

 

I. INDIKATOR  

1. Menyebutkan alat-alat teknologi komunikasi. 

2. Membandingkan teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. 

3. Membedakan jenis-jenis teknologi komunikasi. 

4. Menjelaskan manfaat perkembangan teknologi komunikasi. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan memperhatikan gambar-gambar alat komunikasi yang ditampilkan 

guru, siswa dapat menyebutkan alat-alat komunikasi dengan tepat. 

2. Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan 

teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini.dengan benar. 
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3. Dengan model talking stick, sisiwa dapat membedakan jenis-jenis teknologi 

komunikasi. 

4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan manfaat 

perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengamalkan 

kedisiplinan, rasa ingin tahu,  keberanian dan tanggung jawab. 

III. MATERI PEMBELAJARAN  

c) Perkembangan teknologi komunikasi. 

 

IV. METODE / MODEL PEMBELAJARAN 

Metode  : diskusi, ceramah, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model : Talking Stick. 

V. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Sumber pembelajaran: 

1. Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Badan Standar Nasional 

Pendidikan. Halaman 295 

2. Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

3. Anitah, Sri dkk. 2009. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

4. Asy‟ari, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD untuk kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman: 131-133 

5. Umar, Arsyad. 2004. Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SD kelas IV. 

Jakarta: Erlangga. Halaman: 66-69 

6. Wibowo, Rusto. 2009. IPS PRO. Jakarta: Erlangga. Halaman: 81-90 

7. Sutrisno, Agus dan Basuki. 2007. Super Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: 

Erlangga. Halaman: 85-93. 

Media Pembelajaran     : 
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1. LCD proyektor. 

2. Power point 

3. Laptop 

4. Tongkat. 

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

1) Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Menyiapkan materi, media power 

point, LCD , laptop serta gambar alat komunikasi yang digunakan 

dalam kegiatan belajar. 

b) Guru melakukan apersepsi  tenntang materi pembelajaran. 

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti (30 menit) 

Eksplorasi 

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

perkembangan teknologi produksi agar siswa dapat mencari 

informasi tentang materi tersebut. 

b) Siswa memperhatikan media pembelajaran berupa power point yang 

berisi gambar teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini yang 

ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

power point. 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 siswa. Selanjutnya guru menjelaskan materi tentang 

perkembangan teknologi produksi menggunakan media gambar.  

c. Setiap kelompok diberikan tugas untuk dikerjakan secara bersama 

dengan anggota kelompoknya. Guru memperbolehkan siswa 

membaca materi dalam buku. 

d. Siswa mengerjakan tugas kelompok. Setelah selesai kemudian guru 

bersama siswa membahas tugas tersebut. 
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e. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat. Guru menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau 

materi. 

f. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan 

kepada siswa lain secara urut. Saat menggulirkan tongkat, 

permainan diiringi dengan lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh 

siswa sambil bertepuk tangan bersama-sama. 

g. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus 

menjawab pertanyaan guru seputar materi perkembangan teknologi 

komunikasi. 

h. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan 

dan memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian 

seterusnya. 

Konfirmasi 

a) Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan kepada 

siswa atas keberhasilan dalam menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan tugas dari guru. 

b) Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi terhadap 

materi perkembangan teknologi produksi yang telah dipelajari. 

3) Kegiatan akhir (10 menit) 

a) Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. 

b) Guru memberikan evaluasi untuk melihat seberapa besar siswa 

menguasai materi yang telah diberikan. 

c) Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan 

rumah. 

IV. Penilaian  

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi) 
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2. Jenis tes 

a. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes tertulis : ada (dalam evaluasi) 

c. Ter praktek : ada (pada proses pembelajaran) 

3.  Bentuk tes 

Tanya jawab 

Tes tertulis 

4. Alat tes 

Lembar pengamatan 

Lembar penilaian 

5. Teknik penskoran     : 

 Skor Penilaian : 

 Pilihan Ganda =  jawaban benar nilai 1, skor maksimal 10 

 Uraian =  jawaban benar nilai 3, skor maksimal 15 

 Nilai = (Skor pilihan ganda + skor uraian) x 4 

Semarang, 13 Maret 2013 
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BAHAN AJAR SIKLUS II 

Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Teknologi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menyediakan 

barang-barang atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan praktis. Sejak 

zaman dahulu, manusia sudah melakukan kegiatan komunikasi. Kegiatan 

komunikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langung.  

Bahasa digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung dengan 

orang lain. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung memerlukan sarana atau 

alat. 

Pada zaman dulu alat komunikasi menyampaikan pesan dengan lambat 

namun sekarang alat komunikasi menyampaikan pesan pada penerima pesan 

secara langsung lewat telepon, internet, faximile, dan lain-lain. Berikut ini 

dijelaskan tentang alat komunikasi masa lalu dan masa kini antara lain: 

1. Alat komunikasi masa lalu 

Alat komunikasi zaman dulu masih sederhana sekali dan belum 

dilengkapi mesin elektronik didalamnya sehingga proses penyampain pesan 

berlangsung sangat lambat. Contoh alat komunikasi zaman dulu adalah 

kentongan, lonceng, surat, bedug,  dll.   

2. Alat komunikasi masa kini 

Alat komunikasi masa kini sudah lebih canggih daripada masa lalu. 

Alat komunikasi masa kini menyampaikan pesan sangat cepat kepada 

penerima pesan melalui jaringan komunikasi. Contoh-contoh alat 

komunikasi masa kini yaitu telepon, internet, televisi, telegram, faksimilie, 

handphone, dll. 

Seiring berjalannya waktu, komunikasi mengalami kemajuan yang pesat. 

Perkembangan teknologi komunikasi memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Manfaat tersebut diantaranya kegiatan komunikasi akan lebih mudah dan 

informasi yang disampaikan lebih cepat disampaikan. 
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MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS II 
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KISI-KISI EVALUASI SIKLUS II 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Penilaian  No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah 

2.Mengenal 

sumber daya 

alam, 

kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/ko

ta dan  

provinsi. 

2.3 

Mengenal 

perkembang

an teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunak

annya.   

1. 

Menyebutkan 

alat-alat 

teknologi 

komunikasi. 

2.Membanding

kan teknologi 

komunikasi 

masa lalu dan 

masa kini. 

3. 

Membedakan 

jenis-jenis 

teknologi 

komunikasi. 

4. Menjelaskan 

manfaat 

perkembangan 

teknologi 

komunikasi 

Tes 

Tertulis 

Soal 

pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

uraian 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C4 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

C4 

1,5, 

10 

 

3,4,6

,7,8 

 

2,9 

 

 

 

2,3 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

4 
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 SOAL EVALUASI 

Siklus II 

 

Nama  : 

Kelas : 

Nomor absen : 

 

I.  Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Metode ilmiah yang digunakan untuk menyediakan barang-barang atau 

memudahkan manusia dalam mencapai tujuan praktis adalah… 

a. transportasi 

b. kemajuan 

c. teknologi 

d. perkembangan  

2. Kegiatan menyampaikan informasi kepada orang lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung dinamakan… 

a. komunikasi 

b. transportasi 

c. distribusi 

d. konsumsi  

3. Dibawah ini yang termasuk alat komunikasi masa lalu adalah… 

a. internet 

b. lonceng 

c. televisi 

d. telepon  

4. Sarana yang digunakan manusia secara langsung untuk berkomunikasi 

adalah… 

a. Sifat 

b. Perilaku 
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c. Ekspresi 

d. bahasa 

5. Pengiriman surat dapat menggunakan layanan… 

a. PT. KAI 

b. PT. Dirgantara 

c. PT. Pos Indonesia 

d. PT. PAL 

6. Dibawah ini  yang termasuk alat komunikasi modern adalah… 

a. Internet 

b. Lonceng 

c. Kentongan 

d. Surat  

7. Dibawah ini  yang termasuk media cetak  adalah… 

a. Televise 

b. Radio 

c. Koran 

d. telepon 

8. Perusahaan Negara yang mengurus bidang telekomunikasi adalah… 

a. PT. KAI 

b. PT. Telkom 

c. PT. Pos Indonesia 

d. PT. PAL 

9. Salah satu keuntungan perkembangan teknologi komunikasi adalah… 

a. menyampaikan pesan lebih cepat 

b. Menyampaikan pesan lebih lama  

c. Lebih ramah lingkungan 

d. Pemanasan global 

10. Pesan teks singkat yang dikirim dan diterima melalui telepon genggam 

adalah… 

a. SMS 

b. MMS 

c. Surat 
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d. telepon 

II.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? 

2. Sebutkan 3 alat komunikasi masa lalu! 

3. Sebutkan 3 alat komunikasi masa kini! 

4. Apa saja manfaat perkembangan teknologi komunikasi? 

5. Apa saja manfaat internet ? 
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Lampiran 4 

SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS  IV SEMESTER 2 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Sarana dan 

Sumber 

Penilaian 

2.  Mengenal 

sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan  provinsi. 

 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakanny

a.    

 

1.Menyebutkan 

alat-alat 

teknologi 

transportasi. 

2.Membandingk

an teknologi 

transportasi 

masa lalu dan 

masa kini. 

3.Membedakan 

jenis-jenis 

teknologi 

transportasi. 

4.Menjelaskan 

manfaat 

1.Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2.Guru menjelaskan materi 

pokok dan menggunakan 

media. 

3.Siswa dibagi kelompok 

belajar untuk 

mengerjakan tugas 

kelompok. Peserta didik 

diberi kesempatan 

membaca dan 

mempelajari materi.  

3x35 menit 1. Asy‟ari, dkk. 

2007. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD untuk 

kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 134-

137 

2. Umar, Arsyad. 

2004. 

Pengetahuan 

Sosial Terpadu 

untuk SD kelas 

IV. Jakarta: 

Erlangga. 

Jenis  tes  : 

Tes tertulis 

  

Bentuk tes : 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

obyektif 
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perkembanga

n teknologi 

transportasi. 

 

 

4.Guru dan siswa 

membahas hasil diskusi. 

5.Guru dan siswa memulai 

permainan talking stick. 

6.Guru mengajukan 

pertanyaan. 

7.Siswa yang memegang 

tongkat menjawab 

pertanyaan dari guru.  

8.Guru dan peserta didik 

melakukan refleksi dan 

merumuskan kesimpulan. 

9.Evaluasi. 

 

Halaman: 70-73 

3. Sutrisno, Agus 

dan Basuki. 

2007. Super 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial. Jakarta: 

Erlangga. 

Halaman: 85-

93. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SIKLUS III 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 01  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : IV / 2  

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Hari/Tanggal  :  

STANDAR KOMPETENSI  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi.  

KOMPETENSI DASAR 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi,  transportasi 

serta pengalaman menggunakannya.    

 

1. INDIKATOR  

5. Menyebutkan alat-alat teknologi transportasi. 

6. Membandingkan teknologi transportasi masa lalu dan masa kini. 

7. Membedakan jenis-jenis teknologi transportasi. 

8. Menjelaskan manfaat perkembangan teknologi transportasi. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan memperhatikan gambar-gambar alat transportasi yang ditampilkan 

guru, siswa dapat menyebutkan alat-alat transportasi dengan tepat. 

2. Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan 

teknologi transportasi masa lalu dan masa kini dengan benar. 
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3. Dengan model talking stick, siswa dapat membedakan jenis-jenis 

teknologi transportasi dengan tepat. 

4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan manfaat 

perkembangan teknologi transportasi dengan benar. 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu,  keberanian dan tanggung 

jawab. 

III. MATERI PEMBELAJARAN  

d) Perkembangan teknologi transportasi. 

 

IV. METODE / MODEL PEMBELAJARAN 

Metode  : diskusi, ceramah, tanya jawab, pemberian tugas. 

Model : Talking Stick. 

V. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas IV 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Badan Standar Nasional 

Pendidikan. Halaman 295 

2. Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

3. Anitah, Sri dkk. 2009. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

4. Asy‟ari, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD untuk kelas 4. Jakarta: 

Erlangga. Halaman: 134-137 

5. Umar, Arsyad. 2004. Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SD kelas IV. 

Jakarta: Erlangga. Halaman: 70-73 

6. Sutrisno, Agus dan Basuki. 2007. Super Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: 

Erlangga. Halaman: 85-93. 

Media Pembelajaran     : 

1. Gambar-gambar teknologi transportasi masa lalu dan masa kini. 
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2. LCD proyektor. 

3. Power point 

4. Laptop  

5. Tongkat. 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1) Kegiatan awal (5 menit) 

a) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Menyiapkan materi, media power 

point, LCD , laptop serta gambar alat transportasi yang digunakan 

dalam kegiatan belajar. 

b) Guru melakukan apersepsi pembelajaran. 

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan inti (30 menit) 

Eksplorasi 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

perkembangan teknologi transportasi agar siswa dapat mencari 

informasi tentang materi tersebut. 

4. Siswa memperhatikan media pembelajaran berupa gambar alat 

transportasi masa lalu dan masa kini yang ditampilkan oleh guru. 

Elaborasi 

8. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan power 

point. 

9. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 siswa. Selanjutnya guru menjelaskan materi tentang 

perkembangan teknologi komunikasi menggunakan media gambar. 

10. Setiap kelompok diberikan tugas untuk dikerjakan secara bersama 

dengan anggota kelompoknya. Guru memperbolehkan siswa 

membaca materi dalam buku. 

11. Siswa mengerjakan tugas kelompok. Setelah selesai kemudian guru 

bersama siswa membahas tugas tersebut. 
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12. Guru memulai permainan talking stick dengan mempersiapkan 

tongkat, guru menyuruh siswa untuk menutup semua buku atau 

materi. 

13. Guru memberikan tongkat kepada siswa. Tongkat lalu diberikan 

kepada siswa lain secara urut. Saat menggulirkan tongkat, permainan 

diiringi dengan lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh siswa sambil 

bertepuk tangan bersama. 

14. Siswa yang memegang tongkat saat nyanyian dihentikan harus 

menjawab pertanyaan guru seputar materi perkembangan teknologi 

transportasi. 

15. Siswa lain yang tidak menjawab pertanyaan harus memperhatikan 

dan memikirkan pertanyaan yang diajukan guru. Demikian 

seterusnya. 

Konfirmasi 

3. Guru memberikan umpan balik positif berupa penguatan kepada 

siswa atas keberhasilan dalam menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan tugas dari guru. 

4. Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi terhadap materi 

perkembangan teknologi komunikasi yang telah dipelajari. 

3) Kegiatan akhir (10 menit) 

3. Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi yang 

telah dipelajari. 

4. Guru memberikan evaluasi untuk melihat seberapa besar siswa 

menguasai materi yang telah diberikan 

VII.  Penilaian  

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi) 

2. Jenis tes 

a. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 
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b. Tes tertulis : ada (dalam evaluasi) 

c. Ter praktek: ada (pada proses pembelajaran) 

3.  Bentuk tes 

Tanya jawab 

Tes tertulis 

4. Alat tes 

Lembar pengamatan 

Lembar penilaian 

5. Teknik penskoran     : 

 Skor Penilaian : 

 Pilihan Ganda =  jawaban benar nilai 1, skor maksimal 10 

 Uraian =  jawaban benar nilai 3, skor maksimal 15 

 Nilai = (Skor pilihan ganda + skor uraian) x 4 

Semarang,, 18 Maret 2013 
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BAHAN AJAR SIKLUS III 

Perkembangan Teknologi Transportasi 

Teknologi adalah sarana yang digunakan untuk menyediakan barang-barang 

atau memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan 

transportasi adalah kegiatan perpindahan atau pengangkutan yang dilakukan 

manusia untuk berpindah tempat.  Alat yang digunakan manusia untuk melakukan 

transportasi biasa kita sebut alat transportasi. 

Alat transportasi dibagi menjadi 3 kelompok yaitu alat transportasi darat, 

digunakan untuk melakukan transportasi darat. Alat transportasi laut untuk 

melakukan transportasi laut. Alat transportasi udara digunakan untuk melakukan 

transportasi udara. Pada zaman dulu alat transportasi tidak dilengkapi dengan 

mesin namun menggunakan tenaga hewan sehingga berjalan sangat pelan, selain 

itu kemampuan angkutnya juga terbatas. Pada zaman sekarang alat transportasi 

dilengkapi dengan mesin sehingga tidak menggunakan tenaga hewan lagi. 

Kecepatannya sangat tinggi dan kemampuan angkutnya sangat banyak.  

Beberapa contoh alat transportasi masa lalu diantaranya delman, gerobak, 

sepeda, kereta kuda, rakit, dan perahu layar. Sedangkan alat transportasi masa kini 

diantaranyatruk, bus, kereta api, kapal laut, speedboat, pesawat, helicopter dan jet. 
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MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS III 
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KISI-KISI EVALUASI SIKLUS III 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Penilaian  No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah 

2. Mengenal 

sumber daya 

alam, 

kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/ko

ta dan  

provinsi. 

2.3 

Mengenal 

perkembang

an teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunak

annya.   

1.Menyebutkan 

alat-alat 

teknologi 

transportasi. 

2. Membandi

ngkan 

teknologi 

transportasi 

masa lalu 

dan masa 

kini. 

3. Membedak

an jenis-

jenis 

teknologi 

transportasi

. 

4. Menjelaska

n manfaat 

perkemban

gan 

teknologi 

transportasi

. 

 

Tes 

Tertulis 

Soal 

pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

uraian 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

C4 

 

 

C1  

 

C2 

 

C4 

 

1 

 

 

5.6,7,

9,10 

 

2,3 

 

 

4,8 

 

 

2,3 

 

1,5 

 

4 
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SOAL EVALUASI 

Siklus III 

Nama  : 

Kelas : 

Nomor absen : 

 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Kegiatan perpindahan atau pengangkutan yang dilakukan manusia untuk 

berpindah tempat adalah kegiatan… 

a. Produksi 

b. Konsumsi 

c. Transportasi 

d. komunikasi 

2. Dibawah ini yang termasuk alat transportasi bermesin adalah… 

a. Sepeda 

b. kapal 

c. becak 

d. gerobak 

3. Alat transportasi yang menempuh jarak jauh dengan tempo waktu yang cepat 

saat ini adalah… 

a. Truk 

b. Kapal layar 

c. Sepeda 

d. Pesawat terbang 

4. Manfaat teknologi transportasi adalah… 

a. Memperdendek jarak dan waktu perjalanan 

b. Mempermudah komunikasi 

c. Memperpendek jarak tempuh 

d. Mempersingkat waktu perjalanan 

5. Dibawah ini yang termasuk alat transportasi modern adalah… 
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a. Becak 

b. Delman 

c. Pesawat 

d. sepeda 

6. Alat transportasi darat yang menampung banyak penumpang adalah… 

a. Taksi 

b. Delman 

c. Truk 

d. Kereta api 

7. Dibawah ini yang termasuk alat transportasi air adalah… 

a. Sepeda 

b. Rakit 

c. Balon 

d. Kereta api 

8. Salah satu keuntungan menggunakan alat transportasi tradisional adalah… 

a. Lebih cepat sampai tujuan 

b. Tidak menimbulkan polusi udara 

c. Lebih mudah diperoleh 

d. Menggunakan tenaga hewan 

9. Perusahaan Negara yang mengurus bidang kereta api adalah… 

a. PT. KAI 

b. PT. Telkom 

c. PT. Pos Indonesia 

d. PT. PAL 

10. Perahu layar adalah alat transportasi yang digerakkan oleh… 

a. Manusia 

b. Hewan 

c. Angin 

d. Mesin 
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II.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Sebutkan kekurangan dan kelebihan menggunakan alat transportasi masa 

lalu seperti rakit! 

2. Sebutkan alat transportasi tradisional yang masih digunakan sampai 

sekarang! 

3. Sebutkan 3 alat transportasi air! 

4. Apa manfaat dari perkembangan teknologi transportasi? 

5. Apa saja kelebihan dan kekurangan alat transportasi modern pada masa 

sekarang ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 
 

Lampiran 5 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS I 

 

Nama guru : Aprilia Isti Wardani 

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/smt : IV/II 

Hari/ tanggal : Senin / 11 Maret 2013 

Materi  : Perkembangan teknologi produksi 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru 

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan 

skor pada kolom skor sesuai ketentuan berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak  

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 4 jika semua deskriptor tampak (Rusman, 2012: 98) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

Indikator Deskriptor Tampak 

Skor 

0 1 2 3 4 

1. Guru 

mempersiapka

n siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

1) Menampilkan media gambar 

2) Menampilkan media power point 

3) Memimpin doa 

4) Mengkondisikan kelas 

√ 

 

 

√ 

  √   

2. Guru 

melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

1) Melakukan apersepsi 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3) Melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

√ 

√ 

 

 

 

   √  
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pembelajaran 4) Menggunakan variasi intonasi 

suara. 

√ 

3.  Guru 

menjelaskan 

materi pokok 

1) Penjelasan sesuai media yang 

digunakan 

2) Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami 

3) Menguasai materi 

pembelajaran 

4) Sesuai tujuan pembelajaran  

√ 

 

 

 

√ 

  √   

4. Guru membagi 

dan 

membimbing 

kelompok 

diskusi. 

1) Membagi kelompok diskusi 

2) Melakukan pendekatan kepada 

siswa 

3) Memberi waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi 

4) Memberi kesempatan 

kelompok untuk presentasi 

√ 

 

 

√ 

 

 

  √   

5. Guru 

membahas 

hasil diskusi 

dan memberi 

penguatan. 

1) Memberikan penguatan verbal 

dengan kata-kata 

2) Memberikan penguatan dengan 

penghargaan 

3) Memberikan motivasi 

4) Memberi penguatan dengan 

gerak tubuh 

√ 

 

 

 

 

 

 √    

6. Guru  memulai 

model talking 

stick 

1) Memberikan aturan permainan. 

2) Menggunakan media 

pembelajaran. 

3) Menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. 

4) Mengontrol tindakan siswa 

√ 

 

 

 

 

 √    

7. Guru 1) Menggunakan kalimat yang √    √  
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mengajukan 

pertanyaan. 

 

mudah dipahami 

2) Pertanyaan sesuai dengan 

materi 

3) Pertanyaan sesuai dengan 

kemampuan siswa 

4) Pertanyaan diajukan kepada 

siswa secara merata 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

8. Guru 

merumuskan 

kesimpulan 

dan 

memberikan 

evaluasi. 

1) Melakukan evaluasi 

pembelajaran 

2) Memberikan penilaian 

3) Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

4) Memberikan tugas rumah 

√ 

 

 

√ 

  √   

Jumlah skor 16 

  

Skor Kategori penilaian 

24,5  ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

17 ≤ skor < 24,5 Baik 

8,5  ≤ skor < 17 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang , 11 Maret 2013 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

No. Nama siswa 

Indikator Jumlah 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Arum Sri Kurniasih 1 1 1 2 0 1 1 7 

2 Annisa Mutiara Dewi 2 1 1 1 1 2 1 9 

3 Rama Al Latif 1 1 2 3 1 2 2 12 

4 Adinda Choirunnisa Y.S 2 2 1 3 2 1 3 14 

5 Agung Wicaksono 2 2 3 2 1 2 2 14 

6 Angga Cipta Darma 1 1 1 3 1 2 1 10 

7 Annisa Auliya 1 1 1 1 2 2 2 10 

8 Azis Nur Rochman 2 2 3 3 1 3 2 16 

9 Azma Faizah Nuha 1 1 1 2 0 1 1 7 

10 Bintang Titis Satrio  1 2 1 1 1 1 1 8 

11 Dimas Rafif Fathony  2 2 1 2 1 2 2 12 

12 Dimas Riezky Fadillah  2 3 2 3 1 1 2 14 

13 Diva Angelita  1 1 1 1 2 1 2 9 

14 Diya Farah Zulfaini  3 3 2 1 2 1 1 13 

15 Enov Ichlasul Amal  1 2 1 3 1 3 3 14 

16 Erlangga Ezra M.A.P  2 2 2 3 1 1 2 13 

17 Fadlan Wahyu  2 2 3 3 2 1 3 16 

18 Febrianti Rahmawati  2 1 2 1 1 2 1 10 

19 Imam Syafi'i  1 1 1 2 0 2 1 8 

20 Kaisha Salsabila H 1 2 1 2 1 2 1 10 

21 Mohamad Ilham F  1 1 1 2 2 2 1 10 

22 Nandini Kamilla M  2 2 2 1 2 1 2 12 

23 Na'ila Robiihah Sasabila  2 2 3 2 2 1 2 14 

24 Nurul Hidayah  2 2 2 3 2 1 1 13 

25 Rifki Abhinaya Saputra  2 3 2 3 1 3 3 17 

26 Rifki Dafa Asari  1 2 1 2 0 2 1 9 

27 Safitri Dewi Anjani  2 2 2 1 2 1 2 12 

28 Safrinda Sukma Puspita  3 2 2 2 2 1 1 13 

29 Sivana Dwi Hapsari  2 1 1 2 1 1 1 9 

30 Tasya Via Maharani  2 2 1 1 2 1 1 10 
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31 Yusup Zidan Maulana  1 2 1 2 0 2 2 10 

32 Moh. Fariz Abrar Lating 2 3 2 3 1 1 3 15 

33 Avantian Gaffar A.A 2 1 2 3 2 1 2 13 

34 Maulana Malik A.R -  -  -  -  -  -  -  0 

35 Yoga Rizki Wijaya 1 2 2 3 1 2 1 12 

36 Bagas Saputra Nugroho 1 2 1 2 1 2 1 10 

37 Muna Zuhar Khabibah 1 2 1 2 1 1 1 9 

Jumlah 58 64 57 76 44 56 59 412 

Rata-rata 1.6 1.8 1.6 2.1 1.2 1.5 1.6 11.4 

Kriteria Cukup 

 

Skor Kategori penilaian 

22,5≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 22,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Semarang , 11 Maret 2013 

Observer   

 

 

  

Evi Purnamasari 

NIM 1401409287 
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CATATAN LAPANGAN  

Siklus I 

Nama guru : Aprilia Isti Wardani 

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/smt : IV/II 

Hari/ tanggal : Senin / 11 Maret 2013 

Materi  : Perkembangan teknologi produksi 

Petunjuk : Catatlah hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses 

pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual. 

Guru telah membuka pembelajaran dengan baik, namun tidak 

memperhatikan kerapian kelas dan siswa. Keterampilan guru dalam menjelaskan 

materi dan memimpin kegiatan diskusi masih perlu ditingkatkan. Guru seharusnya 

lebih memotivasi siswa, misalnya dengan memberikan penghargaan agar siswa 

lebih terdorong dalam mengikuti pembelajaran. 

Motivasi dan arahan dalam kegiatan talking stick juga harus ditingkatkan, 

agar siswa tidak melemparkan tongkat kepada teman disampingnya karena masih 

takut untuk menjawab pertanyaan. Guru juga harus mengajak siswa untuk 

bernyanyi dan tepuk tangan bersama agar pembelajaran lebih menyenangkan. 

Guru mengahiri pembelajaran dengan menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

hari ini yang dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. 

Semarang , 11 Maret 2013 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

No. Nama siswa 

siklus I keterangan 

    

1 Arum Sri Kurniasih 40 Tidak Tuntas 

2 Annisa Mutiara Dewi 44 Tidak Tuntas 

3 Rama Al Latif 40 Tidak Tuntas 

4 Adinda Choirunnisa Y.S 80 Tuntas 

5 Agung Wicaksono 76 Tuntas 

6 Angga Cipta Darma 72 Tuntas 

7 Annisa Auliya 76 Tuntas 

8 Azis Nur Rochman 84 Tuntas 

9 Azma Faizah Nuha 52 Tidak Tuntas 

10 Bintang Titis Satrio  64 Tuntas 

11 Dimas Rafif Fathony  40 Tidak Tuntas 

12 Dimas Riezky Fadillah  56 Tidak Tuntas 

13 Diva Angelita  88 Tuntas 

14 Diya Farah Zulfaini  88 Tuntas 

15 Enov Ichlasul Amal  84 Tuntas 

16 Erlangga Ezra M.A.P  84 Tuntas 

17 Fadlan Wahyu  84 Tuntas 

18 Febrianti Rahmawati  80 Tuntas 

19 Imam Syafi'i  68 Tuntas 

20 Kaisha Salsabila Hijriani  36 Tidak Tuntas 

21 Mohamad Ilham F  52 Tidak Tuntas 

22 Nandini Kamilla M  68 Tuntas 

23 Na'ila Robiihah Sasabila  76 Tuntas 

24 Nurul Hidayah  72 Tuntas 

25 Rifki Abhinaya Saputra  68 Tuntas 

26 Rifki Dafa Asari  52 Tidak Tuntas 

27 Safitri Dewi Anjani  60 Tuntas 

28 Safrinda Sukma Puspita  88 Tuntas 

29 Sivana Dwi Hapsari  60 Tuntas 

30 Tasya Via Maharani  72 Tuntas 

31 Yusup Zidan Maulana  40 Tidak Tuntas 
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32 Moh. Fariz Abrar Lating 68 Tuntas 

33 Avantian Gaffar A.A 80 Tuntas 

34 Maulana Malik A.R 0 Tidak Tuntas 

35 Yoga Rizki Wijaya 56 Tidak Tuntas 

36 Bagas Saputra Nugroho 52 Tidak Tuntas 

37 Muna Zuhar Khabibah 52 Tidak Tuntas 

Jumlah 2352   

Rata-rata 65.3   

 

Semarang , 18 Maret 2013 
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Lampiran 6 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS II 

 

Nama guru : Aprilia Isti Wardani 

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/smt : IV/II 

Hari/ tanggal : Rabu / 13 Maret 2013 

Materi  : Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru 

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan 

skor pada kolom skor sesuai ketentuan berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak  

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 4 jika semua deskriptor tampak (Rusman, 2012: 98) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

Indikator Deskriptor Tampak 

Skor 

0 1 2 3 4 

1. Guru 

mempersiapka

n siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

1) Menampilkan media gambar 

2) Menampilkan media power point 

3) Memimpin doa 

4) Mengkondisikan kelas 

 

√ 

 

√ 

  √   

2. Guru 

melakukan 

apersepsi dan 

menyampaika

1) Melakukan apersepsi 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3) Melakukan tanya jawab dengan 

√ 

√ 

 

√ 

    √ 
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n tujuan 

pembelajaran 

siswa. 

4) Menggunakan variasi intonasi 

suara. 

 

√ 

 

3.  Guru 

menjelaskan 

materi pokok 

1) Penjelasan sesuai media yang 

digunakan 

2) Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami 

3) Menguasai materi pembelajaran 

4) Sesuai tujuan pembelajaran  

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

    √ 

4. Guru 

membagi dan 

membimbing 

kelompok 

diskusi. 

1) Membagi kelompok diskusi 

2) Melakukan pendekatan kepada 

siswa 

3) Memberi waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi 

4) Memberi kesempatan pada 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

  √   

5. Guru 

membahas 

hasil diskusi 

dan memberi 

penguatan. 

1) Memberikan penguatan verbal 

dengan kata-kata 

2) Memberikan penguatan dengan 

penghargaan 

3) Memberikan motivasi 

4) Memberi penguatan dengan gerak 

tubuh 

√ 

 

 

 

√ 

 

  √   

6. Guru  

memulai 

model talking 

stick 

1) Memberikan aturan permainan. 

2) Menggunakan media 

pembelajaran. 

3) Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

4) Mengontrol tindakan siswa 

√ 

 

 

 

√ 

 

   √  
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√ 

7. Guru 

mengajukan 

pertanyaan. 

 

1) Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami 

2) Pertanyaan sesuai dengan materi 

3) Pertanyaan sesuai dengan 

kemampuan siswa 

4) Pertanyaan diajukan kepada siswa 

secara merata 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

   √  

8. Guru 

merumuskan 

kesimpulan 

dan 

memberikan 

evaluasi. 

1) Melakukan evaluasi pembelajaran 

2) Memberikan penilaian 

3) Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

4) Memberikan tugas rumah 

√ 

 

 

√ 

 

 

  √   

Jumlah skor 22 

 

Skor Kategori penilaian 

24,5  ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

17 ≤ skor < 24,5 Baik 

8,5  ≤ skor < 17 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang , 13 Maret 2013 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

No. Nama siswa 

Indikator Jumlah 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Arum Sri Kurniasih 2 1 1 2 2 2 1 11 

2 Annisa Mutiara Dewi 2 2 1 2 3 2 2 14 

3 Rama Al Latif 2 1 2 1 2 1 2 11 

4 Adinda Choirunnisa Y.S 3 2 3 4 4 3 3 22 

5 Agung Wicaksono 2 3 3 3 4 3 3 21 

6 Angga Cipta Darma 1 2 2 1 2 1 2 11 

7 Annisa Auliya 2 1 2 1 2 1 2 11 

8 Azis Nur Rochman 3 2 3 3 3 4 1 19 

9 Azma Faizah Nuha 1 1 1 2 1 1 1 8 

10 Bintang Titis Satrio  1 2 1 3 2 1 3 13 

11 Dimas Rafif Fathony  2 1 1 3 3 3 3 16 

12 Dimas Riezky Fadillah  3 3 1 4 3 4 3 21 

13 Diva Angelita  2 2 2 3 2 3 4 18 

14 Diya Farah Zulfaini  3 2 3 2 3 2 3 18 

15 Enov Ichlasul Amal  2 3 2 4 3 4 3 21 

16 Erlangga Ezra M.A.P  2 2 2 3 3 3 3 18 

17 Fadlan Wahyu  2 3 3 4 2 3 4 21 

18 Febrianti Rahmawati  2 2 3 2 2 2 1 14 

19 Imam Syafi'i  1 2 2 1 1 1 2 10 

20 Kaisha Salsabila H 2 2 2 3 2 3 2 16 

21 Mohamad Ilham F  1 2 1 1 2 1 2 10 

22 Nandini Kamilla M  2 3 2 2 3 3 2 17 

23 Na'ila Robiihah Sasabila  3 3 2 3 4 2 2 19 

24 Nurul Hidayah  2 2 3 2 4 2 2 17 

25 Rifki Abhinaya Saputra  3 3 2 4 2 3 3 20 

26 Rifki Dafa Asari  1 1 2 1 1 1 2 9 

27 Safitri Dewi Anjani  2 3 2 3 2 1 1 14 

28 Safrinda Sukma Puspita  2 2 3 4 3 4 2 20 
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29 Sivana Dwi Hapsari  1 2 2 1 3 3 1 13 

30 Tasya Via Maharani  2 1 1 1 2 1 1 9 

31 Yusup Zidan Maulana  1 2 2 1 1 1 1 9 

32 Moh. Fariz Abrar Lating 2 3 2 3 3 4 2 19 

33 Avantian Gaffar A.A 3 3 2 3 2 3 4 20 

34 Maulana Malik A.R 2 2 1 2 2 2 2 13 

35 Yoga Rizki Wijaya 2 2 1 3 2 2 2 14 

36 Bagas Saputra Nugroho 1 1 1 1 2 1 1 8 

37 Muna Zuhar Khabibah  - - - - - - - 0 

Jumlah 70 74 69 86 87 81 78 544 

Rata-rata 1.9 2.1 1.9 2.4 2.4 2.2 2.2 15.1 

Kriteria Baik 

 

Skor Kategori penilaian 

22,5≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 22,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Semarang , 13 Maret 2013 

Observer   

 

  

Evi Purnamasari 

NIM 1401409287 
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CATATAN LAPANGAN  

Siklus II 

Nama guru : Aprilia Isti Wardani 

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/smt : IV/II 

Hari/ tanggal : Rabu / 13 Maret 2013 

Materi  : Perkembangan teknologi komunikasi 

Petunjuk : Catatlah hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses 

pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual. 

Guru telah membuka pembelajaran dengan baik. Media yang digunakan 

berupa power point sudah menarik perhatian siswa, sehingga siswa mudah 

dikondisikan, hal ini mendukung kegiatan diskusi yang berlangsung dengan lancar 

dan dengan hasil diskusi yang baik. 

Kegiatan talking stick pada siklus ini sudah meningkat, siswa sudah tidak  

melemparkan tongkat kepada teman disampingnya. Pada perteuan ini, guru sudah 

menyiapkan lagu-lagu ciptaan sendiri sehingga siswa lebih antusias dalam 

menlaksanakan kegiatan talking stick sehingga pembelajaran terasa lebih 

menyenangkan. Guru mengahiri pembelajaran dengan menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini yang dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. 

Semarang , 13 Maret 2013 

  

 

 



195 

 

 
 

HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

No. Nama siswa 

siklus II keterangan 

    

1 Arum Sri Kurniasih 48 Tidak Tuntas 

2 Annisa Mutiara Dewi 72 Tuntas 

3 Rama Al Latif 56 Tidak Tuntas 

4 Adinda Choirunnisa Y.S 76 Tuntas 

5 Agung Wicaksono 84 Tuntas 

6 Angga Cipta Darma 56 Tidak Tuntas 

7 Annisa Auliya 76 Tuntas 

8 Azis Nur Rochman 88 Tuntas 

9 Azma Faizah Nuha 52 Tidak Tuntas 

10 Bintang Titis Satrio  56 Tidak Tuntas 

11 Dimas Rafif Fathony  56 Tidak Tuntas 

12 Dimas Riezky Fadillah  84 Tuntas 

13 Diva Angelita  84 Tuntas 

14 Diya Farah Zulfaini  84 Tuntas 

15 Enov Ichlasul Amal  80 Tuntas 

16 Erlangga Ezra M.A.P  56 Tidak Tuntas 

17 Fadlan Wahyu  80 Tuntas 

18 Febrianti Rahmawati  76 Tuntas 

19 Imam Syafi'i  84 Tuntas 

20 Kaisha Salsabila Hijriani  80 Tuntas 

21 Mohamad Ilham F  56 Tidak Tuntas 

22 Nandini Kamilla M  76 Tuntas 

23 Na'ila Robiihah Sasabila  80 Tuntas 

24 Nurul Hidayah  72 Tuntas 

25 Rifki Abhinaya Saputra  80 Tuntas 

26 Rifki Dafa Asari  56 Tidak Tuntas 

27 Safitri Dewi Anjani  56 Tidak Tuntas 

28 Safrinda Sukma Puspita  88 Tuntas 

29 Sivana Dwi Hapsari  76 Tuntas 

30 Tasya Via Maharani  72 Tuntas 

31 Yusup Zidan Maulana  56 Tidak Tuntas 
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32 Moh. Fariz Abrar Lating 84 Tuntas 

33 Avantian Gaffar A.A 80 Tuntas 

34 Maulana Malik A.R 56 Tidak Tuntas 

35 Yoga Rizki Wijaya 72 Tuntas 

36 Bagas Saputra Nugroho 76 Tuntas 

37 Muna Zuhar Khabibah 0 Tidak Tuntas 

Jumlah 2564   

Rata-rata 71.2   

 

Semarang , 13  Maret 2013 
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Lampiran 7 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS III 

 

Nama guru : Aprilia Isti Wardani 

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/smt : IV/II 

Hari/ tanggal : Senin/ 18 Maret 2013 

Materi  : Perkembangan Teknologi Transportasi 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru 

2. Berilah tanda check (√) pada deskriptor yang tampak, kemudian tuliskan 

skor pada kolom skor sesuai ketentuan berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak  

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 4 jika semua deskriptor tampak (Rusman, 2012: 98) 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

Indikator Deskriptor Tampak 

Skor 

0 1 2 3 4 

1. Guru 

mempersiapka

n siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

1) Menampilkan media gambar 

2) Menampilkan media power point 

3) Memimpin doa 

4) Mengkondisikan kelas 

√ 

√ 

 

√ 

   √  

2. Guru 

melakukan 

apersepsi dan 

menyampaika

n tujuan 

1) Melakukan apersepsi 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3) Melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

√ 

√ 

 

√ 

 

    √ 



198 

 

 
 

pembelajaran 4) Menggunakan variasi intonasi 

suara. 

√ 

 

3.  Guru 

menjelaskan 

materi pokok 

1) Penjelasan sesuai media yang 

digunakan 

2) Menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami 

3) Menguasai materi pembelajaran 

4) Sesuai tujuan pembelajaran  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

    √ 

4. Guru 

membagi dan 

membimbing 

kelompok 

diskusi. 

1) Membagi kelompok diskusi 

2) Melakukan pendekatan kepada 

siswa 

3) Memberi waktu kepada siswa untuk 

berdiskusi 

4) Memberi kesempatan pada 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

    √ 

5. Guru 

membahas 

hasil diskusi 

dan memberi 

penguatan. 

1) Memberikan penguatan verbal 

dengan kata-kata 

2) Memberikan penguatan dengan 

penghargaan 

3) Memberikan motivasi 

4) Memberi penguatan dengan gerak 

tubuh 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

   √  

6. Guru  

memulai 

model talking 

stick 

1) Memberikan aturan permainan. 

2) Menggunakan media 

pembelajaran. 

3) Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

4) Mengontrol tindakan siswa 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

    √ 
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7. Guru 

mengajukan 

pertanyaan. 

 

1) Menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami 

2) Pertanyaan sesuai dengan materi 

3) Pertanyaan sesuai dengan 

kemampuan siswa 

4) Pertanyaan diajukan kepada siswa 

secara merata 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

   √  

8. Guru 

merumuskan 

kesimpulan 

dan 

memberikan 

evaluasi. 

1) Melakukan evaluasi pembelajaran 

2) Memberikan penilaian 

3) Menyimpulkan hasil pembelajaran 

4) Memberikan tugas rumah 

√ 

 

 

√ 

 

 

  √   

Jumlah skor 27 

 

Skor Kategori penilaian 

24,5  ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

17 ≤ skor < 24,5 Baik 

8,5  ≤ skor < 17 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang , 18 Maret 2013 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

 

No. Nama siswa 

Indikator Jumlah 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Arum Sri Kurniasih 1 1 2 2 2 1 1 10 

2 Annisa Mutiara Dewi 2 3 1 2 3 2 1 14 

3 Rama Al Latif 2 2 1 3 2 2 3 15 

4 Adinda Choirunnisa Y.S 3 3 3 3 3 4 2 21 

5 Agung Wicaksono 4 2 3 3 4 2 2 20 

6 Angga Cipta Darma 2 2 1 3 2 1 3 14 

7 Annisa Auliya 1 2 2 2 3 1 1 12 

8 Azis Nur Rochman 4 2 3 3 4 2 2 20 

9 Azma Faizah Nuha 2 1 2 2 2 1 1 11 

10 Bintang Titis Satrio  2 1 1 3 2 3 3 15 

11 Dimas Rafif Fathony  3 2 1 3 3 4 3 19 

12 Dimas Riezky Fadillah  4 4 2 4 3 4 3 24 

13 Diva Angelita  3 2 3 4 3 3 3 21 

14 Diya Farah Zulfaini  3 2 2 2 3 3 4 19 

15 Enov Ichlasul Amal  3 4 3 4 3 4 2 23 

16 Erlangga Ezra M.A.P  3 3 1 3 3 4 2 19 

17 Fadlan Wahyu  4 3 2 4 3 4 4 24 

18 Febrianti Rahmawati  2 2 2 2 2 2 1 13 

19 Imam Syafi'i  2 1 1 3 2 2 3 14 

20 Kaisha Salsabila H    2 2 2 2 2 1 1 12 

21 Mohamad Ilham F  2 1 1 3 2 2 3 14 

22 Nandini Kamilla M  3 3 2 2 2 1 1 14 

23 Na'ila Robiihah Sasabila  3 2 3 4 4 3 3 22 

24 Nurul Hidayah  3 2 2 3 4 3 1 18 

25 Rifki Abhinaya Saputra  3 4 2 3 2 4 4 22 

26 Rifki Dafa Asari  2 1 2 3 2 1 1 12 

27 Safitri Dewi Anjani  2 2 3 3 2 2 2 16 

28 Safrinda Sukma Puspita  4 2 3 3 4 3 2 21 

29 Sivana Dwi Hapsari  2 2 2 2 2 1 2 13 

30 Tasya Via Maharani  2 2 2 3 2 1 2 14 
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31 Yusup Zidan Maulana  1 2 2 3 2 2 3 15 

32 Moh. Fariz Abrar Lating 4 4 2 3 3 3 3 22 

33 Avantian Gaffar A.A 4 3 2 4 2 4 3 22 

34 Maulana Malik A.R 3 2 2 3 2 2 3 17 

35 Yoga Rizki Wijaya 3 2 2 3 2 3 2 17 

36 Bagas Saputra Nugroho 1 1 2 3 2 1 2 12 

37 Muna Zuhar Khabibah 1 2 1 2 2 1 2 11 

Jumlah 95 81 73 107 95 87 84 618 

Rata-rata 2.6 2.2 1.9 2.9 2.5 2.3 2.3 17,1 

Kriteria Baik  

 

 

         Skor Kategori penilaian 

22,5≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 22,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Semarang , 18 Maret 2013 

Observer   

 

  

Evi Purnamasari 

NIM 1401409287 
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CATATAN LAPANGAN  

Siklus III 

Nama guru : Aprilia Isti Wardani 

Nama SD : SDN Purwoyoso 01 

Kelas/smt : IV/II 

Hari/ tanggal : Senin / 18 Maret 2013 

Materi  : Perkembangan teknologi transportasi 

Petunjuk : Catatlah hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses 

pembelajaran IPS melalui model talking stick dengan media visual. 

Guru telah membuka pembelajaran dengan baik. Media yang digunakan 

berupa power point dan gambar alat transportasi sudah menarik perhatian siswa, 

sehingga siswa mudah dikondisikan. Kegiatan diskusi dan kegiatan talking stick 

pada siklus ini sudah meningkat. Pada kegiatan talking stick siswa sudah tidak  

melemparkan tongkat kepada teman disampingnya.  

Guru sudah menyiapkan lagu-lagu ciptaan sendiri sehingga siswa lebih 

antusias dalam melaksanakan kegiatan talking stick sehingga pembelajaran terasa 

lebih menyenangkan. Guru mengahiri pembelajaran dengan menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini yang dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. 

Semarang , 18 Maret 2013 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

 

No. Nama siswa 

siklus 

III keterangan 

    

1 Arum Sri Kurniasih 56 Tidak Tuntas 

2 Annisa Mutiara Dewi 76 Tuntas 

3 Rama Al Latif 68 Tuntas 

4 Adinda Choirunnisa Y.S 84 Tuntas 

5 Agung Wicaksono 92 Tuntas 

6 Angga Cipta Darma 68 Tuntas 

7 Annisa Auliya 76 Tuntas 

8 Azis Nur Rochman 88 Tuntas 

9 Azma Faizah Nuha 68 Tuntas 

10 Bintang Titis Satrio  76 Tuntas 

11 Dimas Rafif Fathony  56 Tidak Tuntas 

12 Dimas Riezky Fadillah  92 Tuntas 

13 Diva Angelita  84 Tuntas 

14 Diya Farah Zulfaini  96 Tuntas 

15 Enov Ichlasul Amal  84 Tuntas 

16 Erlangga Ezra M.A.P  80 Tuntas 

17 Fadlan Wahyu  88 Tuntas 

18 Febrianti Rahmawati  84 Tuntas 

19 Imam Syafi'i  72 Tuntas 

20 Kaisha Salsabila Hijriani  76 Tuntas 

21 Mohamad Ilham F  60 Tuntas 

22 Nandini Kamilla M  80 Tuntas 

23 Na'ila Robiihah Sasabila  76 Tuntas 

24 Nurul Hidayah  80 Tuntas 

25 Rifki Abhinaya Saputra  76 Tuntas 

26 Rifki Dafa Asari  56 Tidak Tuntas 

27 Safitri Dewi Anjani  80 Tuntas 

28 Safrinda Sukma Puspita  92 Tuntas 

29 Sivana Dwi Hapsari  76 Tuntas 

30 Tasya Via Maharani  72 Tuntas 

31 Yusup Zidan Maulana  56 Tidak Tuntas 
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32 Moh. Fariz Abrar Lating 92 Tuntas 

33 Avantian Gaffar A.A 84 Tuntas 

34 Maulana Malik A.R 88 Tuntas 

35 Yoga Rizki Wijaya 72 Tuntas 

36 Bagas Saputra Nugroho 64 Tuntas 

37 Muna Zuhar Khabibah 56 Tidak Tuntas 

Jumlah 2824   

Rata-rata 76.3   

 

Semarang , 18 Maret 2013 
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Lampiran 8 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I, SIKLUS II DAN 

SIKLUS III 

No. Nama siswa 

Siklus 

I 

 

Ket 

Siklus 

II 

 

Ket 
Siklus 

III 
Ket 

1 Arum Sri Kurniasih 40 TT 48 TT 56 TT 

2 Annisa Mutiara Dewi 44 TT 72 T 76 T 

3 Rama Al Latif 40 TT 56 TT 68 T 

4 Adinda Choirunnisa Y.S 80 T 76 T 84 T 

5 Agung Wicaksono 76 T 84 T 92 T 

6 Angga Cipta Darma 72 T 56 TT 68 T 

7 Annisa Auliya 76 T 76 T 76 T 

8 Azis Nur Rochman 84 T 88 T 88 T 

9 Azma Faizah Nuha 52 TT 52 TT 68 T 

10 Bintang Titis Satrio  64 T 56 TT 76 T 

11 Dimas Rafif Fathony  40 TT 56 TT 56 TT 

12 Dimas Riezky Fadillah  56 TT 84 T 92 T 

13 Diva Angelita  88 T 84 T 84 T 

14 Diya Farah Zulfaini  88 T 84 T 96 T 

15 Enov Ichlasul Amal  84 T 80 T 84 T 

16 Erlangga Ezra M.A.P  84 T 56 TT 80 T 

17 Fadlan Wahyu  84 T 80 T 88 T 

18 Febrianti Rahmawati  80 T 76 T 84 T 

19 Imam Syafi'i  68 T 84 T 72 T 

20 Kaisha Salsabila Hijriani  36 TT 80 T 76 T 

21 Mohamad Ilham F  52 TT 56 TT 60 T 

22 Nandini Kamilla M  68 T 76 T 80 T 

23 Na'ila Robiihah Sasabila  76 T 80 T 76 T 

24 Nurul Hidayah  72 T 72 T 80 T 

25 Rifki Abhinaya Saputra  68 T 80 T 76 T 

26 Rifki Dafa Asari  52 TT 56 TT 56 TT 

27 Safitri Dewi Anjani  60 T 56 TT 80 T 

28 Safrinda Sukma Puspita  88 T 88 T 92 T 

29 Sivana Dwi Hapsari  60 T 76 T 76 T 

30 Tasya Via Maharani  72 T 72 T 72 T 

31 Yusup Zidan Maulana  40 TT 56 TT 56 TT 
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32 Moh. Fariz Abrar Lating 68 T 84 T 92 T 

33 Avantian Gaffar A.A 80 T 80 T 84 T 

34 Maulana Malik A.R 0 TT 56 TT 88 T 

35 Yoga Rizki Wijaya 56 TT 72 T 72 T 

36 Bagas Saputra Nugroho 52 TT 76 T 64 T 

37 Muna Zuhar Khabibah 52 TT 0 TT 56 TT 

Jumlah 2352 2564 2824 

Rata-rata 65.3 71.2 76.3 

 

 

Semarang , 19  Maret 2013 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
 

FOTO PROSES PEMBELAJARAN 

 

Guru membuka pelajaran (doc. Vembri) 

 

Guru menampilkan media pembelajaran (doc. Vembri) 
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Guru melakukan apersesi (doc. Setyaningsih) 

 

Guru menjelaskan materi pelajaran (doc. Setyaningsih) 

 

Guru membimbing kelompok diskusi (doc. Vembri) 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi (doc. Setyana) 
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Guru memjelaskan aturan main talking stick (doc. Widi Astuti) 

 

Siswa memberikan dan menerima tongkat (doc. Widi Astuti) 

 

Siswa dan guru bernyanyi bersama saat talking stick ( doc. Setyaningsih) 
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Siswa yang menerima tongkat menjawab pertanyaan guru (doc. Vembri) 

 

Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran (doc. Widi Astuti) 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi (doc. Setyaningsih) 


