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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak sampai tertinggal 

dengan bangsa lain. Karena itu sistem pendidikan nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas, serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, global sehingga 

diperlukan pembaharuan pendidikan yang demikian itu perlu adanya peran 

aktif dan semua pihak diantaranya adalah pemerintah, orang tua siswa, guru 

dan lain lain. Sehingga pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

menumbuhkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang dibutuhkan dirinya dalam masyarakat, bangsa.
1
  

Ilmu sosial merupakan suatu pendekatan terhadap hal-hal yang 

berkenaan dengan manusia dan masyarakat serta lingkungannya. Ilmu sosial 

mempelajari aspek-aspek sosial, spiritual, emosional, intelektual rasional,dan 

global dengan memadukan konsep serta bahan kajian tradisional dengan bahan 

kajian yang baru. Sesuai dengan sebutannya sebagai ilmu, ilmu sosial itu 

tekanannya kepada keilmuan yang berkenaan dengan masyarakat atau dengan 

kehidupan sosial. 

Pelajaran IPS yang diajarkan di SD atau MI merupakan 

penyederhanaan dan konsep-konsep dasar ilmu sosial seperti geografi, 

ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Antara materi IPS memiliki kaitan yang erat 

dengan materi pelajaran lain karena materi yang dibahas pula dalam mata 

pelajaran lainnya. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa materi pelajaran 

IPS tidak terlepas dan mata pelajaran lainnya atau dengan kata lain materi IPS 
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berkorelasi dengan materi pelajaran yang lainnya. Kegiatan belajar mengajar di 

MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari banyak respon siswa di kelas V yang kurang 

begitu tertarik terhadap pelajaran IPS dibandingkan dengan pelajaran yang lain. 

Hal itu karena pelajaran IPS banyak yang dihafalkan dan cara mengajar guru 

yang membosankan. Yang nantinya juga akan berimbas kepada nilai siswa 

ketika siswa kurang begitu tertarik, siswa tidak memiliki semangat untuk 

belajar, dan ketika siswa tidak mengerti, maka secara otomatis pemahaman 

siswa kurang terhadap suatu materi, yang nantinya imbasnya juga terhadap 

nilai siswa yang rendah.  

Sedangkan pelajaran IPS adalah sub mata pelajaran pada jenjang 

Pendidikan Dasar yang membahas misal proklamasi kemerdekaan Indonesia, 

dimana kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui sejarah kemerdekaan 

Indonesia. Mengingat tujuan pembelajaran IPS ialah membentuk warga Negara 

yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupanya sendiri ditengah-

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

negara yang baik dan bertanggung jawab, sedangkan ilmu sosial bertujuan 

menciptakan tenaga ahli dalam bidang ilmu sosial.
2
 

Prestasi ini sangat penting bagi siswa karena prestasi merupakan hasil 

yang diperoleh siswa setelah melakukan aktifitas belajar. Prestasi siswa 

dikatakan baik apabila seorang berhasil mendapatkan nilai yang baik setelah 

diadakan evaluasi. Dan prestasi siswa dikatakan meningkat apabila nilai siswa 

dari hari ke hari semakin baik dari pada nilai evaluasi sebelumnya. Meskipun 

pada dasarnya tujuan utama pendidikan adalah derajat yang tinggi di hadapan 

Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Mujadalah ayat 11, yaitu : 

ينَۡٱّۡلَلهۡٱۡفَعۡ يَزۡ  اۡ ۡنَذ  ىۡ َۡءاَينٌه نكه ينَۡٱًَۡۡي  اۡ ۡنَذ  تٌه هۡ ن ۡٱۡأًه  (۱۱:  المجادلة) ۡت  َۡدَرَجۡ ۡىَۡع 
 

Artinya “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat” (QS. Al-Mujadalah : 11). 
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Dari ayat di atas, jelas bahwa melalui pendidikan orang akan memiliki 

ilmu. Kemudian orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah 

SWT. Hal ini mengindikasikan bahwa proses belajar perlu dipersiapkan dengan 

baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. 

Selain itu tujuan utama menuntut ilmu adalah dipermudah jalan menuju syurga. 

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :  

ۡىهۡب ۡأَۡۡنۡ عَۡ ۡقَۡالَۡقَۡۡةَۡزَۡيۡ زَۡي ۡيَۡۡللا ۡۡلۡهٌۡ سۡهرَۡۡالَۡ, :ۡ ۡيۡ صۡو اۡق ۡيۡ زۡ طَۡۡكۡهههۡسۡ يَۡۡمۡ جۡهرَۡۡنۡ ا

ۡ)رًاهۡابٌۡداًد(ۡةۡ نَۡجَۡانۡ ۡقَۡيۡ زۡ طَۡۡوۡ ب ۡۡوهۡنَۡۡللاهۡۡمَۡيَۡۡسََّۡلۡاۡا ًۡۡ هۡ عۡ ۡوۡ يۡ ف ۡۡبۡهههۡطۡ يَۡ

Artinya “Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan untuk mencari 

ilmu melainkan Allah akan mempermudah baginya jalan menuju 

syurga.” (HR Abu Dawud). 

Melihat makna dari hadits tersebut, maka peneliti sangat tergugah, 

sehingga peneliti berusaha mencari solusi agar tujuan pengajaran yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini guru sebagai salah satu 

sumber balajar berkewajiban menciptakan lingkungan belajar yang kreatif 

dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) peserta didik di kelas, agar mereka 

memiliki dorongan atau motivasi dalam belajar materi pelajaran IPS. 

Mengingat pentingnya prestasi belajar yang harus dimiliki oleh siswa, 

maka peneliti mengambil suatu Penelitian Tindakan Kelas yang cocok untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut sebagai solusi untuk mengatasi masalah 

prestasi belajar siswa kelas V MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari, khususnya 

mata pelajaran IPS. Salah satu kegiatan atau cara yang harus peneliti lakukan 

ialah melakukan pemilihan metode yang sesuai, yang akan dipilih untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Boleh jadi dari sekian keadaan salah satu 

penyebabnya adalah metode yang digunakan guru dalam mengajar. Karena 

tidak adanya penerapan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran 

akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan.  

Berdasarkan paparan di atas bahwa proses belajar mengajar sebaiknya 

menggunakan metode yang tepat untuk mempermudahkan siswa memahami 
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dan meningkatkan prestasi siswa pada pelajaran IPS. Oleh karena itu, penulis 

terdorong untuk meneliti tentang permasalahan  tersebut dengan batasan judul 

“Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Talking Stick Materi Perjuangan 

Para Tokoh Daerah dalam Melawan Penjajah bagi Siswa Kelas V MI 

Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara 2016/2017”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Siswa menganggap bahwa mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang 

membuat jenuh, maka dengan adanya model pembelajaran kooperatif 

dengan metode talking stick akan mendorong siswa untuk lebih antusias 

dalam mengikuti mata pelajaran IPS tersebut. Sehingga dengan penerapan 

metode talking stick dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran IPS. 

2. Model pembelajaran kooperatif dengan metode talking stick adalah salah 

satu metode yang menyenangkan, oleh karena itu diharapankan siswa akan 

lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran IPS tersebut.  

3. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode 

talking stick akan memudahkan siswa MI. Raudlatut Thalibin Jambu Sari 

untuk menguasai materi, karena model pembelajaran ini bertujuan untuk 

mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat.  MI. 

Raudlatut Thalibin adalah termasuk madrasah yang belum menerapkan 

metode talking stick ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di MI. Raudlatut Thalibin tersebut.  

 

C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini digunakan sebagai perbandingan terhadap 

penelitian yang sudah ada. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberi andil 

yang besar berupa sumbangsih pengayaan teori dan informasi lapangan terkait 

penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang 

memiliki banyak keterkaitan dengan penelitian ini. 

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Hidayah, mahasiswi Unwahas Semarang 

Progam Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyyah dengan judul 
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“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dengan penerapan 

Pembelajaran Individual pada Mata Pelajaran IPS kelas V di MI 

Islamiyah Padomasan Reban Batang Tahun Ajaran 2013/2014”.
3
 Skripsi 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran individual bisa diterapkan 

dalam pembelajaran IPS di kelas V MI Islamiyah Padomasan Reban 

Batang Tahun Ajaran 2013/2014 terbukti bisa meningkatkan prestasi 

belajar IPS karena penghambat dan pembelajaran IPS adalah faktor internal 

dimana ada beberapa anak didik yang mempunyai semangat belajar rendah 

dan guru yang kurang bisa membawakan materi dan tidak menerapkan 

metode pembelajaran yang efektif. Penelitian dalam skripsi ini difokuskan 

pada upaya dengan penerapan pembelajaran individual dapat meningkatkan 

prestasi belajar IPS kelas V. Persamaaan peneliti dengan penulis adalah 

jenis penelitian yang digunakan yakni PTK, dan mata pelajaran yang 

diambil dalam penelitian yaitu mata pelajaran IPS. Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada subyek penelitian yang dipakai dalam 

penelitian, penelitian yang penulis lakukan di MI Raudlatut Thalibin. 

2. Skripsi yang disusun oleh Rochis Aflichah, mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPS melalui model CTL pada siswa kelas IV MINU Sholahiyah 

Pedawang Bae Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016”. Hasil penelitian ini 

dapat mencapai semua indikator 1) keberhasilan hasil observasi 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus memperoleh 

presentase 65% dengan kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II 

menjadi 81,25% dengan kualifikasi baik, 2) aktivitas belajar individu siswa 

pada siklus I memperoleh prosentase 65% dengan kualifìkasi cukup baik 

dan meningkat pada siklus II menjadi 71 ,25% dengan kualifikasi baik. 

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa hasil belajar IPS 

mengalami peningkatan dengan menggunakan CTL kelas IV MI NU 

Sholahiyah Pedawang Bae Kudus. Persamaan terletak pada pembelajaran 

                                                 
3
 Nur Hidayah, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dengan Penerapan 

Pembelajaran Individual Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V MI Islamiyah Padomasan Reban 

Batang Tahun Ajaran 2013/2014 (Skripsi), Semarang : Unwahas, 2015, h. 28. 
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IPS.
4
 Perbedaan peneliti dengan skripsi saudara Rochis Aflichah adalah 

pada tempat penelitian. Saudara Rochis Aflichah melakukan penelitian di 

MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa kelas V Ml Raudlatut Thalibin Jambu 

Sari Mlonggo Jepara. Pada mata pelajaran IPS yaitu memfokuskan 

bagaimana dengan menggunakan metode Talking Stick dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Memperhatikan alasan pemilihan judul di atas, maka rumusan 

masalahdari penelitian ini adalah sehagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dengan metode Talking Stick pada mata pelajaran 

IPS siswa kelas V Ml Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa setelah penerapan pembelajaran 

kooperatif dengari metode Talking Stick pada mata pelajaran IPS siswa 

kelas V Ml Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara? 

E. Rencana Pemecahan Masalah 

Agar prestasi siswa kelas V MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari 

Kecamatan Mlonggo Jepara dapat meningkat, maka digunakan metode Talking 

Stick pada saat proses pembelajaran mata pelajaran IPS. 

F. Penegasan Istilah 

Judul skripsi ini adalah “Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif dengan Metode 

Talking Stick Materi Perjuangan Para Tokoh Daerah dalam Melawan 

Penjajah bagi Siswa Kelas V MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo 

Jepara 2016/2017” untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian di dalam 

memahami judul skripsi ini, maka kiranya penulis memberikan penjelasan dan 

                                                 
4
 Rochis Aflichah, Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model CTL Pada Siswa Kelas 

IV MI NU Sholahiyah Padawang Bae Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 (Skripsi), Semarang : 

Unwahas, 2015, h. 18. 
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pengertian beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul tersebut. Talking 

Stick merupakan metode pembelajaran dengan bantuan tongkat.  

1. Upaya ialah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar.
5
 

2. Peningkatan ialah proses perbuatan. cara meningkatkan (usaha, kegiatan, 

dan sebagainya).
6
 

3. Prestasi belajar ialah hasil yang telah dicapai dan proses belajar.
7
 

4. Pembelajaran IPS ialah upaya guru untuk mendidik siswa akan kebhinekaan 

bangsa, budaya, dan peradaban dunia, menanamkan kesadaran tergantung 

antar bangsa, menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan 

transparasi antar bangsa di dunia, mengurangi kemiskinan, kebodohan dan 

perusakan lingkungan.
8
 

5. Metode Talking Stick (tongkat berbicara) ialah metode pembelajaran dengan 

media tongkat yang diberikan kepada siswa, siswa yang menerima tongkat 

tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru secara bergantian.
9
 

6. Perjuangan para tokoh daerah dalam melawan penjajah ialah sebelum 

dijajah bangsa asing. Indonesia terdiri atas beberapa kerajaan yang merdeka. 

Diantara Kerajaan-Kerajaan itu ada yang kekuasaanya meliputi seluruh 

nusantara, seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 

7. Siswa ialah anak didik yang dikelola dalam proses belajar mengajar dan 

diharapkan dapat merniliki sikap yang aktif, kreatif, dan dinamis.
10

 

8. MI Raudlatut Thalibin ialah sebuah lembaga pendidikan sekolah dasar yang 

terletak di Desa Jambu Sari Kecamatan Mlonggo Jepara dan menjadi pusat 

penelitian skripsi ini. 

                                                 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahas Indonesia Pusat Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia, 2008, h. 50 
6
Ibid, h. 1420. 

7
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru Algesindo 

Offset, 2013, h. 111 
8
 Rudy Gunawan, Pendidikan IPS, Jakarta : Alfabeta, 2013, h. 50 

9
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan aplikasi PAIKEM, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2012, h. 109. 
10

 B. Saryono, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009, h. 

1117 
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Dari penegasan istilah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian ini adalah penelitian terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif dengan metode Talking Stick yang digunakan untuk peningkatan 

prestasi belajar IPS bagi siswa kelas V MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari. 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penyusunan karya ilmiah ini terkait dengan perumusan 

masalah yang menjadi inti pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana penggunaan metode Talking stick 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V di MI Raudlatut Thalibin 

Jambu Sari Mlonggo Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan prestasi belajar siswa 

melalui penggunanan metode Talking Stick dalam pembelajaran IPS pada 

siswa kelas V di MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang 

telah ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

tentang upaya peningkatan prestasi belajar IPS melalui metode 

pembelajaran Talking Stick. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi: 

1. Bagi Lembaga 

Untuk memberikan informasi tentang hasil dari penggunaan 

metode Talking Stick dalam proses belajar mengajar IPS, serta 

penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan 

memberikan kontribusi untuk lembaga atau institusi yang terkait. 
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2. Bagi Guru 

Agar guru lebih mudah dalam menyampaikan materi yaitu secara 

logis, praktis dan sistematis serta efektif dan efisien dalam mencapai 

hasil pembelajaran yang maksimal serta penelitian ini bisa dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan kepada para guru dalam proses 

penyampaian materi pelajaran IPS. 

3. Bagi Siswa 

Siswa agar lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan guru serta lebih mudah dalam memahami konsep yang 

ada dalam mata pelajaran IPS dan untuk direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dalam 

menggunakan metode Talking Stick dalam pembelajaran IPS. 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul “Prosedur 

Penelitian suatu Pendekatan Praktik” mengemukakan hipotesis dapat 

diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 
11

 

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya “Metodologi 

Penelitian” mengemukakan bahwa hipotesis artinya jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara 

empiris. 

Dari pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa hipotesis 

adalahkesimpulan sementara terhadap suatu fakta, yang dapat diterima 

maupunditolak kebenaranya tergantung dan hasil penyelidikan yang penulis 

lakukan terhadap beberapa responden. Oleh karena itu dapat dirumuskan 

                                                 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2010, h. 110. 
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hipotesis (kesimpulan sementara) guna memperoleh data yang Iebih valid 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan teori diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan 

yangakan dilakukan adalah sebagai berikut: “Penggunaan Metode Talking Stick 

dapat meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata Pelaaran IPS Kelas V MI 

Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara tahun pelajaran 2016/2017”. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS dan 

siswa kelasV MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara. 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kegiatan belajar 

mengajar siswa dan nilai hasil tugas siswa. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI Raudlatut Thalibin yang tepatnya 

terletak di Desa Jambu Sari Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. 

Letaknya yang lumayan strategis berada di pinggir jalan. MI ini 

merupakan salah satu MI yang paling diminati di Desa Jambu Sari 

dikarenakan fasilitas yang ada. Dan di MI Raudlatut Thalibin ini masih 

belum ada penelitian tentang penggunaan metode Talking Stick dalam 

peningkatan prestasi belajar mata pelajaran IPS. 

3. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif karena 

data yang dikumpulkan berasal dan basil observasi, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.
12

 Sedangkan 

langkah-langkah yang digunakan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau Class Action Research (CAR). 

Konsep pokok Penelitian Tindakan Kelas model Kemiss dan Mc 

Taggart sebagaimana yang ditulis oleh Zainal Aqib adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

                                                 
12

 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta : 

PT. Indeks, 2012, h. 20 
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Proses mengidentifikasi tujuan organisasi, membuat strategi, untuk 

mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja 

organisasi. 

b. Tindakan 

Penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan 

peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok 

subjek yang diteliti 

c. Pengamatan 

Mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan 

suatu penelitian 

d. Refleksi 

Untuk mengingat kembali suatu tindakan yang telah dilakukan dalam 

observasi.
13

  

Menurut Kemmis sebagaimana ditulis oleh Zainal Aqib 

mengembangkan modelnya berdasarkan konsep asli Lewin, yang 

kemudian disesuaikan dengan beberapa perkembangan. Pakar ini secara 

ekslusif menerapkan buah pikirannya pada bidang pendidikan
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar Siklus Penelitian Tindakan Kelas oleh Kemmis dan Taggart. 
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Pengertian siklus pada kesempatan ini adalah kegiatan yang terdiri 

perencanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Pada gambar di atas, 

tampak bahwa di dalamnya terdiri dari dua perangkat komponen yang 

dapat dikatakan sebagai cara siklus sangat tergantung kepada 

permasalahan yang perlu disesuaikan.
15

 

Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang bertujuan 

meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada 

dasarnya melekat pada terlaksananya misi profesional pendidikan yang 

diemban guru. Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan 

tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan guru yang dilakukan oleh 

siswa. 
16

 

Dengan demikian Penelitian Tindakan Kelas diartikan sebagai 

upaya guru atau penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kegiatan pembelajaran dalam mengatasi kesulitan siswa 

dalam pembelajaran dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia 

faktual lainnya. Setiap penelitian mempunyai karakteristik tertentu yang 

membedakan dengan penelitian yang lain. 

4. Faktor yang diteliti 

a. Guru 

Dengan melihat cara guru membuat rencana pembelajaran dan 

bagaimana pelaksanaanya di dalam kelas 

b. Siswa 

Dengan melihat kemampuan siswa yang dibagi dalam tiga 

kelompok yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

 

                                                 
15
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16
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5. Rencana tindakan 

Sesuai desain penelitian. dimana penelitian dirancang dalam 

beberapa siklus, jika siklus I hasilnya belum sama dengan landasan teori 

maka dapat dilakukan siklus II. Siklus II dapat dilaksanakan setelah 

perbaikan-perbaikan pada sikius I. 

Setiap siklus dalam penelitian terdiri dan empat tahap: 

1. Perencanaan 

2. Tindakan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi 

a. Pra Siklus 

Pra siklus mengambil data langsung yaitu berupa hasil prestasi 

siswa (raport) pada semester gasal 2015/2016 yaitu data hasil prestasi 

siswa sebelum diterapkannya metode talking stick pada mata pelajaran 

IPS kelas V di MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara. 

b. Siklus I 

1) Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan perancangan untuk pemecahan 

masalah. Perencanaan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan realita 

yang ada saat ini, bahwa banyak dan peserta didik yang tidak 

bersemangat terhadap pelajaran IPS. Sehingga prestasi siswa 

menurun. Penggunaan metode Talking Stick ini, diharapkan masalah-

masalah yang ada di atas dapat diselesaikan. Sehingga materi 

pelajaran IPS dapat dimengerti, dipahami dan dihafal oleh para 

peserta didik. Selain itu, diharapkan prestasi belajar siswa ketika 

mempelajari materi IPS terdapat peningkatan. Peneliti membuat 

skenario pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. RPP 

dibuat peneliti dan dilakukan menurut jadwal pelajaran yang 

berlaku.
17
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a) Permasalahan diidentifikasikan dan masalah dirumuskan. 

b) Merancang pembelajaran dengan memberi materi bahan ajar yang 

harus dipelajari siswa untuk nantinya melakukan talking stick. 

2) Tindakan atau Pelaksanaan 

Penelitian ini dimulai dari persiapan, cara penyampaian 

materi dengan baik kepada siswa yang digunakan dengan 

meningkatkan terlebih dahulu keadaan siswa di kelas yang diteliti. 

Sehingga untuk menyampaikan materi bisa lebih efektif dan mudah 

diterima oleh siswa. Itu semua tidak lepas dantujuan yang 

diharapakan yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
18

 

1. Guru menyiapkan tongkat. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca 

dan mempelajari materi. 

3. Setelah selesai membaca dan mempelajari materi atau buku 

pelajaran dan mempelajarinya, siswa menutup bukunya. 

4. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah 

itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang 

tongkat tersebut harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai 

sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dan guru. 

5. Guru memberikan kesimpulan. 

6. Evaluasi. 

7. Penutup. 

3) Pengamatan 

Pengamatan pada siklus meliputi pengamatan selama 

pembelajaran berupa lembar observasi kegiatan belajar mengajar dan 

pengamatan kinerja guru berupa lembar observasi guru. 

Adapun masing-masing pengamatan tersebut akan disajikan sebagai 

berikut: 

                                                 
18
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a) Pengamatan selama pembelajaran 

Pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran adalah 

aspek kognitif psikomotor dan afektif dimana dalam penelitian 

ini meliputi keaktifan siswa secara individu, dansikap siswa yang 

muncul saat proses pengajaran. Selain itu juga pengamatan 

terhadap siswa penyaji di depan kelas dalam menyampaikan 

materi. 

b) Pengamatan kinerja guru 

Pengamatan kinerja guru berdasarkan atas kemampuan 

guru dalam mengajar seperti memotivasi siswa, menciptakan 

suasana aktif belajar, penguasaan materi, membimbing dan 

menanggapi siswa dalam menjawab semua pertanyaan, 

penekanan pada materi penting, membimbing siswa dalam 

menarik kesimpulan. 

4. Refleksi 

Mendiskusikan hasil pengamatan atas tindakan 

pembelajaran di kelas pada pelaksanaan siklus I. Apakah perlu 

perbaikan lagi, apabila perlu maka akan akan dilakukan perbaikan-

perbaikan dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran di kelas pada 

pelaksanaan di kelas pada pelaksanaan siklus II. 

c. Siklus II 

1) Perencanaan 

a. Permasalahan diidentifïkasikan dan masalah dirumuskan. Dalam 

hal ini peneliti memilih pokok bahasan pada mata pelajaran IPS. 

b. Merancang pembelajaran dengan memberi materi bahan ajar yang 

harus dipelajari siswa untuk nantinya melakukan Talking Stick. 

2) Tindakan atau pelaksanaan 

Tindakan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pelaksanaan 

pelajaran pada siklus I. Apa yang menjadi kurang maksimalnya hasil 

pelajaran pada siklus 1. Khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran 
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implementasi pengelolaan kelas dengan metode Talking Stick pada 

pelajaran IPS. 

3) Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keaktifan siswa dalam dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan implementasi pengelolaan kelas dengan metode 

Talking Stick pada pelajaran IPS. 

4) Refleksi 

Refleksi merupakan hasil dari perencanaan, tindakan, dan 

pengamatan dan pelaksanaan implementasi pengelolaan kelas 

dengan metode Talking Stick pada pelajaran IPS. Jika hasil yang 

diperoleh pada refleksi siklus II lebih bagus dari siklus I maka 

penelitian ini berhasil. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Data yang akurat akan bisa diperoleh ketika proses 

pengumpulan data tersebut dipersiapkan dengan matang. Dalam penelitian 

ini akan digunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data selama 

proses penelitian, yaitu: 

a. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap 

kenyataan-kenyataan yang akan diselidiki. Metode observasi sering 

diartikan sebagai pengamatan, yaitu kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba ).
19

 

Berkaitan dengan judul penelitian ini maka peneliti melakukan 

kegiatan observasi dengan cara partisipatif. Jadi, peneliti terjun 

langsung kelapangan dengan mengadakan pengamatan terhadap subyek 

terteliti dengan mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Melalui teknik 
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observasi ini diperoleh data tentang keadaan MI Raudlatut Thalibin 

Jambu Sari sebagai obyek penelitian yang meliputi KBM di kelas, 

keadaan guru dan keadaan peserta didik, serta keadaan sarana dan pra-

sarananya. 

Tabel 1.1 

Contoh Tabel Lembar Observasi 

No. Aspek Pengamatan Skor  

1 2 3 4 

1.      

2.      

Jumlah  

Jumlah skor  

Jumlah maksimal  

 

 

b. Wawancara (Interview) 

Suharsini menjelaskan bahwa interview yang sering juga disebut 

dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara interviewer.
20

 Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan penelití untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yangdapat memberikan keterangan pada si 

peneliti.
21

 

Dari rujukan di atas, dapat memberi arahan dan landasan bagi 

peneliti bahwa melalui kegiatan wawancara diharapkan memperoleh 

pemahaman yang sama antara peneliti dengan subyek peneliti tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

interview dengan guru pelajaran serta siswa kelas V di MI Raudlatut 

Thalibin Jambu Sari setiap di akhir pembelajaran atau di awal 
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pembelajaran tentang tanggapan siswa mengenai media dan metode 

yang telah diterapkan oleh seorang guru. 

c. Tes 

Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan 

Prestasi Belajar, tes tersebut juga sebagai salah satu rangkaian kegiatan 

dalam penggunaan metode Talking Stick dalam pembelajaran IPS. 

Tes yang dimaksud meliputi tes awal atau tes pengetahuan pra 

syarat, yang akan digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep 

materi pelajaran sebelum pemberian tindakan.
22

 Selanjutnya tes 

pengetahuan prasyarat tersebut juga akan dijadikan sebagai acuan 

tambahan dalam mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar, disamping menggunakan nilai raport selanjutnya skor tes awal 

ini juga akan dijadikan sebagai skor awal bagi penentuan poin 

perkembangan individu siswa. 

Selain tes awal juga dilakukan tes pada setiap akhir tindakan. 

Hasil tes ini akan digunakan untuk mengetahui peningkatan prestasi dan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran melalui penggunaan 

metode Talking Stick pada pelajaran IPS. 

d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.
23

 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jelas 

memanfaatkan dokumen yang ada (bahan tertulis, gambar-gambar 

penting atau film yang mendukung objektivitas peneliti). 

Metode ini digunakan untuk mernperoleh data tentang: 

1) Latar belakang sekolah 

2) Data gurus siswa, karyawan dan struktur organisasi MI Raudlatut 

Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara. 

                                                 
22
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3) Data program-program sekolah yang direncanakan dalam 

pembelajaran 

4) Nilai prestasi belajar siswa 

7. Metode Analisis Data 

Analisis merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan 

selama berada di lapangan yang disertai dengan membuat laporan 

Penelitian Tindakan Kelas. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh 

melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Maka, peneliti 

menganalisis data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa dengan 

menggunakan metode Talking Stick terdapat peningkatan prestasi belajar 

siswa terhadap materi pelajaran IPS. 

Adapun tujuan dan analisis data ini adalah mengumpulkan 

informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada, 

mengidentifikasi kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, melakukan 

evaluasi atau (jika mungkin membuat komparasi). 

Maksud dari analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.
24

 

Kemampuan penguasaan dianalisis melalui analisa kuantitatif 

dan kualitatif dengan teknik: 

1) Teknik Kuantitatif 

Data yang diperoleh dari penelitian, baik melalui pengamatan 

tes atau dengan menggunakan metode yang lain kemudian diolah 

dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan peningkatan 

pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus. Adapun teknik 

pengumpulan data berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka-

angka. Maka analisis yang digunakan yaitu presentase dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian 

tindakan ini, yaitu apabila : 

a. Meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan nilai rata-

rata anak dengan KKM 70 sebanyak 85% dan jumlah peserta didik. 

b. Meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar aktif yang mencapai 

85% 

2) Teknik Kualitatif 

Teknik ini dipakai untuk menganalisa data kualitatif yang 

diperoleh dan data hasil observasi. Adapun langkah penganalisasian 

data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar observasi yang telah 

diisi saat pembelajaran dan mengklasifikasikanya dengan teman peneliti 

yang membantu dalam penelitian. Hasil analisis tersebut untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan metode Talking Stick serta untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS. 

Sebagai acuan analisis data yang bersumber dan Miles dan 

Hubberman, metode analisa data terdiri dan tiga tahapan pokok yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartiakan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan 

bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.
25

 

b. Paparan Data 
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Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Kami membatasi suatu “penyaji” sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita 

akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian 

tersebut.
26

 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam pandangan 

kami, hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Peneliti 

yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan 

longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, 

mula-mula tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan, mula-mula belum jelas, namun dengan meminjam istilah 

klasik dan glaser dan straauss (1967) kemudian meningkat menjadi 

lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

 

8. Indikator Keberhasilan 

a. Siklus I 

Kriteria (indikator yang menjadi penanda) untuk menentukan 

bahwa penggunaan metode Talking Stick yang dikembangkan telah 

berhasil memecahkan masalah yang sedang diupayakan, dilakukan 

secara kualitis maupun kuantitas. Secara kuantitas dapat dilihat dan 

aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran seperti tingkat 

motivasi, keceriaan, keantusiasan dan keterampilan peserta didik dalam 

mengikuti program pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan 
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peneliti selama pembelajaran IPS berlangsung. Sedangkan secara 

kuantitas dilakukan dengan cara tes. Keberhasilan individual ditetapkan 

jika siswa mengalami ketuntasan belajar minimal 70, ini adalah skor 

minimal batas kelulusan sebagaimana ketentuan sistem evaluasi yang 

tercantum dalam pedoman pendidikan MI Raudlatut Thalibin tahun 

pelajaran 2015/2016. 

b. Siklus II 

Pada siklus II ini kriteria (indikator yang menjadi penanda) 

untuk menentukan bahwa penggunaan metode Talking Stick yang 

dikembangkan telah berhasil memecahkan masalah yang sedang 

diupayakan. Dilakukan secara kualitas maupun kuantitas. Secara 

kualitas dapat dilihat dari aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran seperti tingkat motivasi, keceriaan, keantusiasan dan 

keterampilan peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. Hal 

ini dapat dilihat dari pengamatan peneliti selama pembelajaran IPS 

berlangsung. Sedangkan secara kuantitatif dilakukan dengan cara tes. 

Keberhasilan individual ditetapkan jika siswa mengalami ketuntasan 

belajar minimal 70, ini adalah skor minimal batas kelulusan 

sebagaimana ketentuan sistem evaluasi yang tercantum dalam pedoman 

pendidikan MI Raudlatut Thalibin Jambu sari Mlonggo tahun akademik 

2015/2016. 

 

J.  Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka sistematika 

penulisanya disusun sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini memuat beberapa halaman yaitu: Halaman Judul, 

Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto 

dan Persembahan, Halaman Abstraksi, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan 

Daftar Lampiran.  

2. Bagian Isi 

Pada bagian ini memuat lima bab yaitu: 
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Pada bab pertama, merupakan gambaran secara global arah kajian 

skripsi ini, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rencana Pemecahan 

masalah, Penegasan Istilah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

HipotesisTindakan, dan Metode Penelitian yang mencakup Subjek dan 

Obyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Desain Penelitian, Faktor yang 

Diteliti, Rencana Tindakan, Metode Pengumpulan Data dan Metode 

Analisis Data dan Indikator Keberhasilan. 

Selanjutnya pada Bab kedua, berupa Landasan teori ini berisi 

tentang upaya peningkatan prestasi belajar mata pelajaran IPS melalui 

model kooperatif dengan metode Talking Stick pada peserta didik kelas V 

MI Raudlatut Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara yang meliputi tiga sub 

bab yaitu prestasi belajar, metode Talking Stick dan pembelajaran IPS. 

Pada bab ketiga berisi laporan hasil penelitian terdiri dari dua sub 

bab. Sub Bab pertama membahas tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, yang meliputi visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi, 

keadaan guru dan siswa, sarana prasarana dan Sub Bab kedua berisi 

laporan kegiatan per-siklus dan kegiatan belajar mengajar melalui 

penggunaan metode Talking Stick dalam pembelajaran IPS. 

Pada bab keempat berisi Analisis hasil penelitian tentang upaya 

peningkatan prestasi belajar mata pelajaran IPS melalui model kooperatif 

dengan metode Talking Stick pada peserta didik kelas V MI Raudlatut 

Thalibin Jambu Sari Mlonggo Jepara, terdiri dari dua Sub Bab yakni sub 

Bab pertama tentang Analisis Kegiatan Persiklus yang meliputi Reduksi 

Data, Paparan Data, dan Penarikan Kesimpulan Verifikasi. Dan Sub Bab 

kedua meliputi Pembahasan hasil penelitian. 

Diakhir ada Bab kelima yang terdiri atas: Simpulan, Saran, dan 

Kata Penutup. 

3. Bagian Akhir. 

Bagian ini memuat Daftar pustaka, Daftar lampiran dan daftra 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian.   

       


