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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dengan
menggunakan pembelajaran metode talking stick pada pokok bahasan masalah sosial.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, Populasi dalam penelitian ini adalah kelas
IV SDN 044861 Pergendangen, Kecamatan Tigabinanga, yang berjumlah 20 orang yang terdiri
dari satu kelas. Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan pemilihan seluruh siswa di
dalam kelas. Dari hasil analisis siklus Idiperoleh data siswa yang memiliki motivasi rendah
berjumlah 4 orang (20 %), yang memiliki motivasi sedang berjumlah 10 orang (50 %) dan yang
memiliki motivasi tinggi berjumlah 6 orang (30 %) . Pada siklus II diperoleh data yaitu siswa
yang memiliki motivasi rendah tidak ada, yang memiliki motivasi sedang berjumlah 2 orang (10
%) dan yang memiliki motivasi tinggi berjumlah 18 orang (90%). Maka dapat diketahui bahwa
motivasi belajar siswa mengalami peningkatan.
Kata kunci : Talking stick, motivasi belajar IPS
PENDAHULUAN
Pendidikan dasar memegang peranan
penting dalam usaha meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Menurut
UU No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa
“Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif dapat
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara”. Untuk mengimplementasikan
fungsi dan tujuan pendidikan nasional di
atas, berbagai komponen pendidikan harus
saling mendukung, antara lain: guru,
kurikulum,
sumber
belajar,
dan
model/metode
pembelajaran.
Siswa
sebagai sasaran pembelajaran, dituntut
untuk
meningkatkan
kemampuan
belajarnya sehingga mendapat prestasi
yang baik dan memuaskan.

Tujuan akhir dari pendidikan dasar adalah
diperolehnya pengembangan pribadi siswa
yang membangun dirinya serta ikut
bertanggungjawab
terhadap
perkembangan kemajuan bangsa dan
negara, dan mampu hidup di masyarakat
dan mengembangkan diri sesuai dengan
bakat, minat, kemampuan yang dimilikinya
yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada di
lingkungan anak tersebut berada. Sekolah
merupakan salah satu tempat dimana
siswa mendapatkan ilmu secara formal.
Sekolah dasar (SD) pada dasarnya
merupakan lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan
enam tahun bagi anak yang berusia 6-12
tahun. Pendidikan di sekolah dasar
dimaksudkan untuk memberi bekal
tentang kemampuan dasar kepada anak
didik
yang
berupa
pengetahuan,
keterampilan, sikap yang bermanfaat bagi
dirinya sendiri sesuai dengan tingkat
perkembangannya.
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Guru merupakan peranan penting untuk
menciptakan kondisi yang memungkinkan
siswa untuk mengembangkan dirinya
sebagai siswa aktif. Kemampuan guru
dalam menggunakan berbagai metode,
model dan media pembelajaran sangat
diperlukan agar siswa dapat menerima
pembelajaran
dengan
baik,
dan
mendapatkan hasil seperti yang kita
harapkan dan juga masyarakat luas
khususnya orangtua peserta dididk. Di
sekolah sejumlah mata pelajaran akan
diajarkan kepada siswa salah satunya
adalah pelajaran yang mengembangkan
pribadi siswa dalam masyarakat yaitu IPS
(Ilmu Pengetahuan Sosial). Mata pelajaran
IPS ini memberi pengetahuan dasar dan
keterampilan sebagai media pelatihan bagi
siswa dimana siswa sebagai warga negara
sedini mungkin. Di dalam mata pelajaran
IPS tidak hanya belajar ilmu saja tetapi ada
perubahan sikap dan berorientasi pada
pengembangan keterampilan berpikir
kritis, sikap, dan kecakapan dasar siswa
berdasarkan pada kenyataan kehidupan
sosial masyarakat .
Menurut informasi yang diperoleh dari
guru kelas IV SDN 044861 Pergendangen
Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo
bahwa hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)
kurang maksimal atau belum memuaskan.
Rendahnya pengetahuan siswa pada mata
pelajaran IPS berpengaruh terhadap hasil
belajarnya. Selain itu peneliti juga
memperoleh informasi bahwa selama ini
cenderung menggunakan
metode
ceramah sehingga siswa jenuh dan tidak
begitu tertarik mempelajarinya. Hal itu juga
disebabkan karena kurangnya motivasi
yang diberikan guru terhadap siswa pada
saat proses belajar mengajar berlangsung,
sehingga siswa akan merasa bosan dan
malas ketika belajar bahwa dari 20 orang
siswa hanya 11 orang siswa yang nilainya di
atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)
dan 9 orang siswa yang nilainya di bawah
KKM. Berdasarkan latar belakang tersebut
maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian pada mata pelajaran IPS dengan
menggunakan metode Talking Stick.
Dengan menggunakan metode Talking
Stick yaitu model yang menyenangkan
maka siswa tertarik mempelajarinya dan
mendorong
siswa
untuk
berani
mengemukakan pendapat atau apa yang
dia ketahui tentang materi yang diajarkan
tersebut.
Motivasi belajar adalah dorongan yang
terdapat dalam diri seseorang untuk
mengadakan tingkah laku belajar yang
lebih baik. Motivasi itu sangat berpengaruh
dengan keadaan peserta didik termasuk di
dalamnya kebutuhan yang dirasakan.
Dalam belaajar juga akan berlangsung
efektif dan aktif bila motivasi dipengaruhi
oleh tingkatan kebutuhannya yang dapat
muncul dan disadari. Adapun indikator dari
motivasi
belajar
menurut
hamzah
(2006:23) adalah (1) adanya hasrat dan
keinginan berhasil; (2) adanya dorongan
dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya
harapan dan cita-cita masa depan; (4)
adanaya penghargaan dalam belajar; (5)
adanya kegiatan yang menarik dalam
belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang
kondusif. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui peningkatan
motivasi belajar IPS siswa melalui Talking
stick.
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN
044861 Pergendangen Kecamatan
Tigabinanga Kabupaten Karo . Penelitian
ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai
dari kegiatan persiapan sampai
pelaksanaan tindakan.
B. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas IV di SDN 044861
Pergendangen yang terdiri dari satu
kelas dengan jumlah siswa 20 orang.
Seluruh siswa yang terdapat pada kelas
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tersebut di atas dijadikan sampel.
C. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah penelitkian
tindakan kelas (class room action
research) yang mengarah kepada
peningkatan motivasi belajar siswa
dalam
pelajaran
IPS
dengan
menggunakan pembelajaran talking
stick pada pokok bahasan masalah
sosial
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengetahui tingkat peningkatan
motivasi
belajar
siswa
melalui
pembelajaran talking stick, peneliti
melakukan pengumpulan data dengan
menggunakan angket dan observasi.
1. Angket digunakan untuk memperoleh
data tentang kemampuan para siswa
dengan cara pemberian pilihan.
Adapun angket yang digunakan
disesuaikan dengan indikator yang
sudah ditentukan
2. Observasi untuk guru
E. Teknik Analisis Data
Adapun rumus teknik analisis data yang
digunakan untuk mengetahui peningkatan
motivasi adalah dengan mengadopsi rumus
dalam Rosmala Dewi (2009:114)
Dengan rumus:
P = x 100 %
Dimana :
P = presentase peningkatan motivasi
belajar
F = jumlah siswa yang mengalami
perubahan
N = jumlah seluruh siswa
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Siklus I
Pada akhir siklus, peneliti melakukan
refleksi terhadap seluruh kegiatan pada
siklus I, antara lain pada awal kegiatan
siswa memiliki respon yang baik terhadap
kehadiran peneliti sebagai guru di kelas

tersebut yang mana memberikan beberapa
materi pelajaran, akan tetapi masih ada
siswa yang kurang termotivasi dalam
belajar. Untuk lebih jelas kondisi belajar
siswa dapat diilihat dari tabel berikut ini:
Tabel Hasil Angket Motivasi belajar Siswa
pada Siklus I
No.
Responden
Siklus I
Urut
Skor
Kategori
Siswa
1
01
64
Sedang
2
02
82
Tinggi
3
03
68
Sedang
4
04
48
Rendah
5
05
63
Sedang
6
06
85
Tinggi
7
07
94
Tinggi
8
08
75
Sedang
9
09
62
Sedang
10
10
75
Sedang
11
11
85
Tinggi
12
12
76
Sedang
13
13
74
Sedang
14
14
61
Sedang
15
15
54
Rendah
16
16
75
Sedang
17
17
82
Tinggi
18
18
58
Rendah
19
19
85
Tinggi
20
20
54
Rendah
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
motivasi belajar siswa pada siklus I antara
lain: 4 orang siswa (20%) yang motivasi
belajarnya tergolong rendah, 10 orang
siswa (50%) yang motivasi belajarnya
tergolong sedang, dan 6 orang siswa (30%)
motivasi belajarnya tergolong tinggi.
Tingkat motivasi belajar siswa belum sesuai
dengan yang diharapkan karena guru
belum optimal dalam menggunakan
metode pembelajaran talking stick. Hal ini
dapat dilihat dari belum terlaksananya
beberapa indikator dengan optimal. Oleh
sebab itu, perlu dilakukan kembali
perbaikan
pembelajaran
yang
memungkinkan
dapat
meningkatkan
motivasi belajar siswa.
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Hasil
penelitian
sebagaimana
dikemukakakn pada tabel disebutkan oleh
faktor penghambat dan pendukung dalam
pelaksanaan kegiatan. Faktor- faktor
tersebut adalah sebgai berikut:
1. Faktor Penghambat
 Siswa belum cukup siap terlibat
aktif melakukan suatu tindakan
dalam kegiatan penelitian ini tanpa
diminta oleh guru terlebih dahulu
diminta oleh guru terlebih dahulu
 Beberapa siswa belum siap
menghadapi perubahan dalam
gaya mengajar yang dilakukan oleh
peneliti
2. Faktor pendukung
 Sebagian siswa merasa senang
dalam mengikuti pelajaran yang
diberikan
oleh
peneliti
disebabkan dari menggunakan
metode
pembelajaran
yang
bervariasi
HASIL SIKLUS II
Pada siklus II banyak siswa yang
termotivasi dalam belajar. Hal ini dilihat
dari segi motivator belajar yang telah
disesuaikan dengan indikator dari motivasi
belajar siswa. Tingkat motivasi belajar
siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa
pada Siklus II
No urut
siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Responden

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Siklus
II
Skor

Kategori

82
93
90
75
91
90
100
95
75
93
95
83
90
81

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

15
16
17
18
19
20

15
16
17
18
19
20

94
86
93
74
91
89

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi

Berdasarkan gambar di atas dapat
diketahui bahwa motivasi belajar siswa
mengalami perubahan. Pada siklus II
diperoleh data bahwa tidak ada motivasi
belajar siswa yang tergolong rendah, yang
memiliki motivasi belajar sedang berjumlah
2 orang (10%) dan yang memiliki motivasi
belajar tinggi berjumlah 18 orang (90 %).
Dari hasil kedua angket di atas dapat
diketahui terjadi peningkatan motivasi
belajar siswa yang dilihat dari indikator
motivasi yaitu adanya hasrat dan keingian
berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan
dalam belajar, adanya harapan dan citacita dan masa depan, adanya kegiatan yang
menarik dalam belajar dan adanya
lingkungan
belajar
yang
kondusif.
Peningkatan
terjadi
pada
siswa
dikarenakan
peneliti
menggunakan
pembelajaran metode talking stick pada
tindakan yang dilakukan pada saat
pembelajaran pada materi masalah sosial.
SIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini
yaitu dapat dilihat dari:
1. Motivasi belajar siswa mengalami
peningkatan
setelah
diterapkan
pembelajaran metode talking stick.
2. Dapat diperoleh motivasi belajar
menunjukkan bahwa skor motivasi
belajar siswa yaitu pada siklus I skor
motivasi belajar siswa sebesar 94
dengan jumlah siswa sebanyak 6
orang siswa (30 %) tergolong kategori
tinggi. Sedangkan pada akhir siklus II
menunjukkan skor motivasi belajar
siswa sebesar 100 dengan jumlah
siswa sebanyak 18 orang siswa (90 %)
tergolong kategori tinggi. Maka dapat
diketahui bahwa motivasi belajar
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siswa
mengalami
peningkatan
dibandingkan siklus I dengan tingkat
persentase tinggi sebesar 60 %.
Dengan demikian pada siklus II tidak
perlu ada perbaikan pengajaran pada
siklus berikutnya.
Secara garis besar disimpulkan bahwa
penerapan metode pembelajaran Talking
stick dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa.
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