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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas(PTK). Penelitian tindakan kelas (PTK)
adalah suatu bentuk insvestigasi yang bersifat reflektif partisipasif dan kolaboratif yang
memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi,
dan situasi yang diawali dengan perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation),
dan refleksi (reflecting) sampai perbaikan atau peningkatan yang diinginkan tercapai. Subyek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XE SMA Negeri 1 Kaliwungu. Masih kurangnya nilai hasil
belajar kelas XE, Nilai didasarkan pada nilai ulangan terakhir mata pelajaran sejarah yang
dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2012. Selain itu berdasarkan nilai raport semester gasal
2011/2012, rata-rata kelas masih dibawah standar yaitu 6,50.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelaajaran talking stick
hasil belajar sebesar 63,625 menjadi 64,50. Hal ini dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar
0,875. Dari nilai rata-rata siklus I ke siklus II yakni, 64,50 menjadi 73,625.
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Abstract
___________________________________________________________________
This research is a classroom action research ( CAR). Classroom action research (CAR ) is a form of
reflective insvestigasi participatory and collaborative which has a goal to make system
improvements , working methods , processes , content , competence , and a situation that begins
with planning ( planning) , action ( action ) , observation ( observation) , and reflection ( reflecting
) until repair or improvement is reached . The subjects in this study were students of SMA Negeri 1
Kaliwungu XE . Still a lack of classroom learning outcomes XE value , value based on the recent
test scores of subjects of history which was held on March 3, 2012 . Also based on the value of
report cards odd semester 2011/2012 , the average grade is below the standard of 6.50 .
Based on the results of this study concluded that through pembelaajaran talking stick models of
learning outcomes at 63.625 to 64.50 . It can be said to be increased by 0.875 . Of the average
value of the first cycle to the second cycle , 64.50 to 73.625
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dikatakan masih dibawah rata-rata dan tidak
sesuai dengan KKM atau Kriteria Ketuntasan
Minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah
yaitu 6,5. Kenyataan seperti ini juga dialami
oleh siswa kelas XE SMA N 1 Kaliwungu
Kabupaten
Kendal. Penelitian awal yang
dilakukan di kelas XE SMA N 1 Kaliwungu
Kabupaten Kendal masih terdapat 22 siswa dari
40 siswa atau sekitar 55% yang mendapat nilai
ulangan di bawah 6,5 yaitu 9 siswa mendapat
nilai 6, ada 9 siswa mendapat nilai 5, dan 4
siswa mendapat nilai 4. Nilai didasarkan pada
nilai ulangan terakhir mata pelajaran sejarah
yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2012.
Selain itu berdasarkan nilai mid semester genap
2011/2012, rata-rata kelas masih dibawah
standar yaitu 6,50.
Berdasarkan kenyataan tersebut dapat
disimpulkan
bahwa pemahaman dan
pendalaman tentang mata pelajaran sejarah
oleh siswa masih rendah. Adapun rendahnya
pemahaman dan pendalaman tersebut di
sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari
guru
dan
siswa.
Dalam
hal
ini
pelajaran.sejarah, atau dapat dikatakan guru
hanya mempunyai bahan ajar yang terbatas.
Kegagalan
lain
disebabkan
juga
oleh
pemakaian metode atau model belajar yang
monoton misalnya guru hanya menggunakan
metode ceramah sehingga kurang melibatkan
keaktifan siswa dalam belajar karena mereka
hanya bersikap pasif
yaitu
hanya
mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga
mereka cepat bosan bahkan berbicara sendiri
dengan temannya.
Pembelajaran dengan model talking stick
memberi kesempatan siswa untuk bekerja
sendiri serta mengoptimalisasi partisipasi siswa.
Dengan
model
pembelajaran
yang
memungkinkan siswa maju untuk menjawab
pertanyaan yang sudah disediakan oleh guru.
Pembelajaran talking stick ini memberikan
kesempatan kepada setiap siswa untuk dikenali
dan menunjukkan partisipasi mereka kepada
orang lain.Sehingga siswa lebih bersifat aktif
dalam pembelajaran. Model panbelajaran ini
perlu, diterapkan dalam dunia pendidikan, agar

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek penting bagi
pengembangan sumber daya manusia. Tanpa
pendidikan seseorang manusia akan sulit
berkembang, bahkan menjadi terbelakang.
Tanpa pendidikan, suatu negara atau bangsa
juga tidak akan maju. Dengan adanya
pendidikan manusia atau suatu bangsa dapat
terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan
keterbelakangan sebab pendidikan merupakan
suatu wahana untuk mempelajari suatu
pengetahuan dan keterampilan yang baru.
Pendidikan
diselenggarakan
secara
formal, informal, ataupun secara non formal.
Pendidikan diarahkan untuk membentuk
manusia yang berkualitas dan mampu bersaing
dengan manusia lain. Artinya manusia
mempunyai pola pikir yang maju karena dengan
pendidikan, akan membuat diri manusia
tersebut mempunyai sumber daya yang lebih
yang bersumber dari dalam diri mereka sendiri
sehingga akan mengangkat taraf hidupnya,
sedangkan pengertian bersaing dengan manusia
lain mempunyai pengertian yakni, dalam diri
manusia mempunyai pola berikir yang berbedabeda, individu yang mepunyai pendidikan tinggi
akan menghasilkan pola berfikir yang lebih
maju,
maka
dengan
sendirinya
akan
mengangkat kedudukan yang lebih dari individu
yang lain sehingga akan menghasilkan
persaingan antar sesama manusia guna
tercapainya taraf hidup yang lebih baik.
Sejarah merupakan mata pelajaran yang
mempelajari tentang masa lampau, sekarang,
dan yang akan datang. Pembelajaran sejarah
di sekolah yang salah satunya dilakukan di
SMA biasanya dianggap sepele, guru hanya
melakukan metode ceramah dalam penyampian
materi atau keterangan kepada siswa sehingga
pembelajaran cenderung tidak menarik dan
membuat siswa merasa cepat bosan. Dalam
setiap pembelajaran sejarah guru merupakan
tokoh sentral, tetapi tanpa melibatkan siswa.
Hal tersebut membuat siswa merasa diabaikan
dan tidak diperhatikan sehingga siswa menjadi
pribadi
yang
pasif. Hal seperti
ini
mengakibatkan
nilai atau hasil tes mata
pelajaran sejarah menjadi jelek
atau bisa
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ini dikarenakan model pembelajaran talking stick
ini guru dituntut bertindak sebagai fasilisator
dan motivator yang lebih menekankan
pembelajaran pada aktivitas siswa untuk lebih
aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga
siswa akan lebih mudah dalam memahami suatu
materi. Sedangkan dalam pembelajaran yang
biasa dilaksanakan guru adalah guru sebagi
tokoh utama, guru sering menggunakan model
ceramah dalam pembelajaran yang dilakukan,
sehingga siswa merasa jenuh dan kurang
antusias terhadap materi yang diajarkan guru.
Sehingga dapat dikatakan pada praktik belajar
mengajar menggunakan model pembelajaran
talking stick belum berjalan secara optimal.
Berdasarkan hasil observasi pada siklus I,
guru telah melakukan proses pembelajaran
sesuai dengan perencanaan yaitu pembukaan
yang diisi dengan presensi, apersepsi, dan
dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu
menjelaskan materi dan pembelajaran diakhiri
dengan tes evaluasi. Akan tetapi, perhatian guru
yang kurang menjangkau semua siswa
mengakibatkan siswa menjadi kurang aktif
dalam pembelajaran, masih ada siswa yang
ramai sendiri. Guru sudah baik dalam
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru,
tetapi masih banyak siswa yang belum berani
bertanya ataupun menjawab pertanyaan, karena
mereka masih merasa malu, canggung, dan
takut. Selain, itu guru juga belum bisa
menciptakan suasana akrab dengan siswa dalam
pembelajaran.
Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil
refleksi siklus I yang mana pada siklus I masih
terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahankesalahan. Materi pokok pada siklus II adalah
Peradaban Eropa Kuno. Dalam pembelajaran
siklus II ini terjadi perubahan-perubahan sesuai
yang diharapkan. Pada tindakan siklus II
tampak
adanya
perubahan
suasana
pembelajaran yaitu kegiatan belajar yang
berjalan dengan baik sesuai dengan rencana,
susana dan situasi didalam kelas lebih hidup
dibandingkan pada siklus I, aktivitas siswa juga
tampak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
dikelas. Perubahan juga terlihat dari siswa yang

bisa kondusif dengan proses pendewasan dan
pengembangan bagi siswa.
METODE PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas (classroom
Action
Research) adalah penelitian yang
dilakukan oleh guru dikelas atau di sekolah
tempat ia mengajar dengan penekanan pada
penyempurnaan atau peningkatan proses dan
praktik
pembelajaran.
Penelitian
ini
merupakan kegiatan pemecahan masalah yang
terdiri dari empat komponen pokok yaitu: l).
perencanaan;2).Tindakan;
3).
Pengamatan
(observasi)
dan 4). Refleksi. Hubungan
keempat komponen tersebut menunjukan
kegiatan berkelanjutan berulang (siklus).Desain
penelitian yang akan peneliti gunakan adalah
model Kemmis dan McTaggart
Penelitian dilaksanakan di SMA N 1
Kaliwungu yang beralamatkan di Jalan
Pangeran Djuminah, Kaliwungu, Kabupaten
Kendal yang memiliki sembilan belas ruang
kelas yang mana untuk tingkat X terbagi
menjadi tujuh kelas yaitu XA, XB, XC, XD,
XE, XF dan XG. Dari ketujuh kelas tersebut
hasil belajar siswa yang relatif kurang
terdapat di kelas XE, yaitu masih terdapat 22
siswa dari 40 siswa atau sekitar 55% yang
mendapat nilai ulangan di bawah 6,50 yaitu 9
siswa mendapat nilai 6,0 , 9 siswa mendapat
nilai 5,0 , dan 4 siswa mendapat nilai 4,0.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uraian tentang pembahasan pada
penelitian ini didasarkan atas hasil pengamatan
selama proses penelitian berlangsung pada siklus
I dan siklus II. Pada siklus I dan siklus II guru
menggunakan model pembelajaran talking stick
yaitu, pembelajaran dengan menggunakan
tongkat sebagai media untuk menjelaskan
materi. Sejak guru masuk kelas siswa telah
menyambut proses pembelajaran dengan
senang. Pembelajaran talking stick ini diharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa.
Pada siklus I siswa masih merasa asing
terhadap model pembelajaran talking stick. Hal
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menjadi aktif dan tidak merasa canggung lagi
dalam bertanya dan menjawab pertanyaan
ataupun mengeluarkan pendapat, kerjasama
yang dilakukan juga sudah berjalan dengan baik
pada siklus II ini sehngga siswa terlihat lebih
siap dan kompak.
Pada siklus II penguasaan kelas yang
dilakukan guru sudah sangant baik, sehingga
perhatian siswa terhadap materi yang dijelaskan
meningkat, tidak ada siswa yang ramai sendiri,
semua siswa terlihat konsentrasi dan serius
dalam pembelajaran. Guru sudah bisa
memaparkan penggunaan model pembelajaran
talking stick pada siswa dengan baik dan jelas,
motivasi yang diberikan kepada siswa untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan serta
mengungkapkan pendapat sudah baik dan tepat.
Guru juga sudah baik dalam memberikan
penghargaan
kepada
siswa
dengan
menggunakan kata bagus, benar, tepat sekali,
bahkan guru mengacungkan ibu jari kepada
siswa yang berusaha bertanya dan menjawab
pertanyaan
ataupun
mengungkpan
pendapatnya.

peningkatan dari siklus sebelumnya yang
memperoleh nilai rata-rata 64,50 dengan
ketuntasan klasikal 42,50% dari hasil tes
ketuntasan belajar siklus II, sehingga dapat
dikatakan bahwa kegiatan belajar mengajar
menggunakan model pembelajaran talking stick
pada siklus II ini sudah memenuhi indikator
yang diinginkan oleh guru maupun peneliti.
Selain hasil belajar, aktifitas dan tanggapan
siswa terhadap model pembelajaran talking stick
yang telah dilakukan juga meningkat.
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah
menggunakan model pembelajaran talking stick,
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ketuntasan 42,50%, dengan nilai terendah 50
yang diperoleh 2 orang siswa, dan nilai tertinggi
75 yang diperoleh oleh 8 orang. Pada siklus II
nilai rata-rata hasil tes mengalami peningkatan
menjadi 73,62 dengan ketuntasan klasikal 80%.
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menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas
mencapai 73,62 dengan ketuntasan klasikal
sebesar 80%. Nilai rata-rata siswa mengalami
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