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ABSTRAK 

NURHALIMAH BR HOTANG. NIM 109111047. Upaya Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Talking 

Stick Pada Pelajaran IPS di Kelas IV SD Swasta Syarifah Percut Sei Tuan 

TA. 2012/2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar, 

Program Studi PGSD. FIP UNIMED Tahun 2013.  

Adapun masalah dalam penelitian ini kurangnya rasa ingin tahu siswa 

terhadap materi pelajaran IPS karena guru kurang mengembangkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga aktivitas belajar 

siswa belum meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dengan materi pokok Kegiatan Ekonomi dalam 

Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan menggunakan model pembelajaran 

Talking Stick di kelas IV SD Swasta Syarifah Percut Sei Tuan TA. 2012/2013.  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research) dengan menggunakan model pembelajaran Talking 

Stick untuk mengetahui sebagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa dengan 

materi pokok Kegiatan Ekonomi dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam. 

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus yang terdiri dari dua 

pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Swasta Syarifah 

Percut Sei Tuan yang berjumlah 38 orang, terdiri dari 20 orang siswa laki-laki dan 

18 orang siswa perempuan. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui 

lembar observasi aktivitas belajar siswa berupa daftar check list. 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa dari 38 orang siswa nilai rata-

rata aktivitas belajar siswa pra siklus 55,09%, pada siklus I pertemuan 1 naik 

menjadi 65,78% dan pertemuan 2 menjadi 72,77%, kemudian mengalami 

peningkatan pada siklus II pertemuan 1 menjadi 76,31% dan pertemuan 2 

meningkat sampai 80,09%. Sedangkan rata-rata ketuntasan klasikal kelas siklus I 

pertemuan 1 sebesar 26,31%, siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 55,26%. 

Kemudian pada siklus II pertemuan 1 naik menjadi 65,78% dan pertemuan 2 naik 

menjadi 78,94%. Skor tersebut telah mencapai skor ketuntasan klasikal yang 

ditetapkan oleh peneliti, yaitu 75%. Kemudian Hasil observasi guru juga 

mengalami peningkatan dimana siklus I pertemuan 1 sebesar 65% naik menjadi 

72,5% pada siklus I pertemuan 2, kemudian mengalami peningkatan pada siklus II 

pertemuan 1 menjadi 80% dan pertemuan 2 meningkat menjadi 85%. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa setelah 

dilaksanakannya proses belajar mengajar pada mata pelajaran IPS dengan materi 

pokok kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam di kelas IV SD 

Swasta Syarifah Percut Sei Tuan TA. 2012/2013. 

 


