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ABSTRAK 

Masro Juliana Gultom, NIM 109111039. Penggunaan Model Pembelajaran 

Talking Stick Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Mata Pelajaran 

SAINS Siswa Kelas IV SD Negeri 101883 L.Manis Tg.Morawa T.A 2013-

2014. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pra Sekolah Dasar. Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. UNIMED 2013. 

Masalah yang ditemukan  pada pembelajaran di SD yang diteliti adalah 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru kurang mengaktifkan siswa, siswa 

kurang memahami materi pelajaran, kurangnya variasi model pembelajaran yang 

digunakan guru sehingga siswa kurang menyukai pembelajaran yang 

mengakibatkan rendahnya mutu pebdidikan. Oleh karena itu,  penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan penggunaan model 

pemebalajaran talking stick pada mata pelajaran SAINS dengan materi rangka 

manusia. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sebagai 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IVB SD N 101883 Limau 

Manis Tanjung Morawa T.A 2013-2014 dengan jumlah 43 orang, yaitu 23 orang 

siswa laki-laki dan 21 orang siswa perempuan. Pelaksanaan PTK ini dilakukan 

dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refisi. Masing-masing dilaksanakan dua kali 

pertemuan dalam setiap siklus. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan lembar observasi dan angket untuk mengukur tingkat 

aktivitas belajar siswa, dimana lembar observasi adalah alat pengumpul data yang 

utama dan angket adalah pendukung. Lembar observasi meliputi lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa, dan angket hanya untuk siswa. 

teknik analisis data yang digunakan dengan memakai analisis pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil observasi aktivitas belajar siswa 

pada siklus I pertemuan 1 dengan nilai rata-rata aktivitas belajar sebesar 39,90% 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa masih sangat rendah. Pada siklus I pertemuan 

2 dengan rata-rata 49,86% juga masih tergolong sangat rendah. Dan pada siklus II 

telah mengalami peningkatan yaitu pada pertemuan 1 dengan rata-rata sebesar 

64,68%, siklus II pertemuan 2 yaitu sebesar 88,15%. Maka dapat dikatakan bahwa 

pada siklus II aktivitas belajar siswa mengalami banyak peningkatan 

dibandingkan kondisi pada siklus I. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil observasi aktivitas guru, peneliti telah mengalami peningkatan dari 

siklus ke siklus selanjutnya. Yaitu dengan nilai persentase 72,5 % pada siklus I 

pertemuan 1, 82,5% pada siklus I pertemuan 2, 87,5 % pada siklus II pertemuan 1 

dan 95% pada siklus II pertemuan 2. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti telah 

melakukan aktivitasnya dengan sangat baik. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pmebelajaran talking stick dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

pelajaran SAINS materi pokok rangka manusia di SD N 101883 L.Manis 

Tg.Morawa T.A 2013-2014. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran talking 

stick dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran SAINS. 


