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MOTTO

ََو ََل تَ ِهنُوْ ا َو ََل تَحْ َزنُوْ ا َواَ ْنتُ ُم ْاَلَ ْعلَوْ نَ اِ ْن ُك ْنتُ ْم ُّم ْؤ ِمنِ ْين

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati,
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”.
(QS. Al-Imron [3] : 139).*
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ABSTRAK
Dwinda Nuril Iman, 2022: Penerapan Metode Talking Stick pada pembelajaran
Tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Kata Kunci: Penerapan, Metode Talking Stick, Pembelajaran Tematik
Salah satu upaya yang dilakukan guru kelas V Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Sumberejo untuk membantu mengembangkan minat belajar peserta
didik dan mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar adalah
dengan menggunakan metode Talking Stick. Penerapan Metode Talking Stick ini
dapat membuat peserta didik menjadi aktif serta berani untuk mengungkapkan
pendapatnya didepan teman-temanya, dan dapat juga memberikan peserta didik
pengalaman belajar yang menyenangkan.
Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana
penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah
Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecanatan Winongan Kabupaten
Pasuruan? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat metode Talking Stick pada
pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian kualitatif deskriptif, penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini
dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisiss data peneliti menggunakan
model analisis data Miles, Hubermen, dan Saldana. Analisis data ini meliputi
kegiatan kondensasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan verifikasi.
Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Penerapan metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik terdapat tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelasanaan
dan evaluasi. Tahap persiapan antara lain: guru menyiapkan tongkat dan
perangkat pembelajaran, guru menyampaikan materi, peserta didik membaca dan
mempelajari ulang materi yang sudah disampaikan, untuk pelaksanaan metode
Talking Stick, guru memberikan tongkat kepada peserta didik, kemudian peserta
didik memberikan tongkat kepada peserta didik lainya, mengilir tongkat tersebut
diiringi dengan nyanyian yang digemaro oleh peserta didik, kemudian guru
memberikan tanda aba aba untuk memberhentikan tongkat tersebut, tongkat
berhenti disiapa maka peserta didik tersebut yang akan mendapatkan pertanyaan
dari guru, kemudian guru memberikan kesimpulan dan tahap evaluasinya guru
mengkolaborasikan metode Talking Stick dengan metode Student Team
Achievment Division. 2) Faktor pendukung dan penghambat metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan antara lain: Faktor
pendukung: peserta didik dapat berani mengemukakan pendapatnya dan Faktor
penghambat: membuat peserta didik senam jantung, dan dalam penerapan metode
Talking Stick tidak semua Kompetensi Dasar pada mata pelajaran bisa
diterapkanya metode Talking Stick.
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BAB
PENDAHULUAN
A. Konteks penelitian
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai
komponen saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut
meliputi tujuan, materi, metode, evaluasi. Keempat komponen pembelajaran
tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media,
metode, dan strategi serta pendekatan apa yang akan digunakan dalam
kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses
interaksi antara guru dengan peserta didik, baik interaksi secara langsung
maupun

secara

tidak

langsung

yaitu

dengan

menggunakan

media

pembelajaran. Didasari oleh adaya perbedaan interaksi tersebut maka kegiatan
pembelajaran

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan

berbagai

pola

pembelajaran.1 Pembelajaran dapat diartikan sebagai seorang pendidik untuk
membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik agar memperoleh
pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta pembentuk sikap dan kepercayaan
pada peserta didik.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 1 ayat 20,
pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar2. Oleh karena itu, ada lima jenis
interaksi yang dapat berlangsung dalam proses belajar dan pembelajaran yaitu:

1
2

Shilphy A. Octavia, Model- model Pembelajaran, (Yoyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 6
Seketariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (20).

1

2

interaksi antara pendidik dan peserta didik, interaksi antar sesama peserta
didik, interaksi peserta didik dengan narasumber, interaksi peserta didik
dengan pendidik dengan sumber belajar yang sengaja dikembangkan dan
interaksi peserta didik bersama pendidik dengan lingkungan sosial dan alam.
Pembelajaran

tematik

merupakan

model

pembelajaran

yang

menggunakan pendekatan berbasis tema yang menekankan keterlibatan
peserta didik secara aktif dan menyenangkan, yakni tidak semata-mata
mendorong peserta didik untuk mengetahui (Learning to know), tetapi peserta
didik juga diajak untuk belajar melakukan (learning to do), belajar untuk
menjadi (learning to be), dan belajar untuk hidup bersama (learning to live
together), sehingga aktivitas pembelajaran itu menjadi semakin relevan
dengan kehidupan nyata dan penuh makna bagi peserta didik.3 Pembelajaran
tematik dilaksanakan di sekolah tingkat dasar khususnya di sekolah Madrasah
Ibtida’iyah, masih ada beberapa kendala salah satunya guru hanya
memberikan materi pelajaran secara monoton, sebab tidak mengunakan alat
dan bahan Pratik, cukup menjelaskan materi-materi yang ada pada bahan ajar
atau referensi yang lain. Sehingga membuat peserta didik cenderung merasa
bosan dan malas untuk belajar.
Suatu pembelajaran diperlukan inovasi dan kreasi dalam proses
kegiatan belajar mengajar untuk penguasaan terhadap materi yang dikelola
dan ditampilkan secara professional, dari hati dan tanpa paksaan, logis dan
menyenangkan serta dipadukan dengan pendekatan personal emosional
3

Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Kencana (Divisi Prenada
media Group), 2019), 4

3

terhadap peserta didik akan menjadi proses pembelajaran yang ingin dicapai
terwujud. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran
yang menjadi panduan dalam melakukan langkah-langkah kegiatan. Dalam
mengaplikasikan langkah-langkah model pembelajaran terdapat pendekatan,
metode, teknik, dan taktik yang digunakan guru untuk menunjang
pembelajaran. Model pembelajaran menjadi wadah dalam melakukan segala
bentuk kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.4 Oleh karena itu,
proses pembelajaran yang baik ketika bisa mengelola pembelajaran dengan
cara berinovasi dan dengan menggunakan berbagai pola desain pembelajaran
agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Metode pembelajaran mengacu pada suatu cara yang akan digunakan
oleh guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini mengandung konsekuensi
bahwa metode memegang peran yang sangat penting dalam proses
pembelajaran sehingga guru dapat mengelola kelas yang interaktif serta tidak
membosankan.5 Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang
digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam
bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Dalam pembelajaran, metode dipakai sebagai cara menyampaikan materi dan
mengelola kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.
4

5

Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-model pembelajaran Matematika (Jakarta:PT. Bumi
Aksara, 2018), 26
Nining Mulyaningsing dan mistina Hidayati, Bukan Kelas Biasa Teori dan Praktik berbagai
model dan metode pembelajaran menerapan inovasi pembelajaran dikela-kelas inspiratif
(Surakarta: CV. Kekata Group, 2018), 10
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Kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan terdapat seorang guru yang mampu mengelola materi pelajaran
yang sedemikian rupa dengan metode pembelajaran secara optimal yang dapat
menjadikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan dapat dengan
mudah diterima oleh peserta didik. Hal ini selaras sebagaimana dalam tafsiran
surat Ar- Rum ayat 8:

ٰق ه
ِّ ض َو َما بَ ْينَهُ َمآْ اِ َّْل ِب ْال َح
ۗق َواَ َج ٍل ُّم َس ًّٰمى
َ َاَ َولَ ْم يَتَفَ َّكرُوْ ا ِف ْْٓي اَ ْنفُ ِس ِه ْم ۗ َما َخل
َ ْت َو ْاْلَر
ِ ّللاُ السَّمه هو
ۤ
َئ َربِّ ِه ْم لَ هك ِفرُوْ ن
ِ اس ِب ِلقَا
ِ ََّواِ َّن َك ِث ْي ًّرا ِّمنَ الن
Artinya: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri
mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada
di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam
waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak diantara manusia
benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhanya.6
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT, menganjurkan kepada
semua manusia untuk selalu berfikir dan mengembangkan idenya, karena
manusia adalah mahluk yang mulia yang allah berikan akal kepadanya yang
tidak dimiliki oleh mahluk lainya. Guru dituntut untuk lebih kreatif demi
merangsang dan meningkatkan daya fikir peserta didik.
Saat pembelajaran tematik berlangsung. Satu hal yang harus dilakukan
guru untuk membantu mengembangkan minat belajar siswa dan mengaktifkan
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah dengan
menggunakan metode Talking Stick. Talking Stick merupakan metode
pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang
tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik

6

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Gema Risalah Press
Bandung,1922), 642

5

mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran dengan metode Talking Stick
dapat mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapatnya.7
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V Bu Nafisah, S.Pd,
peserta didik kelas V masih banyak yang membutuhkan perhatian karena
kurangnya keberanian untuk mengungkapkan pendapat, fokus konsentrasinya
juga masih kurang, sehingga peserta didik membutuhkan metode yang dapat
mengaktifkan peserta didik dan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti
pembelajaran.

Beliau

juga

senantiasa

berusaha

menerapkan

metode

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, karena
kesalahan dalam menerapkan metode pembelajaran dapat berpengaruh pada
pemahaman materi peserta didik. Salah satu metode yang digunakan adalah
metode Talking Stick, sebelum menggunakan metode Talking Stick banyak
peserta didik kurang berani dalam mengemukakan pendapat didepan temantemanya dan setelah menggunakan metode Talking Stick peserta didik lebih
berani mengemukakan pendapat didepan teman-temanya.
Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 13
juli 2021 di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan dengan bu Nafisah, S.Pd selaku guru kelas V,
diperoleh informasi bahwa metode Talking Stick pada pembelajaran tematik
kelas V telah diterapkan. Dengan diterapkanya metode Talking Stick tersebut
peserta didik menjadi lebih aktif dan antusias untuk mengikuti kegiatan

7

Muhammad Afandi, Evi Chamalah, dan OktaPuspita Wardani, Model dan Metode pembelajaran
di Sekolah (Semarang: Unnissula Press, 2013), 90

6

belajar, serta mulai ada keberanian peserta didik dalam mengemukakan
pendapat didepan teman-temanya. 8
Berdasarkan deskripsi paparan laporan tersebut maka peneliti tertarik
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Penerapan Metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran tematik
kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat metode Talking Stick pada
pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?
C. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran
tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

8

Observasi Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo Pasuruan, 13-Juli-2021
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Dengan akan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat
menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan
tentang pengunaan metode Talking Stick khususnya pada pembelajaran
tematik kelas V Madrasah Ibtida’iyah.
2. Manfaat praktis
Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:
a. Bagi peneliti sebagai calon tenaga pendidik, selain sebagai pengalaman
meneliti juga digunakan untuk menambah khazanah keilmuan yang
berkaitan dengan metode Talking Stick.
b. Bagi Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatena
Winongan Kabupaten Pasuruan, diharapkan dapat memberikan
kontribusi

pemikiran

dan

motivasi

kepada

pendidik

dalam

pembelajaran tematik melalui metode Talking Stick.
c. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi
lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya mahasiswa
yang ingin menambah ilmu pengetahuannya.
d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti atau
mengembangkan kajian tentang metode Talking Stick.
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E. Definisi Istilah
1. Metode Talking Stick
Metode Talking Stick merupakan metode pembelajaran dengan
menggunakan tongkat/stick sebagai medianya, yang mampu memfokuskan
peserta didik dalam proses pembelajaran dan dapat mengasah keaktifan
juga keberanian peserta didik dalam menjawab pertanyaan dari guru.
2. Pembelajaran Tematik
Pembelajaran

tematik

merupakan

salah

satu

pendekatan

pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa
mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam
bentuk tema sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada
peserta didik, dan tema yang digunakan adalah tema 4 (sehat itu penting)
dan tema 5 (Ekosistem).
3. Madrasah Ibtida’iyah
Madrasah

Ibti’iyah

setara

dengan

Sekolah

Dasar

yang

pengelolahanya dilakukan oleh Kementrian Agama, kurikulum Madrasah
Ibtida’iyah sama dengan kurikulum Sekolah Dasar hanya saja pada
Madrasah Ibtida’iyah terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan
agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana Sekolah
Dasar juga ditambah dengan mata pelajaran seperti: Al-qur’an dan Hadist,
Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab..
Dengan demikian, yang dimahsud penerapan metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
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Sumberejo adalah penerapan pembelajaran tematik pada tema 4 (sehat itu
penting) dan tema 5 (Ekosistem), dengan menggunakan metode Talking
Stick yaitu pembelajaran dengan bantuan tongkat/ stick sebagai medianya.
Guru memberikan tongkat kepada peserta didik sambil diiringi nyanyian,
kemudian Peserta didik yang mendapatkan tongkat tersebut wajib
menjawab pertanyaan dari guru, kemudian guru memberikan kesimpulan.
F. Sistematika Pembahasan
Terdapat susunan kepenulisan dalam penelitian ini yang diuraikan
sebagai berikut:
Bab pertama, berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, kajian kepustakaan dipaparkan kajian terdahulu serta
literatur yang berhubungan dengan skripsi.
Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis
penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, analisis data, keabsahan data, dan
tahap-tahap penelitian.
Bab keempat, bab ini merupakan penyajian data dan analisis terhadap
data-data yang berkenaan dengan judul penelitian. Bab ini meliputi: gambaran
objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan selama
melakukan penelitian.
Bab kelima, penutup atau kesimpulan, pada bab ini berisi kesimpulan
dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menjadi aspek penting dalam penelitian, selain itu
pada bagian ini berguna sebagai mengetahui perbedaan ataupun persamaan
diantara peneliti terdahulu dengan peneliti yang baru diteliti. maka data yang
diperlukan diimpun oleh peneliti berupa karya-karya antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan Sunhaji yang berjudul “pengaruh model
pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick terhadap hasil belajar siswa
kelas I mata pelajaran tematik di MI Salafiyah Syafi’ayah II Klinterejo,
Mojokerto.9
Pendekatan

penelitian

terdahulu

menggunakan

pendekatan

Kuantitatif dengan metode Eksperimen Semu (quasy eksperimen) dengan
pretest-posttest, non-Equivalent Control Group Design. Hasil analisis yang
telah dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan awal kelas kontrol yang
diukur dengan menggunakan soal pretest sebagai instrument masih
termasuk dalam kreteria rendah jika dibandingkan dengan kelas
eksperimen. Perbandingan ini terlihat dari rata-rata nilai pretest yaitu, 59,22
pada kelas kontrol, sedangkan rata-rata nilai pretest kelas Eksperimen
adalah 63,75. Kemampuan akhir kedua jelas juga menunjukan bahwa rata-

9

Sunhaji, “pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick terhadap hasil belajar siswa
kelas I mata pelajaran tematik di MI Salafiyah Syafi’ayah II Klinterejo, Mojokerto. Modeling,
Jurnal Program studi PGMI Volume 3 (September 2016)
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rata nilai kelas kontrol lebih rendah yaitu 60,16 jika dibandingkan dengan
rata-rata nilai eksperimen yaitu 75,63.
Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaan dari kedua peneliti
adalah sama-sama membahas tentang metode Talking Stick. Perbedaan
dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode Eksperimen Semu (quasy eksperimen) dengan
pretest-posttest, non-Equivalent Control Group Design. Sedangkan
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Novitasari yang berjudul
“penggunaan metode Talking Stick untuk meningkatkan hasil belajar siswa
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas VI SD Negeri Bumi Rahayu
tahun pelajaran 2017/2018”10
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas
dengan dua siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan Refleksi. Pada siklus I sebesar 58% dan siklus II sebesar
84%atau mengalami peningkatan sebesar 26%. Terjadinya hasil sesuai
dengan peningkatan aktivitas belajar peserta didik, rata-rata presentase
aktivitas belajar peserta didik pada siklus I sebesar 68% dan siklus II 81%
atau mengalami peningkatan sebesar 13%. Serta rata-rata presentase
aktivitas guru dalam penerapan metode Talking Stick pada siklus I sebesar
78% dan pada siklus II 81% mengalami peningkatan sebesar 3%.
10

Winda Novitasari, “Penggunaan metode Talking Stick untuk meningkatkan hasil belajar siswa
kelas VI SD Negeri Bumi Rahayu Thaun pelajaran 2017/2018” (Skripsi, IAIN METRO, 2018).
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Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaan dari kedua peneliti
adalah sama-sama membahas tentang metode Talking Stick, Perbedaan
dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu hanya fokus pada
peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA, sedangkan peneliti
sekarang berfokus kepada pembelajaran tematik tema 4 (sehat itu penting)
dan tema 5 (Ekosistem), dan pendekatan penelitian terdahulu menggunakan
pendekatan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, sedangkan peneliti
menggunakan penelitian Kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Faridatush Sholihah yang berjudul
“Penerapan model kooperatif tipe Talking Stick untuk meningkatkan
pemahaman tema Bumi dan Alam Semesta pada siswa kelas III MI
Jami’atut Tholibin Karangnongko Kab. Kediri”11
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas,
hasil observasi yang didapat menunjukkan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Talking stick dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan
baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perolehan nilai ketika
pelaksanaan observasi aktivitas guru dan peserta didik. Perolehan nilai
aktivitas guru pada siklus I 87,5% (Baik) kemudian dilakukan perbaikan
pada kinerja guru hasilnya meningkat pada siklus II menjadi 96, 428%
(sangat baik). Hasil nilai aktivitas peserta didik pada siklus I yaitu 71,296

11

Ana Faridatush Sholihah, “Penerapan model kooperatif tipe Talking Stick untuk meningkatkan
pemahaman tema Bumi dan Alam Semesta pada siswa kelas III MI Jami’atut Tholibin
Karangnongko Kab. Kediri” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)
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(cukup) dan mengalami peningkatan menjadi 95,37 (sangat baik) pada
siklus ke II.
Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaan dari kedua peneliti
adalah sama-sama membahas tentang Penerapan degan metode Talking
Stick. Perbedaan penelitian terdahlu dengan penelitian ini adalah penelitian
terdahulu meneliti di jenjang kelas III Sedangkan peneliti ini meneliti di
jenjang kelas V, dan pendekatan penelitian terdahulu menggunakan
pendekatan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, sedangkan peneliti
menggunakan penelitian kualitatif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Rossyana Wijayanto yang berjudul
“Keefektifan penerapan model Talking Stick terhadap hasil belajar tema
Cita-citaku”12
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif yang
bertujuan untuk mengetahui efektifitas suatu perlakuan terhadap sampel.
Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai pretest dengan rata-rata 63,31
ada 16 siswa yang tuntas dan 16 siswa yang tidak tuntas. Dan hasil postest
dengan rata-rata 85,50 ada 31 siswa yang tuntas dan 1 siswa yang tidak
tuntas. Dari perhitungan uji T diperoleh t hitung 13,3725 dan t table sebesar
1,6939 atau t hitung lebih besar dari t tabel. Jadi penerapan model Talking
Stick efektif terhadap hasil belajar tema cita-citaku kelas IV SDN Sukodadi
Kecamatan kangkung kabupaten Kendal.
12

Risma Rossyana Wijayanto,” keefektifan Penerapan model Talking Stick terhadap hasil belajar
tema Cita-citaku” Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Volume 3, Number 2 (2019)
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Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaan kedua peneliti yaitu
sama-sama membahas tentang penerapan metode Talking Stick. Perbedaan
dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti di jenjang kelas IV
sedangkan penelitian ini meneliti di jenjang kelas V dan penelitian
terdahulu menggunakan pendekatan kuantitaif dengan metode eksperimen
semu sedangkan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.
5. Penelitian yang dilakukan Elin Winarti yang berjudul “penerapan metode
pembelajaran Talking Stick untuk meningkatkan keterampilan berbicara
peserta didik pada tema organ gerak hewan dan manusia kelas V MI AlHidayah Pekanbaru”.13
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
tindakan kelas. Penerapan metode Talking Stick dapat meningkatkan
keterampilan berbicara peserta didik pada tema organ gerak hewan dan
manusia kelas V MI Al-Hidayah Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dari
keterampilan berbicara peserta didik sebelum tindakan yang hanya
mencapai 53,2% berada pada rentang 50%-59% dengan kategori “rendah”.
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I keterampilan berbicara peserta
didik meningkat 60,45% berada pada rentang 60%-69% dan kategori
“cukup baik”. Kemudian pada siklus ke II kembali terjadi peningkatan
menjadi 83,4% berada pada rentang 80%-100% dengan kategori “sangat
baik”.
13

Elin Winarti, “ penerapan Meode pembelajaran Talking Stick untuk meningkatkan keterampilan
berbicara peserta didik pada tema organ gerak hewan dan manusia kelas V MI Al-Hidayah
Pekanbaru” (Skripsi, UIN Suska Riau, 2019)
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Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaan kedua peneliti yaitu
sama-sama membahas tentang penerapan metode Talking Stick, Perbedaan
dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan
penelitian

tindakan

kelas

sedang

peneliti

sekarang

menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif, penelitian terdahulu berfokus kepada
keterampilan berbicara (Bahasa Indonesia) Sedangkan peneliti ini berfokus
pada pembelajaran tematik tema 4 (sehat itu penting) dan tema 5
(Ekosistem).
Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian Terdahulu
NO
1

2

Nama
Judul
Peneliti
Sunhaji pengaruh model
pembelajaran
kooperatif Tipe
Talking
Stick
Terhadap hasil
belajar
siswa
kelas I mata
pelajaran tematik
di MI Salafiyah
Syafi’ayah
II
Klinterejo,
Mojokerto
Winda
Novitas
ari,
2018

Persamaan

Perbedaan

sama-sama
Penelitian
terdahulu
membahas tentang menggunakan pendekatan
metode
Talking kuantitatif dengan metode
Stick
Eksperimen Semu (quasy
eksperimen)
dengan
pretest-posttest,
nonEquivalent
Control
Group
Design.
Sedangkan penelitian ini
menggunakan pendekatan
kualitatif

penggunaan
Sama-sama
Penelitian
terdahulu
metode Talking Membahas metode menfokuskan pada pada
Stick
untuk Talking Stick
peningkatan hasil belajar
meningkatkan
siswa pada pembelajaran
hasil
belajar
IPA, sedangkan peneliti
siswa
mata
sekarang fokus pada
pelajaran Ilmu
pembelajaran
Tematik
Pengetahuan
tema 4 (sehat itu penting)
Alam kelas VI
dan tema 5 (Ekosistem),
SD Negeri Bumi
Dan
Pendekatan
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Rahayu
tahun
pelajaran
207/2018

penelitian
terdahulu
menggunakan penelitian
tindakan kelas dengan
dua siklus, sedangkan
peneliti ini menggunakan
pendekatan
penelitian
kualitatif.
Membahas metode penelitian
terdahulu
Talking Stick
meneliti di jenjang kelas
III Sedangkan peneliti ini
meneliti di jenjang kelas
V,
dan
pendekatan
penelitian
terdahulu
menggunakan pendekatan
penelitian
tindakan kelas dengan
dua siklus, sedangkan
peneliti
menggunakan
penelitian kualitatif.

3

Ana
Faridatu
sh
Sholiha
h, 2018

Penerapan
Model kooperatif
tipe
Talking
Stick
untuk
meningkatkan
pemahaman
tema Bumi dan
Alam Semesta
pada siswa kelas
III
MI
Jami’atut
Tholibin
Karangnongko
Kab. Kediri
Keefektifan
Membahas metode
penerapan model Talking Stick
Talking
Stick
terhadap
hasil
belajar
tema
Cita-citaku

4

Risma
Rossya
na
Wijaya
nto,
2019

5

Elin
penerapan
Membahas metode
Winarti, Metode
Talking Stick
2019
pembelajaran
Talking
Stick
untuk
meningkatkan
keterampilan
berbicara peserta
didik pada tema
organ
gerak
hewan
dan

penelitian
terdahulu
meneliti di jenjang kelas
IV sedangkan penelitian
ini meneliti di jenjang
kelas V. dan penelitian
terdahulu menggunakan
pendekatan
kuantitaif
dengan
metode
Eksperimen
semu
sedangkan
penelitian
menggunakan pendekatan
kualitatif.

Perbedaan peneliti ini
dengan
penelitian
terdahulu
adalah
penelitian
terdahulu
menggunakan pendekatan
penelitian tindakan kelas
sedang
peneliti
ini
menggunakan pendekatan
penelitian Kualitatif, dan
penelitian
terdahulu
berfokus
kepada
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manusia kelas V
MI Al-Hidayah
Pekanbaru

keterampilan
berbicara
(Bahasa
Indonesia)
Sedangkan peneliti ini
berfokus
pada
pembelajaran
tematik
tema 4 (sehat itu penting)
dan tema 5 (Ekosistem).

Dapat dipahami bahwa dari kelima penelitian terdahulu memiliki
persamaan dan perbedaan. Salah satunya adalah persamaan mengenai
pembahasan tentang metode Talking Stick sedangkan perbedaanya dapat
diketahui dari segi pendekatan penelitian, jenjang kelas, materi yang diteliti,
fokus, dan hasil penelitian.
B. Kajian Teori
1.

Penerapan metode Talking Stick
a. Pengertian Metode Talking Stick
Metode Talking Stick adalah metode yang pada mulanya
digunakan oleh penduduk asli Amerika (Suku Indian) untuk mengajak
semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu
forum. Talking Stick telah digunakan selama berabad-abad oleh sukusuku Indian sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak.
Tongkat

berbicara

sering

digunakan

kalangan

dewan

untuk

memutuskan siapa yang sering digunakan kalangan dewan untuk
memutuskan siapa yang mempunyai hak berbicara. Pada saat pimpinan
rapat mulai berdiskusi dan membahas masalah, ia harus memegang
tongkat, tongkat akan pindah ke orang lain apabila ia ingin berbicara
atau menanggapinya. Dengan cara ini tongkat berbicara akan
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berpindah dari satu orang ke orang lain jika orang tersebut ingin
mengemukakan pendapatnya. Apabila semua mendapatkan giliran
berbicara, tongkat itu lalu dikembalikan lagi ke ketua/ pimpinan rapat.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Talking Stick
dipakai sebagai tanda seseorang mempunyai hak suara (berbicara)
yang diberikan secara bergantian.
Metode Talking Stick termasuk salah satu model pembelajaran
kooperatif, strategi pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan
tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan
dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya.
Pembelajaran ini sangat cocok diterapkan bagi peserta didik semua
jenjang. Selain untuk melatih berbicara, pembelajaran ini akan
menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat peserta didik
aktif.14
Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik serta menuntut peserta didik aktif dalam kegiatan
pembelajaran yaitu metode Talking Stick. Pembelajaran dengan
metode

ini

dapat

mendorong

peserta

didik

untuk

berani

mengemukakan pendapat.15
Metode Talking Stick juga merupakan salah satu metode
pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan
seluas-luasnya kepada peserta didik untuk dapat beraktivitas dengan
14

Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013 (Yojakarta:Ar-Ruzz
Media, 2017), 197-198
15
Anita Purba Dkk, pengajar professional: Teori dan Konsep (yayasan kita menulis,2021), 78
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leluasa

tanpa

ada

unsur

perintah

dan

keterpaksaan

untuk

menumbuhkan serta mengembangkan rasa percaya diri.16
Pembelajaran dengan metode Talking Stick mendorong peserta
didik untuk berani mengungkapkan pendapat. Pembelajaran dengan
metode Talking Stick diawali oleh penjelasan guru mengenai materi
pokok yang akan dipelajari. Peserta didik diberikan kesempatan
membaca dan mempelajari materi tersebut. Guru selanjutnya meminta
kepada peserta didik menutup bukunya, guru mengambil tongkat yang
telah disiapkan sebelumnya, tongkat tersebut diberikan kepada salah
satu peserta didik, peserta didik yang menerima tongkat tersebut
diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru demikian seterusnya.
Ketika stick bergulir dari peserta didik ke peserta didik lainya,
seyogjanya diiringi musik.17
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Metode Talking
Stick merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan media
tongkat, dan siapa yang memegang tongkat tersebut wajib untuk
menjawab pertanyaan dari guru. Metode ini juga berbasis permainan
sehingga membuat peserta didik semangat dalam belajar dan juga
dapat melatih peserta didik untuk percaya diri mengungkapkan
pendapatnya.

16

Nining Mariyaningsih dan Mistina Hidayati, Bukan Kelas Biasa Teori dan praktik berbagai
model dan metode pembelajaran menerapkan inovasi pembelajaran dikelas-kelas inspiratif, 103.
17
Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Pakem (Surabaya: Pustaka Belajar,
2010), 90
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b. Langkah- langkah Metode Talking Stick
Metode Talking Stick memiliki beberapa langkah- langkah,
Menurut Muhammad Affandi, Evi Chamalah, dan oktarina puspita
wardani, langkah- langkah metode Talking Stick antara lain:
1) Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm.
2) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian
memberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari materi
pelajaran.
3) Setelah selesai membaca buku daan mempelajarinya, guru
mempersilahkan peserta didik untuk menutup bukunya
4) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada peserta didik,
setelah itu guru memberikan pertanyaan dan peserta didik yang
memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, demikian
seterusnya sampai sebagian besar peserta didik mendapat bagian
untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru
5) Guru memberikan kesimpulan
6) Evaluasi
7) penutup18
c. Tahapan metode Talking Stick
1) Tahap Persiapan
Tahap persiapan metode Talking stick menurut Muhammad
Affandi, Evi Chamalah, dan Oktarina Puspita Wardani meliputi:
18

Muhammad Affandi, Evi Chamalah, dan Oktarrina Puspita Wardani, Model dan Metode
Pembelajaran di Sekolah, (Semarang: UnissulaPress,2013), 93
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guru menyiapkan tongkat yang panjangnya 20 cm, kemudian guru
menyampaikan materi pokok serta memberi kesempatan membaca
dan mempelajarinya, setelah selesai guru mempersilahkan peserta
didik untuk menutup bukunya.19
2) Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan metode Talking Stick menurut Agus
Suprijono meliputi: guru dan peserta didik mulai bermain Talking
Stick, kemudian peserta didik di intruksikan untuk memberikan
tongkat kepada peserta didik lain, sambil bernyanyi, guru memberi
tanda untuk peserta didik yang memegang tongkat diberikan
pertanyaan, demikian seterusnya hingga semua peserta didik
diberikan pertanyaan oleh guru, dan kesimpulan serta penutup.20
3) Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan
informasi mengenai kinerja sesuatu seperti metode, manusia, atau
peralatan, yang informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan
alternatif terbaik dalam membuat keputusan.21 Didalam kegiatan
evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang menyangkut
objek yang sedang dievaluasi. Berdasarkan data itulah selanjutnya
diambil suatu keputusan sesuai dengan mahsud dan tujuan evaluasi
yang sedang dilaksanakan. Ketepatan keputusan hasil evaluasi
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sangat sangat bergantung kepada kesahihan dan objektivitas data
yang digunakan dalam mengambil keputusan. Tahap Evaluasi
metode Talking Stick dilaksanakan agar peneliti selanjutnya dapat
mempertimbangkan tentang penerapan metode Talking Stick pada
pembelajaran tematik.
2. Faktor pendukung dan Penghambat Metode Talking Stick
Penerapan metode Talking Stick harus semaksimal mungkin karena
dalam penggunaan metode pembelajaran ada sintaks yang harus di ikuti
untuk berhasilnya proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran
yang diinginkan serta harus melihat kondisi atau keadaan kelas dan peserta
didik. Tetapi dalam hal penerapan metode pembelajaran ada yang
namanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses
penerapanya. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan
metode Talking Stick yaitu:
a. Faktor pendukung
1) Menguji kesiapan peserta didik dalam pembelajaran
2) Melatih peserta didik memahami materi dengan cepat
3) Memacu agar peserta didik lebih giat belajar (belajar terlebih
dahulu)
4) Kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan
5) Peserta didik berani mengemukakan pendapat22
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b. Faktor penghambat
1) Membuat peserta didik senam jantung
2) Peserta didik yang tidak siap tidak bisa menjawab
3) Membuat peserta didik tegang
4) Ketenangan kelas kurang terjaga
5) Ketakukan akan pertanyaan yang akan diberikan oleh guru.23
6) Tidak semua tema atau mata pelajaran pada pembelajaran tematik
bisa mengunakan metode Talking Stick.
3. Pembelajaran Tematik
a. Pengertian pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran
sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta
didik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi
pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik merupakan salah satu
model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara
individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep
serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.24
Pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang
mengintegrasikan berbaagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran
kedalam tema dengan proses pembelajaran yang bermakna disesuaikan
23
24
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dengan perkembangan peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan
berkaitan dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik.25
Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan kosep
belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu
mengemas

atau

merancang

pengalaman

belajar

yang

akan

mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman
belajar yang menunjukan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan
proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata
pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga peserta
didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain
itu, penerapan pembelajaran tematik disekolah dasar akan sangat
membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuanya, karena
sesuai dengan tahap perkembanganya peserta didik yang masih melihat
segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik).26
Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

dipahami

bahwa

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan
materi dari beberapa mata pelajaran dalam tema. Pembelajara tematik
menekankan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, karena
pembelajaran tematik mengubah pembelajaran yang monoton dan
membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dalam
penerapan metode Talking Stick dikelas V menggunakan tematik yang
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terdapat pada tema 4 (sehat itu penting) dan tema 5 (Ekosistem) yang
lebih ditekankan pada mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia.
b. Landasan Pembelajaran Tematik
1) Landasan Filosofis
Pembelajran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran
filsafat: progrosivisme, kontruktivisme, dan humanisme. Aliran
progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan
pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan
suasana yang alamiah (natural), dan memperhatikan pengalaman
peserta

didik.

Aliaran

kontruktivisme

melihat

pengalaman

langsung peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut
aliaran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau hasil bentukan
manusia.

Manusia

mengkontruksi

pengetahuannya

melalui

interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan.
Aliran humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan atau ke
khasannya, potensi dan motivasi yang dimilikinya.27
2) Landasan Psikologis
Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi
perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi
perkembangan pesera didik yaitu untuk menentukan tingkat
keluasan dan kedalaman isi materi seseuai dengan tahap
perkembangan peserta didik. Psikologi belajar yaitu untuk
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menentukan bagaimana isi atau materi pembelajaran disampaikan
kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik harus
mempelajarinya,
3) Landasan Yuridis
Merupakan kebijakan atau peraturan terkait dengan
pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan
Yuridis tersebut adalah UU NO 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak
memperoleh

pendidikan

dan

pengajaran

dalam

ranagka

pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan sesuai dengan
minat dan bakatnya (Pasal,9). UU NO 20 Tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik
pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan
pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan (Bab V
Pasal 01 b).28
Berdasarkan uraian tersebut, landasan pembelajaran tematik
meliputi

landasan

filosofis

terdiri

dari

progrosivisme,

kontruktivisme, dan humanisme. landasan psikologis, terdiri atas
hal-hal psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi
belajar. Landasan yuridis: UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 20
tahun 2003.
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c. Prinsip Pembelajaran Tematik
Beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik
sebagai berikut:
1) Memiliki satu tema yang aktual, dekat deangan dunia peserta didik
dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat
pemersatu materi yang beragam dari beberapa muatan.
2) Memilih materi dari beberapa muatan yang saling berkaitan
sehingga dapat menggungkapkan tema secara bermakna.
3) Tidak bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi
pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan utuh
kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum.
4) Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema, selalu
mempertimbangkan karakteristik peserta didik, seperti minat,
kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal.
5) Materi yang dipadukan tidak dipaksakan, artinya materi yang tidak
mungkin dipadukan /tidak usah disatukan.29
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran tematik berangkat dari tema yang terdiri atas
kumpulan kompetensi dasar dari beberapa muatan yang disatukan
berdasarkan kesesuaaian dan keterkaitan subtansinya. Materi yang di
integrasikan dalam pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik,
minat, kemampuan, dan skemata siswa.

29

Akbar, Dkk, Implementasi Peembelajaran Tematik di Sekolah Dasar, 19

28

d. Karakteristik pembelajaran tematik
1) Berpusat pada peserta didik
Pembelajaran tematik berpusat kepada peserta didik, hal ini
sesuai dengan pendekatan belajar moderen yang lebih banyak
menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru
lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan
kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktifitas belajar.
2) Memberikan pengalaman langsung
Pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung
kepada peserta didik. Dengan pengalaman langsung ini, peserta
didik dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar
untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.
3) Pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas
Pembelajaran tematik pemisah antara mata pelajaran
menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada
pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan
kehidupan peserta didik.
4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran
Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari
berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan
demikian, peserta didik mampu memahami konsep-konsep tersebut
secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu peserta didik

29

dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari.
5) Bersifat fleksibel
Pembelajaaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana
guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan
mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan
peserta didik dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan peserta
didik berada.
6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan
Pembelajaran tematik hendaknya dilaksanakan dengan
metode

yang mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran dengan proses yang menyenangkan. Permainan juga
dapat diintregasikan seabagai metode pembelajaran karena pesera
didik usia SD masih tergolong usia bermain sehingga pembelajaran
lebih efektif.30
Dari uraian tersebut karakteristik pembelajaran tematik
meliputi: berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman
langsung, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas menyajikan
konsep dari berbagai muatan, bersifat fleksibel, menggunakan
prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.
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e. Tema 4 (Sehat itu penting) dan tema 5 (Ekosistem)
Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang efektif
diterapkan di sekolah dasar, peserta didik menjadi lebih mudah untuk
memahami pelajaran yang disajikan secara utuh. Sekat-sekat antar
materi dari tiap-tiap mata pelajaran sudah tidak terlalu tampak. Selain
itu, pembelajaran tematik sudah sesuai tingkat perkembangan peserta
didik sekolah dasar.31
Pembelajaran tematik yang dirancang berdasarkan tema-tema
tertentu, yang mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat
memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik, tema yang
digunakan guru ketika menerapkan metode Talking Stick adalah tema 4
(sehat itu penting) dan tema 5 (Ekosistem) yang lebih ditekankan pada
mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia yang terdapat disemester
satu. Pada semester 1 terdapat 5 tema, tiap tema terdiri atas 3 subtema
yang

diuraikan

kedalam

6

pembelajaran,

satu

pembelajaran

dialokasikan untuk 1 hari. Kegiatan pada setiap pembelajaran
diarahkan untuk mengasah daya nalar dan kemampuan berfikir tingkat
tinggi. Ketiga subtema yang direncanakan selesai dalam jangka waktu
3 minggu, pada minggu ke- 4 diisi dengan kegiatan proyek dan literasi
yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berfikir tingkat
tinggi dan kemampuan membaca dan rasa cinta membaca pada peserta
didik.
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Tema 4 (sehat itu penting) antara lain: subtema 1 (peredaran
darahku sehat), subtema 2 (gangguan kesehatan pada organ peredaran
darah), dan subtema 3 (cara memelihara kesehatan organ peredaran
darah manusia). Sedangkan untuk tema 5 (Ekosistem) meliputi:
subtema 1 (komponen ekosistem), subtema 2 (mahluk hidup dalam
ekosistem), dan subtema 3 (keseimbangan ekosistem).

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Karena pada penelitian ini menekankan pada pengumpulan data
yang bersifat kualitatif dan menggunakan analisis kualitatif dalam
pemaparanya. Pendekatan kualitatif sangat cocok dalam pembahasan
penerapan pembelajaran ini.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah mendeskripsikan situasi tertentu dalam bentuk kata-kata secara
sistematis faktual dan aktual mengenai fakta-fakta peristiwa yang diteliti.32
B. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan penelitian ini bertempat di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Sumberejo yang berada di Desa Sumberejo, Kecamatan
Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi di
lembaga pendidikan tersebut karena ketertarikan peneliti tentang penerapan
Metode Talking Stick pada pembelajaran Tematik di kelas V.
C. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang
menjadi sumber informasi. Subyek penelitian juga dimaknai sebagai orang
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yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi
latar penelitian.35 Penelitian ini menggunakan Purposive saat menetukan
subyek penelitian. Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia
sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau
situasi sosial yang diteliti36. Adapun yang menjadi subyek atau sumber data
adalah:
1. Kepala Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu Zainul Arif, S.Pd.I
2. Wali kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu Nafisah, S.Pd
3. Peserta didik kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu:
a. Kuni Aulia Hamidah Syafa'atin
b. Kamelia Zidna Ilma
c. Aprilia Dwi Wulandari
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar
untuk memperoleh data yang diperlukan, sedangkan data adalah bahan
keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. 37
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Dalam proses pengumpulan data Penulis menggunakan beberapa metode agar
saling melengkapi, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Teknik Observasi
Pemahaman yang lebih baik tentang konteks hal yang diteliti,
memungkinkan peneliti untuk lebih membuka wawasan, terbuka, tidak
dipengaruhi berbagai konseptualisasi yang ada sebelumnya. Peneliti dapat
melihat hal-hal yang oleh responden kurang disadari. Memperoleh data
yang tidak diungkapkan dalam wawancara. Observasi memungkinkan
peneliti merefleksi dan bersikap intropeksi terhadap penelitian yang
dilakukan.38 Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu
penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent. Metode
inilah yang digunakan oleh penulis ketika melakukan observasi di
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan.
Tabel 3.1
Data observasi di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
NO

Fokus Penelitian
Bagaimana penerapan Metode
Talking Stick pada pembelajaran
Tematik kelas V di Madrasah
1.
Ibtida’iyah Darussalam
Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan?
2. Apa Faktor pendukung dan
penghambat Metode Talking Stick
pada pembelajaran Tematik kelas
V di Madrasah Ibtida’iyah

38

Data yang diperoleh
a. Pelaksanaan
kegiatan
Metode Talking Stick di
kelas V
b. Langkahlangkah
metode TalkingSstick
a. Pendukung:
peserta
didik lebih aktif, dan
peserta didik berani
mengungkapkan
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Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan?

pendapatnya
b. Penghambat: Membuat
peserta didik senam
jantung,
Ketenangan
kelas kurang terjaga,
dan tidak semua tema
atau mata pelajaran
pada
pembelajaran
tematik
bisa
mengunakan
metode
Talking Stick

2. Teknik Wawancara (Interview)
Wawancara/interview untuk penelitian berbeda dengan percakapan
sehari-hari.

Wawancara

biasanya

bermaksud

untuk

memperoleh

keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya
disebut responden. Teknik wawancara merupakan salah satu pengumpulan
data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara
salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat
diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi
dari

responden

perkembangan

secara

bertanya

telekomunikasi

langsung

misalnya

tatap

dapat

muka,

namun

melakukan

teknik

wawancara dengan telepon ataupun internet.39
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin mentahui hal-hal dari responden
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yang lebih mendalam. Ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara
untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu:
a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan
pembicaraan
c. Mengawali atau membuka alur wawancara
d. Melangsungkan alur wawancara
e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
f. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan
g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.40
Teknik ini dilakukan untuk menggali data penunjang yang
ditujukan kepada Kepala madrasah, wali kelas V, dan peserta didik kelas
V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan, adapaun dalam pelaksanaannya peneliti
menggunakan metode interview tak berstruktur (instructured Interview)
dikarenakan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang
tersusun secara sistematis tetapi hanya berupa garis besar atau pedoman
umum saja.
Tabel 3.2
Data Wawancara di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
NO

Fokus Penelitian
Informan
Bagaimana
penerapan a. Kepala
1. Metode Talking Stick
Madrasah
pada
pembelajaran b. Guru kelas V
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Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, 308

Data yang diperoleh
a. Penerapan metode
Talking Stick tahap
persiapan,
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2.

Tematik kelas V di c. Peserta didik
Madrasah
Ibtida’iyah
kelas V
Darussalam
Desa
Sumberejo Kecamatan
Winongan
Kabupaten
Pasuruan?

pelaksanaan, dan
evaluasi
b. Proses pembelajaran
dengan metode
Talking Stick di kelas
V sampai kegiatan
belajar mengajar
selesai

Apa faktor pendukung
dan penghambat Metode
Talking Stick pada
pembelajaran Tematik
kelas V di Madrasah
Ibtida’iyah Darussalam
Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan?

a. Pendukung metode
Talking Stick pada
pembelajaran Tematik
kelas V di Madrasah
Ibtida’iyah
Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten
Pasuruan?
b. Penghambat metode
Talking Stick pada
pembelajaran Tematik
kelas V di Madrasah
Ibtida’iyah
Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten
Pasuruan?

a. Kepala
Madrasah
b. Guru kelas V
c. Peserta didik
kelas V

3. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan
melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen
sebagai metode pengumpulan data adalah setiap peryataan tertulis yang
disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu
peristiwa.41 Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti
arsip, termasuk juga buku teori, pendapat, dalil, atau hukum dan lain-lain
yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter.
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Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data yang
utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan
rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik
mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.42
Tabel 3.3
Data Dokumentasi di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
NO

Fokus Penelitian
Data yang diperoleh
Bagaimana penerapan Metode a. Dokumentasi
kegiatan
Talking Stick pada pembelajaran
pembelajaran metode Talking
Tematik kelas V di Madrasah
Stick
pada
pembelajaran
Ibtida’iyah Darussalam Desa
tmatik kelas V
1.
Sumberejo Kecamatan Winongan b. Dokumentasi
lain
yang
Kabupaten Pasuruan?
relevan dari berbagai sumber
di
Madrasah
Ibtida’iyah
Darussalam
Apa faktor pendukung dan
a. Dokumentasi
kegiatan
penghambat Metode Talking Stick
pembelajaran metode Talking
pada pembelajaran Tematik kelas
Stick
pada
pembelajaran
2. V di Madrasah Ibtida’iyah
tmatik kelas V mulai awal
Darussalam Desa Sumberejo
KBM sampai selesai
Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan?

E. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan
model interaktif sesuai teori Miles, Hubermen, dan Saldana yaitu menganalisis
data menggunakan tiga langkah yaitu: kondensasi data (Data Codensation),
menyajikan data (Data Display), dan menarik kesimpulan verifikasi
(Conclusing drawing and verification).
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1. Kondensasi data (Data Codensation)
Kondensasi data sebagai proses untuk merangkum, memilih hal-hal
yang penting, menyederhanakan, atau menstransformasikan data yang
diperoleh dengan cara menggolongkan data. Data kondensasi ini berbentuk
analisis yang mempertajam fokus, membuang dan mengatur data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan verifikasi.
Kesimpulanya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah
peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada
dilapangan, yang nantinya transkip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk
mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.
2.

Menyajikan data (Data Display)
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari
informasi yang memungkinkan penyimpulan data aksi, peneliti akan
terbantu dalam proses ini untuk memahami apa yang terjadi dan
menganalisis data lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan
pemahaman.43
Data yang disusun secara sistematis pada tahapan kondensasi data,
kemudian dikelompokan berdasarkan pokok permasalahan hingga peneliti
dapat mengambil kesimpulan terhadap penelitian terkait penerapan
metode Talking Stick pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah
Ibtida’iyah

Darussalam

Desa

Sumberejo

Kecamatan

Winongan

Kabupaten Pasuruan.
43
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3. Menarik kesimpulan verifikasi (Conclusing drawing and verification)
Langkah terakhir dari analisis data yaitu pembuatan kesimpulan
dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data, sesorang
menganalisis kualitatif dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat
ketentuan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, proporsisi dan sebabakibat.44 Penyimpulan data penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah
yang telah ditemukan. Data-data yang telah dideskripsikan kemudian
disimpulkan secara umum.
Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti
mengumpulkan data seperti mencari permahaman yang tidak memilki
pola, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat, terhadap akhirnya
disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.
Kesimpulan dari analisis data Miles, Huberman dan Saldana adalah
semua data yang diperoleh peniliti disusun secara sistematis agar mudah
dipahami oleh diri sendiri dan orang lain dengan menggunakan tiga
langkah yaitu: Kondensasi data yang merujuk pada proses menyeleksi,
memfokuskan, menyederhanakan, mengabtraksi dan mentrasformasi data.
Penyajian data dengan bentuk uraian singkat yang menjelaskan Penerapan
Metode Talking Stick , dan yang terakhir menarik kesimpulan.
F. Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
Teknik Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai
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pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai
waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik
pengumpulan data dan waktu.45
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
triangulasi Sumber dan Teknik.
1. Triangulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.46
Triangulasi sumber digunakan untuk meneliti penerapan metode Talking
Stick pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk membandingkan hasil
wawancara dari kepala madrasah, wali kelas, dan peserta didik hingga
memperoleh data yang valid.
2. Triangulasi Teknik, yaitu untuk menguji kredebilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.47 Triangulasi teknik digunakan untuk meneliti penerapan metode
Talking Stick pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
Triangulasi teknik digunakan peneliti dengan cara membandingkan data
wawancara dengan hasil observasi dan isi dokumentasi.
Kesimpulan dari keabsahan data
triangulasi
45

sumber

dan

teknik,

pada penelitian ini menggunakan

dengan

menggunakan

Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, 368
Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, 369
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menghilangkan perbedaan- perbedaan sewaktu pengumpulan data dengan cara
membandingkan dengan berbagai sumber dan teknik.
G. Tahap-tahap Peneitian
Pada tahap-tahapan ini, peneliti menjelaskan mengenai rencana
pelaksanaan penelitian, mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1. Tahap persiapan
Tahapan pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan peneliti
sebelum terjun kelapangan, tahapan yang dilakukan penelitian ditahapan
ini yaitu: menyusun rencana penelitian, mengurus perizinan, dan
menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
Tahap pelaksanan merupakan tahap inti dari penelitian ini, karena
pada tahapan pelaksanan ini peneliti mencari dan mengumpulkan data
yang diperoleh sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.
3. Tahap pelaporan
Pada tahapan ini peneliti menyusun data yang telah diperoleh dari
hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan
dikumpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
Pembahasan ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan di
Lembaga Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
A. Gambaran Objek Penelitian
Pembahasan ini tentang latar belakang obyek penelitian yang meliputi:
1) Sejarah berdirinya Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, 2) Profil Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, 3)
Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, 4) Keadaan guru dan karyawan
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan, 5) Keadaan peserta didik kelas

V di Madrasah

Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan.
1. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Desa Sumberejo merupakan desa yang terletak di ujung selatan dan
termasuk wilayah Kecamatan Winongan. Desa ini sudah terkenal dengan
pemandian alam Banyubiru yang merupakan salah satu daerah wisata di
Kecamatan Winongan. Namun dibalik itu desa Sumberejo adalah desa
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kering terutama di bagian timur. Sumber air dari sumur jarang dimiliki
dimiliki oleh masing-masing penduduk. Kehidupan keagamaannya pun
sangat minim dan memprihatinkan. Kondisi inilah yang membentuk
karakter masyarakatnya kasar, sering caruk karena masalah sepele.
Akhirnya, timbullah inisiatif dari tokoh masyarakat dan tokoh agama
untuk mendirikan madrasah48.
Madrasah Ibitida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan terdaftar di Kantor Departemen Agama
Kabupaten Pasuruan No: Wm.06.02/5461/A.Ket/1984 pada tanggal 5
September 1984. Pada tahun ini juga mendapat bantuan satu lokal gedung,
jadi lembaga memiliki dua lokal. Pada tahun 1991 dan 1992 mendapat
lokal secara berturut-turut dari pemerintah ditambah swadaya masyarakat
sehingga tahun 1992 lengkap 6 lokal untuk kelas beserta mushollah dan
kantornya.
Dari tahun ke tahun Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Baik dari segi sarana prasarana,
kualifikasi pendidik, maupun prestasi peserta didiknya. Pada tahun 2017
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan untuk pembangunan gedung lantai
2 sebanyak 1 lokal. Jadi jumlah ruangan yang dimiliki saat ini adalah 6
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ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala madrasah, 1 mushollah, dan 1
ruang perpustakaan49.
2. Profil Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan merupakan lembaga pendidikan swasta
yang telah terakreditasi B dan berada pada naungan Yayasan Darussalam
Banyubiru Sumberejo berada di Jl. Balai Desa Sumberejo RT/ 001 RW/
003, Dsn Dukuh Kulon, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan50.
3. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan adalah:
a. Visi
Unggul dalam prestasi, mandiri, dan berakhlaqul karimah
b. Misi
1) Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif
2) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi
dirinya khususnya bidang non akademik dan olahraga sehinggga
dapat dikembangkan secara optimal
3) Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan

49
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c. Tujuan
1) Pada tahun 2021-2022 peningkatan skor rata-rata NEM, UAM,
dan UAMBN +0,5 dari standar yang ada
2) Tahun 2021-2022 100% lulusan diterima di lembaga pendidikan
di atasnya
3) Tahun 2021-2022 siswa dapat mengikuti lomba bidang non
akademik dan olahraga serta menjuarai di tingkat kecamatan/
kabupaten/ provinsi.
4) Tahun 2021-2022 terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas sikap
dan praktik51.
4. Keadaan Guru dan karyawan Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pendidikan
melibatkan tenaga guru sebanyak 9. Dari 9 guru memiliki gelar sarjana
jenjang pendidikan strata (S1), diantaranya 3 alumni S1 PGMI/PGSD, 3
alumni S1 Pendidikan Agama Islam, 1 alumni S1 Pendidikan Matematika,
1 alumni S1 Pendidikan Bahasa Arab, dan 1 alumni S1 PJOK. Semua guru
telah mendapatkan sertifikasi kecuali, Bu Siti Asmaul Husna dan Bu
Rinayati.
Dengan demikian tenaga guru di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam
Sumberejo Pasuruan dikategorikan professional karena semua guru telah
51
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menempuh jenjang pendidikan S1 dan mayoritas mendapatkan sertifikasi.
Selain itu guru di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo Pasuruan
juga memperoleh beberapa prestasi di tingkat Kabupaten. Pertama, pada
tahun 2017 Bu Erna Setironi, S.Pd memperoleh juara II pada lomba guru
kreatif dan kelas inovatif yang diselenggarakan oleh dinas Pendidikan dan
Kebudayaan. Kedua, pada tahun 2018, Bu Nurul Ma’rifah, S.Pd.SD
memperoleh Juara I pada lomba guru berprestasi yang diselenggarakan
oleh LP Ma’arif NU Kabupaten Pasuruan, dan ketiga, pada tahun 2019 Bu
Erna Setiorini, S.Pd Kembali memperoleh Juara II pada lomba desain
pembelajaran/desain kelas yang diselenggarakan oleh LP Ma’arif NU
Kabupaten Pasuruan52.
Guru yang menerapkan Metode Talking Stick adalah Bu Nafisah
wali kelas V alumni Pendidikan Matematika di Universitas PGRI
Wiranegara Pasuruan, Bu Nafisah mendapatkan tunjangan intensif
sertifikasi.
5. Keadaan peserta didik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
Jumlah keseluruan peserta didik Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan tahun
pelajaran 2021-2022 kurang lebih mencapai 119 peserta didik, yang terdiri
dari 47 laki-laki dan 72 perempuan. Adapun data peserta didik kelas V di
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
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Kabupaten Pasuruan sebanyak 20 peserta didik yang terdiri dari 9 laki-laki
dan 11 perempuan53. Peneliti tertarik melakukan penelitian di kelas V
karena guru kelas yang menggunakan metode Talking Stick di Madrasah
Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan adalah guru kelas I dan guru kelas V, peneliti memilih kelas V
karena peserta didik kelas V sudah bisa membaca dan mempelajari
kembali

materi yang sudah dijelaskan oleh guru, jadi sesuai dengan

langkah-langkah metode Talking Stick yang berisi setelah selesai membaca
buku dan mempelajarinya kemudian guru mempersilahkan peserta didik
untuk menutup bukunya.
Dalam 5 tahun terakhir, peserta didik Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
mendapatkan prestasi dibidang akademik maupun non akademik, pada
lomba akademik di tahun 2016 terdapat 3 juara mapel dalam rangka lomba
KSM tingkat kecamatan, tahun 2017 terdapat 5 juara mapel dalam rangka
lomba KSM tingkat kecamatan, 2018 terdapat 5 juara mapel dalam rangka
KSM tingkat Kecamatan dan 1 juara di tingkat Kabupaten, 2019 terdapat 6
juara mapel KSM tingkat kecamatan dan 2 Tingkat kabupaten. Untuk
prestasi non akademik antara lain: pada tahun 2016 terdapat 6 juara dalam
rangka aksioma di tingkat kecamatan, jenis lomba lompat jauh, puisi
putra, puisi putri, melukis putri, melukis putra, sprint putri. Di tahun 2019
terdapat 8 juara dalam rangka porseni tingkat kecamatan dengan jenis
53
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lomba Sprint putra dan putri, pidato bahasa Indonesia, Tahfidz Al- Qur’an
Juz 30, puisi putra, dan 2 juara kaligrafi putri, tahfidz juz 30 putra dalam
rangka porseni tingkat kabupaten. Tahun 2021 terdapat 11 juara dalam
rangka 7 porseni tingkat kecamatan melukis putra, dan melukis putri,
kaligrafi putri, tahfidz putri, pidato bahasa arab, puisi putra, puisi putri,
dan pidato Bahasa Indonesia, dan terdapat 3 juara dalam rangka porseni
tingkat kabupaten anatar lain melukis putra, melukis putri, dan tahfidz
putri.54
Keunikan dari Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan adalah, Pertama, Madrasah
Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan merupakan madrasah terbaik sekecamatan Winongan, dan sering
mendapatkan kejuaraan lomba baik guru maupun peserta didiknya, dalam
bidang akademik maupun non akademiknya. Kedua, dalam proses
pembelajaran guru kelas V berinovasi menggunakan Metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik.
B. Penyajian Data dan Analisis Data
Dalam pembahasan ini akan diungkapkan secara rinci bukti-bukti yang
diperoleh tentang Penerapan Metode Talkng Stick pada Pembelajaran tematik
kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan. Sebagai penjelas, seperti yang sudah peneliti
ungkapkan pada Bab III bahwa penelitian ini menggunakan metode
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wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data
yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, akan dipaparkan secara
rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti yang mengacu pada fokus
penelitian, sebagai berikut:
1. Penerapan Metode Talking Stick pada pembelajaran Tematik kelas V
di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan.
Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat kepada pesrta didik
maka peserta didik harus berpartisipasi aktif, selalu ditantang untuk
memilki daya kritis, mampu menganalisis dan dapat memecahkan
masalah- masalahnya sendiri. Penerapan metode Talking Stick pada
pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan memiliki tiga tahap
antara lain: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
a. Tahap Persiapan
Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar seorang guru
terlebih dahulu mempersiapkan perangkat pembelajaran. Tahap
persiapan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran karena
tahap persiapan merupakan acuan dalam melaksanakan pembelajaran
yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan.
Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai sumber tentang
tahap persiapan Metode Talking Stick pada pembelajaran tematik kelas
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V di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
1) Guru menyiapkan tongkat dan perangkat pembelajaran
Tahap persiapan metode Talking Stick di Madrasah
Ibtidaiyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yaitu dengan menyiapkan tongkat/ stick,
selain itu juga guru diwajibkan untuk menyiapkan perangkat
pembelajaran berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dan Lembar Kerja Peserta didik (LKPD). Data dibuktikan
dengan hasil wawancara pada 26 November 2021 dengan kepala
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo Pasuruan, yaitu
bapak Zainul Arif sebagai berikut:
“Persiapan guru sebelum mengajar ini sangat penting agar
proses pembelajaran berjalan lancar dan meminimalisir
kegagalan pada setiap proses belajar mengajar, setiap guru
disini harus harus membuat Silabus, RPP dan juga LKPD.
Silabus disusun setiap pergantian semester yaitu semester
ganjil dan genap, sedangkan untuk RPP dan LKPD disusun
setiap tema. Selama pandemi Madrasah Ibtida’iyah ini
menggunakan LKPD sebagai proses pembelajaran dikelas,
LKPD ini berisi soal-soal latihan sesuai dengan materi”.55
Pendapat tersebut didukung oleh ibu Nafisah selaku guru
kelas V sebagai berikut:
“Yang perlu saya persiapkan sebelum masuk kelas adalah
membuat perangkat pembelajaran: silabus, RPP, LKPD.
karena itu merupakan kebutuhan yang diperlukan sebelum
mengajar dikelas, dan juga anak MI ini pasti menyukai
pembelajaran yang bersifat menyenangkan maka dari itu,
sebelum melaksanakan pembelajaran guru harus
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mempersiapkan apa saja agar pembelajaran bisa terarah dan
efektif. Dikelas kemarinkan saya menggunakan metode
Talking Stick, jadi selain perangkat pembelajaran yang perlu
saya persiapan ada lagi yang saya siapkan yaitu tongkat atau
sticknya, sebagai alat proses menggunakan metode Talking
Stick”.56
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperkuat dengan
hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa tahap persiapan
metode Talking Stick di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan adalah guru
harus menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Peserta didik
(LKPD) yang disusun oleh semua guru, silabus disusun setiap
pergantian semester yaitu semester ganjil dan semester genap
sedangkan RPP dan LKPD disusun setiap tema. Selain perangkat
pembelajaran yang perlu dipersiapkan adalah tongkat atau stick
untuk keperluan bermain dalam proses pembelajaran.

Gambar 4.1
Tongkat yang digunakan penerapan Metode Talking Stick57
56
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2) Guru menyampaikan materi pokok dan memberikan kesempatan
untuk membaca dan mempelajari materi
Tahap persiapan metode Talking Stick di Madrasah
Ibtidaiyah Darussalam Sumberejo Pasuruan selain menyiapkan
tongkat dan perangkat pembelajaran, guru menyampaikan materi
pokok dan memberikan kesempatan membaca dan mempelajari
materi. Hal ini dibenarkan oleh bu Nafisah sebagai berikut:
“Materi yang saya sampaikan kepada peserta didik ketika
menggunakan metode Talking Stick adalah materi tematik
tema 4 (Sehat itu penting) dan tema 5 (Ekosistem), terutama
di pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Saya
menjelaskan materi dengan menggunakan media Proyektor
dan power point, setelah menjelaskan materi kepada anakanak, saya memberikan kesempatan untuk membaca dan
mempelajari ulang materi yang sudah saya sampaikan, dan
diberikan waktu kurang lebih 15 menit”58
Pendapat tersebut dikuatkan oleh Amel selaku peserta didik
kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darusssalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Ibu Nafisah tadi menjelaskan materi tentang tema 4 (Sehat
itu Penting), setelah bu Nafisah menjelaskan materi terus bu
Nafisah memberikan waktu
untuk belajar lagi dan
membaca ulang”59
Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya setelah
menyiapkan

tongkat

dan

perangkat

pembelajaran

guru

menyampaikan materi tematik tema 4 (Sehat itu penting) dan tema
5 (Ekosistem), terutama di pembelajaran IPA dan Bahasa

58
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Nafisah, diwawancarai Dwinda Nuril Iman, Pasuruan, 3 Desember 2021.
Amel, diwawancarai Dwinda Nuril Iman, Pasuruan, 7 Desember 2021.
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Indonesia, tema 4 dan tema 5 digunakan karena ketika proses
penelitian guru kelas V menggunakan metode Talking Stick pada
pembelajaran tematik tersebut, setelah menjelaskan materi guru
mempersilahkan peserta didik untuk mempelajari dan membaca
kembali tentang materi yang sudah dijelaskan kurang lebih selama
15 menit.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperkuat dengan
hasil observasi peneliti tentang guru menyampaikan materi pokok
dan memberikan kesempatan membaca dan mempelajari materi,
lebih rincinya sebagai berikut:
a) Penelitian pertama tentang guru menyampaikan materi pokok
dan memberi kesempatan membaca dan mempelajari materi.
Materi yang disampaikan tentang tema 4 subtema 1 tentang
mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, guru menjelaskan
materi tersebut dengan menggunakan media proyektor, laptop,
dan power point, materi tersebut menjelaskan tentang: cara kerja
organ peredaran darah manusia secara rinci, membaca pantun
dan menjelaskan ciri-ciri dan unsur-unsur pantun dengan benar.
Setelah guru menjelaskan materi tersebut guru memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk membaca materi lagi
dan mempelajarinya, serta menanyakan hal yang belum
difahami tentang materi yang sudah dijelaskan.60

60
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b) Penelitian kedua materi tentang guru menyampaikan materi
pokok dan memberi kesempatan membaca dan mempelajari
materi. Materi yang disampaikan adalah tentang tema 4 subtema
3 tentang mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia, materi
tersebut dengan menggunakan media proyektor, laptop, dan
power point, materi tersebut menjelaskan tentang: interaksi
sosial di lingkungan masyarakat, dan mengidentifikasi jenis dan
isi pantun berdasarkan jenis usia. Setelah guru menjelaskan
materi tersebut guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk membaca materi lagi dan mempelajarinya, serta
menanyakan hal yang belum difahami tentang materi yang
sudah dijelaskan.61
c) Penelitian Ketiga materi tentang guru menyampaikan materi
pokok dan memberi kesempatan membaca dan mempelajari
materi.Materi yang disampaikan adalah tentang tema 5 subtema
1 tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, materi
tersebut dengan menggunakan media proyektor, laptop, dan
power point, materi tersebut menjelaskan tentang: menuliskan
informasi

penting

dalam

bacaan

mengklasifikasikan hewan berdasarkan
benar.

Setelah

guru

menjelaskan

secara

tepat,

dan

makanannya dengan
materi

tersebut

guru

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca

61
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materi lagi dan mempelajarinya, serta menanyakan hal yang
belum difahami tentang materi yang sudah dijelaskan.62
Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi kegiatan
peserta didik kelas V membaca materi dan mempelajari materi
kembali yang sudah dijelaskan oleh guru, bisa dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 4.2
Kegiatan Peserta didik membaca dan mempelajari materi63
3) Guru mempersilahkan peserta didik untuk menutup bukunya
Tahap persiapan metode Talking Stick di Madrasah
Ibtidaiyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan selain menyiapkan tongkat dan perangkat
pembelajaran, guru menyampaikan materi pokok dan memberikan
kesempatan membaca dan mempelajari materi, setelah itu guru
mempersilahkan peserta didik untuk menutup bukunya.

62
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Ibu Nafisah menambahkan terkait tahap persiapan metode
Talking Stick yang terakhir yakni tentang guru mempersilahkan
peserta didik untuk menutup bukunya:
“Setelah saya menyampaikan materi, peserta didik diberikan
kesempatan untuk membaca dan mempelajari kembali,
kemudian peserta didik dipersilahkan untuk menutup buku
materinya, karena akan dilaksanakan proses metode Talking
Stick itu”64
Sedangkan menurut Kuni selaku peserta didik kelas V
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Bu Nafisah setelah menjelaskan materi, kita disuruh
membaca dan mempelajari kembali materi, setelah selesai
bu Nafisah menyuruh kita untuk tutup buku, karena kita
mau bermain menggunakan stick yang keliling”65
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa setelah
mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh guru peserta
didik dipersilahkan oleh guru untuk menutup buku materi, karena
akan dilaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan
metode Talking Stick.
Berdasarkan hasil wawancara diperkuat dengan hasil
observasi

bahwa

setelah

selesai

membaca

buku

dan

mempelajarinya, guru mempersilahkan peserta didik untuk
menutup bukunya, agar guru dapat melihat tingkat pemahaman

64
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peserta didik dalam menerima materi yang sudah disampaikan oleh
guru.66
Dari beberapa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan sebagai berikut: a) guru menyiapkan tongkat/ Stick untuk
keperluan belajar mengajar dengan menggunakan metode Talking
Stick dan perangkat pembelajaran yang berupa Silabus, RPP, dan
LKPD, serta menyiapkan, b) guru menyampaikan materi pokok,
dan memberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari
materi. Materi yang disampaikan adalah materi tematik tema 4
(sehat itu penting) dan tema 5 (Ekosistem), setelah menyampaikan
materi guru mempersilahkan peserta didik untuk membaca dan
mempelajari kembali materi yang diberi waktu kurang lebih 15
menit, c) setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, guru
mempersilahkan peserta didik untuk menutup buku, karena akan
dilaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode
Talking Stick.
b. Tahap Pelaksanaan
Setelah menyusun tahap persiapan sebelum mengajar langkah
selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang berdoman pada tahap

66
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persiapan yang dibuat oleh guru. Semakin baik persiapan yang dibuat
maka akan semakin baik pula proses pembelajaran yang dilaksanakan.
Peneliti melakukan observasi tentang penerapan Metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtidai’yah Darussalam
Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Penelitian
ini

bertepatan

pada

masa

pandemi

akan

tetapi

pelaksanaan

pembelajaran di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara luring,
dengan alokasi waktu mulai jam 07.30-09.30.
Hal tersebut disampaikan oleh kepala Madrsah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberej0 Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan bapak Zainul Arif menyampaikan bahwa:
“Proses pembelajaran di MI Darussalam dilaksanakan secara
luring dengan menggunakan LKPD, dan pembelajaran dikelas
dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam, tapi kalau awal
munculnya pandemi MI Darussalam menggunakan LKBDR
(Lembar Kerja Berbasis Dari Rumah).”67
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa
pembelajaran di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara luring
(luar jaringan) namun tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan
belajar mengajar dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam.
Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai sumber tentang
tahap pelaksanaan sebagai berikut:

67
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1) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa
Tahap pelaksanaan metode Talking Stick di Madrasah
Ibtidaiyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yang pertama guru mengambil tongkat dan
memberikan kepada peserta didik. Sebagaimana hasil wawancara
dengan ibu Nafisah selaku wali kelas V di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan sebagai berikut:
“Proses pelaksanaan dalam penerapan metode Talking Stick
itu saya setelah menjelaskan materi kepada peserta didik,
terus peserta didik membaca dan mempelajari materi
kembali, setelah itu peserta didik berdiri ditempat duduknya
masing-masing, sambil beryanyi dan menjalankan stick
yang sudah saya berikan kepada salah satu peserta didik dan
digilir ke peserta didik lainya sesuai urutan bangku yang
sudah dibentuk later U”68
Berdasarkan pertanyaan tersebut disimpulkan bahwa, tahap
pelaksanaan metode Talking Stick di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan adalah setelah tahap persiapan selanjutnya guru
memberikan tongkat/ stick kepada peserta didik untuk menjalankan
tongkat/ sticknya sesuai tempat duduk yang sudah ditata berbentuk
U dan diringi dengan menyayikan lagu-lagu.
Pendapat tersebut didukung oleh kuni selaku peserta didik
kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
68
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“Setelah menjelaskan materi bu Nafisah memberikan
tongkat kepada kami dan disuruh untuk memberikan
keteman sampingnya sambil diiringi dengan lagu-lagu
seperti lagu Garuda, balonku, pelangi-pelangi, dll.”69
Berdasarkan peryataan tersebut dapat disimpulkan bahwa
guru memberikan tongkat/ sticknya kepada peserta didik satu ke
lainya sesuai urutan tempat duduk sambil diiringi lagu-lagu seperti
lagu, Garuda, balonku, pelangi-pelangi, naik delman, dll.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diperkuat dengan hasil
observasi bahwa guru ketika memberikan tongkat kepada peserta
didik, guru memberikan instruksi untuk beryanyi bersama-sama
sambil mengelilingkan tongkat tersebut.70
Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi tentang guru
mengambil tongkat kemudian memberikannya kepada peserta
didik, kemudian peserta didik memberikan kepada peserta didik
disampingnya, bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Kegiatan mengambil tongkat stick71
69
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2) Guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat
dan harus menjawabnya, demikian seterusnya
Tahap pelaksanaan metode Talking Stick di Madrasah
Ibtidaiyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yang pertama, guru mengambil tongkat dan
memberikan kepada peserta didik. Kedua, guru memberikan
pertanyaan kepada peserta didik yang memegang tongkat dan harus
menjawabnya, demikian seterusnya. Sebagaimana hasil wawancara
bu Nafisah selaku wali kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai
berikut:
“Setelah tongkat diberikan kepada peserta didik satu ke lainya
sambil diiringi dengan nyanyian kemudian saya
memberhentikan tongkat tersebut, peserta didik yang
mendapatkan tongkat tersebut akan saya beri pertanyaan
dengan jawaban singkat seperti:
1. Apa yang dimahsud dengan pantun?
2. Sebutkan ciri-ciri pantun!
3. Sebutkan sistem peredaran darah pada tubuh manusia!
4. Dimana letaknya paru-paru?
5. Apa fungsinya jantung?
6. Apa yang dimahsud dengan pembuluh darah?
7. Apa yang dimahsud dengan paru-paru?
8. Apa fungsinya paru-paru?
9. Bagaimana sajaknya pantun?
10. Sebutkan jenis-jenis pantun!
11. Apa yang dimahsud dengan pantun anak-anak?
12. Apa yang dimahsud dengan pantun muda?
13. Apa yang dimahsud dengan pantun orang tua?
14. Apa yang dimahsud dengan hewan herbivora?
15. Apa yang dimahsud dengan hewan omnivora?
16. Apa yang dimahsud dengan hewan karnivora?
17. apa yang dimahsud dengan hewan herbivora, karnivora,”72
72
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Pendapat tersebut dikuatkan oleh Wulan selaku peserta didik
kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo sebagai
berikut:
“Bu Nafisah memberikan aba-aba stop untuk tongkat yang
keliling, lalu yang mendapatkan tongkat nanti diberikan
pertanyaan sama bu Nafisah, pertanyaannya tentang materi
yang sudah dijelaskan. Jika ada yang bisa menjawab dengan
benar maka dapat hadiah jika salah menjawab maka dapat
hukuman”73
Berdasarkan pertanyataan tersebut diperkuat dengan hasil
observasi bahwa, ibu Nafisah memberikan beberapa pertanyaan
dengan jawaban singkat didalam metode Talking Stick, kemudian
peserta didik harus menjawabnya, ketika jawaban itu benar maka
akan mendapatkan penghargaan berupa memberikan sebuah pensil
atau bulpoint kepada peserta didik yang menjawab dengan benar,
jika peserta didik yang salah dalam menjawab pertanyaan dari guru
maka ada hukuman berupa membuat pantun, membaca pantun,
membaca puisi atau menyanyi lagu Nasional.74
Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi tentang guru
memberikan pertanyaan kepada peserta didik serta memberikan
penghargaan dan hukuman kepada peserta didik, bisa dilihat pada
gambar berikut:

73
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Gambar 4.4
Kegiatan guru memberikan pertanyaan kepada peserta
didik yang mendapatkan tongkat75

Gambar 4.5
Kegiatan peserta didik diberikan hukuman menyanyi lagu
Nasional76
3) Guru Memberikan Kesimpulan
Tahap pelaksanaan metode Talking Stick di Madrasah
Ibtidaiyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yang pertama, guru mengambil tongkat dan
memberikan kepada peserta didik. Kedua, guru memberikan
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pertanyaan kepada peserta didik yang memegang tongkat dan harus
menjawabnya, demikian seterusnya. Ketiga, guru memberikan
kesimpulan. Sebagaimana hasil wawancara bu Nafisah selaku Guru
kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Setelah pelaksanaan metode Talking Stick selesai,
selanjutnya saya memberikan kesimpulan kepada peserta
didik tentang materi yang sudah dijelaskan, dengan harapan
peserta didik bisa menerima materi dengan baik dan
menyenangkan”77
Dari peryataan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru
memberikan kesimpulan setelah pelaksanaan Metode Talking Stick
selesai, guru memberikan kesimpulan sesuai materi yang sudah
dijelaskan serta menyimpukan secara rinci, agar peserta didik lebih
memahami materi yang telah disampaikan oleh guru.
Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi tentang guru
memberikan kesimpulan materi kepada peserta didik, bisa dilihat
sebagai berikut:

Gambar 4.6
Kegiatan guru memberi kesimpulan78
77
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Dari beberapa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan metode Talking Stick
pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan sebagai berikut: a) Guru mengambil tongkat dan
memberikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik
memberikan tongkat kepada peserta didik lainya sesuai tempat
duduk yang sudah ditata later U dan diringi dengan menyayikan
lagu-lagu, b) setelah beryanyi guru memberikan tanda tertentu
(Stop), maka peserta didik yang memegang tongkat diberikan
pertanyaan dengan jawaban singkat, jika bisa menjawab akan
mendapatkan penghargaan hadiah dari guru dan jika tidak dapat
menjawab guru memberikan hukuman positif berupa membuat
pantun, membaca pantun,

membaca puisi atau menyanyi lagu

Nasional, c) guru memberikan kesimpulan setelah pelaksanaan
Metode Talking Stick selesai, dengan mengulas kembali materi yang
sudah dijelaskan agar peserta didik lebih memahami materi. Berikut
ini terdapat kegiatan peserta didik kelas V ketika kegiatan
pelaksanaan Metode Talking Stick sebagai berikut:
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Gambar 4.7
Kegiatan Pelaksanaan Metode Talking Stick79
c. Tahap Evaluasi
Tahap Evaluasi metode Talking Stick diperlukan berbagai
informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi.
Berdasarkan data itulah selanjutnya diambil suatu keputusan sesuai
dengan mahsud dan tujuan evaluasi yang sedang dilaksanakan.
Ketepatan keputusan hasil evaluasi sangat sangat bergantung kepada
kesahihan dan objektivitas data yang digunakan dalam mengambil
keputusan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bu Nafisah selaku wali
kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Pada pembelajaran ketiga di tema 5 subtema 1 terdapat
kelemahan di metode Talking Stick jadi saya kaloborasikan
Metode Talking Stick dengan metode STAD (Student Team
Achievment Division), karena pada mata pelajaran IPA itu
terdapat membuat karya tentang konsep jarig-jaring makanan
dalam suatu ekosistem, jadi peserta didik disini membuat bagan
tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makananya.
Setelah membuat karya kemudian pelaksanaan metode Talking
Stick.”80
79
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
dalam

tahap

evaluasi

guru

memberikan

pengetahuan

dengan

menggunakan metode Talking Stick, ketika tema 4 guru kelas
menggunakan metode Talking Stick karena terdapat KD (Kompetensi
Dasar) yang mendukung untuk menggunakan Metode Talking Stick.
Berbeda dengan dengan tema 5 yang terdapat KD pada mata pelajaran
IPA yaitu membuat karya jadi guru mengkolaborasikan metode Talking
Stick dengan STAD (Student Team Achievment Division). Pada mata
pelajaran IPA tema 5 tentang membuat karya konsep jaring- jarring
makanan dalam suatu ekosistem, peserta didik membuat keterampilan
membuat karya terlebih dahulu setelah selesai guru kelas menerapkan
permainan Talking Stick agar peserta didik lebih memahami materi.
Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kuni selaku peserta didik
kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darusalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
“Jadi bu guru setelah memberikan materi buguru mengajak kita
untuk bermain Tongkat yang berputar sambil bernyanyi itu,
berbeda ketika di tema 5 bu guru setelah menjelaskan materi
tidak langsung bermain tongkat, akan tetapi buguru mengajak
kita untuk membuat karya mengunting kertas dan
menggolongkan hewan berdasarkan makanannya ini dikerjakan
dengan kelompokan. Setelah selesai kerja kelompok baru Bu
guru mengajak kita untuk bermain tongkat yang keliling itu.”81
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
pada metode Talking Stick terdapat kelemahan ketika terdapat KD
membuat karya sehingga peserta didik diajak membuat karya terlebih
81
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dahulu secara berkelompok setelah selesai membuat karya peserta didik
diajak bermain Talking Stick.
Berdasarkan hasil wawancara diperkuat dengan hasil observasi
bahwa, penerapan Metode Talking Stick tahap evaluasi

pada

pembelajaran tematik kelas V jika terdapat kelemahan dalam penerapan
Metode Talking Stick, maka guru kelas akan mengkolaborasikan
Metode Talking Stick dengan metode yang lain. Pada tema 5 terdapat
Kompetensi Dasar tentang membuat karya maka guru kelas
mengkolaborasikan metode STAD (Student Team Achievment Division)
dengan metode Talking Stick dan Kompetensi Dasar tersebut terdapat di
tema 5.82
2. Faktor pendukung dan penghambat Metode Talking Stick pada
pembelajaran Tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
Penerapan suatu metode pembelajaran harus semaksimal mungkin
karena dalam penerapanya suatu metode pembelajaran ada langkahlangkah yang harus dilaksanakan untuk mengsukseskan suatu proses
pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, dengan
memperhatikan kondisi peserta didik dan keadaan kelas yang diajar.
Tetapi dalam hal penerapan suatu metode pembelajaran ada namanya
faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses penerapananya.
Faktor pendukung juga meliputi hal- hal yang bisa menunjang
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keterlaksanaan suatu metode pembelajaran. Adapun faktor penghambatnya
meliputi hal- hal yang kurang dalam penerapannya suatu metode
pembelajaran dan harus dievaluasi serta dibahas apa saja yang masih
kurang dalam penerapan suatu metode pembelajaran.
Dalam penerapan metode Talking Stick yang guru kelas V
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan lakukan, sudah pasti terdapat faktor pendukung dan
penghambat muncul.
a. Faktor pendukung
Salah satu faktor pendukung metode Talking Stick ini adalah
peserta didik dapat berani mengemukakan pendapatnya. Sebagaimana
hasil wawancara bu Nafisah selaku wali kelas V Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan sebagai berikut:
“Metode Talking Stick ini dapat menjadikan peserta didik
menjadi aktif dalam proses pembelajaran hal ini terlihat semua
peserta didik yang memegang tongkat wajib menjawab
pertanyaan dari guru ataupun pendapatnya, sehingga peserta
didik yang awalnya malu ataupun tidak berani menjawab
ataupun mengemukakan pendapatnya dengan penerapan metode
Talking Stick ini peserta didik akan berani.”83
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan
bahwa faktor pendukung metode Talking Stick pada pembelajaran
tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan adalah peserta didik yang
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awalnya malu tidak berani mengungkapkan pendapatnya atau kurang
berani

untuk

menjawab

pertanyaan

dari

guru

kelas

setelah

diterapkanya metode Talking Stick ini peserta didik semakin berani dan
semakin aktif ketika proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara diperkuat dengan hasil observasi
bahwa, faktor pendukung metode Talking Stick pada pembelajaran
tematik kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan adalah

ketika guru

memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang mendapatkan
tongkat peserta didik dapat menjawab pertanyaan dari guru dengan
penuh keberanian dan percaya diri.84
Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi tentang peserta
didik kelas V ketika menjawab pertanyaan dari guru, bisa dilihat
sebagai berikut:

Gambar 4.8
Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru85
84
85

Observasi di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo Pasuruan, 4 Desember 2021
MI Darussalam Sumberejo Pasuruan,”faktor pendukung metode Talking Stick”, 4 Desember
2021

72

b. Faktor penghambat
Salah satu faktor penghambat metode Talking Stick ini adalah
membuat peserta didik senam jantung, dan dalam penerapan metode
Talking Stick tidak semua Kompetensi Dasar pada mata pelajaran bisa
diterapkanya metode Talking Stick. Sebagaimana hasil wawancara
Kuni peserta didik kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan adalah:
“Ketika mendapatkan tongkat saya deg- degan, padahal nanti
hanya dikasih pertanyaan sama bu guru tentang materi yang
sudah disampaikan.”86
Faktor penghambat selanjutnya yakni tidak semua Kompetensi
Dasar pada pembelajaran tematik bisa diterapkan dengan metode
Talking Stick, salah satu tema yang tidak bisa hanya menggunakan
metode Talking Stick saja adalah tema 5 sub tema 1 mata pelajaran
IPA pada saat proses penelitian. Maka dari itu guru kelas berinisiatif
untuk mengkolaborasikan metode Talking Stick dengan metode lainnya
yaitu metode STAD (Student Team Achievment Division) yang
mengharuskan peserta didik untuk membuat karya tentang konsep
jarring-jaring dalam suatu ekosistem.
Tabel 4.1
Tabel Penemuan Penelitian
No Fokus Penelitian
Temuan
1
Bagaimana
Penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran
Penerapan
tematik terdapat 3 tahapan yaitu tahap persiapan,
Metode Talking
pelasanaan dan evaluasi.
Stick pada
a) Tahap persiapan antara lain: guru menyiapkan
pembelajaran
tongkat dan perangkat pembelajaran, guru
86
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Tematik kelas V
di Madrasah
Ibtida’iyah
Darussalam Desa
Sumberejo
Kecamatan
Winongan
Kabupaten
Pasuruan?

2

Apa
Faktor
pendukung dan
penghambat
Metode Talking
Stick
pada
pembelajaran
Tematik kelas V
di
Madrasah
Ibtida’iyah
Darussalam Desa
Sumberejo
Kecamatan
Winongan
Kabupaten
Pasuruan?

menyampaikan materi, peserta didik membaca
dan mempelajari ulang materi yang sudah
disampaikan,
b) untuk pelaksanaannya terdapat pemainan Talking
Stick, guru memberikan tongkat kepada peserta
didik, kemudian peserta didik memberikan
tongkat kepada peserta didik lainya, mengilir
tongkat tersebut diiringi dengan nyanyian yang
digemaro oleh peserta didik, kemudian guru
memberikan
tanda
aba
aba
untuk
memberhentikan tongkat tersebut, tongkat
berhenti disiapa maka peserta didik tersebut yang
akan mendapatkan pertanyaan dari guru, setelah
selesai permainan guru memberikan kesimpulan
atas materi yang sudah disampaikan.
c) Untuk tahap evaluasinya guru mengkolaborasikan
metode Talking Stick dengan metode STAD
(Student Team Achievment Division) Karena
terdapat Kompetensi Dasar yang membuat karya.
a) Faktor pendukung: peserta didik dapat berani
mengemukakan pendapatnya
b) Faktor penghambat: membuat peserta didik senam
jantung, dan dalam penerapan metode Talking
Stick tidak semua Kompetensi Dasar pada mata
pelajaran bisa diterapkanya metode Talking Stick.

C. Pembahasan Temuan
Berdasarkan temuan hasil di lapangan, wawancara, dan analisis isi
dokumen. Penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran tematik kelas V
di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winonagan
Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
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1. Penerapan Metode Talking Stick pada pembelajaran Tematik kelas V
di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan.
Dalam penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran tematik
kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan terdapat tiga tahap antara lain:
a. Tahap Persiapan
Penerapan metode Talking Stick di tahap persiapan merupakan
faktor yang sangat penting sebagai pedoman guru sebelum mengajar
dan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan metode Talking Stick yang dilakukan oleh guru yang
bersangkutan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tahap persiapan
sangat penting agar proses belajar mengajar lebih terarah, efektif dan
efisien.
Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang peneliti
paparkan, terdapat beberapa temuan yang peneliti peroleh dalam
Penerapan Metode Talking Stick pada pembelajaran Tematik kelas V
di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan, diantaranya sebagai berikut:
1) Guru menyiapkan tongkat dan perangkat pembelajaran
Tahap persiapan metode Talking Stick yang pertama yaitu
guru kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan harus menyiapkan
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tongkat/ Stick untuk keperluan bermain dalam proses pembelajaran
metode Talking Stick, selain menyiapkan tongkat guru juga
menyiapkan perangkat pembelajaran yang berupa silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan lembar kerja peserta didik
(LKPD) yang dibuat oleh setiap guru kelas maupun guru mata
pelajaran.
Hal tersebut sesuai dengan teori Muhammad Affandi, Evi
Chamalah, dan Oktarina Puspita Wardani bahwa Guru menyiapkan
sebuah tongkat yang panjangnya kurang lebih 20 cm.87 hal ini
selaras juga dengan teori Agus Suprijono bahwa model
pembelajaran Talking Stick adalah suatu model pembelajaran
dengan bantuan tongkat, bagi peserta didik yang memegang
tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru ini
diulang terus menerus hingga semua peserta didik mendapatkan
giliran untuk menjawab pertanyaan dari guru.88
Dari temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika proses
belajar mengajar dengan menggunakan metode Talking Stick maka
guru harus menyiapkan tongkat sebagai alat untuk permainan.
Selain menyiapkan tongkat sebagai keperluan bermain dalam
proses pembelajaran guru juga harus menyiapkan perangkat
pembelajaran yang meliputi: Silabus, RPP, dan LKPD.
Hal tersebut sesuai dengan teori Rusman bahwa Rencana
Pelaksanaan
87
88

Pembelajaran

merupakan

rencana

kegiatan
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pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan
dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta
didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.89
Dari temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa selain
menyiapkan alat untuk permainan guru juga harus menyiapkan
perangkat pembelajaran yang berupa silabus, RPP. Untuk di
lembaga Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan selain membuat silabus
dan RPP guru diwajibkan membuat LKPD (Lembar kerja Peserta
didik).
2) Guru menyampaikan materi pokok dan memberikan kesempatan
untuk membaca dan mempelajari kembali.
Setelah

menyiapkan

tongkat

selanjutnya

guru

menyampaikan materi tematik tema 4 dan 5 terutama mata
pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. setelah itu peserta didik
diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari ulang
materi yang sudah disampaikan guru.
Hal tersebut sesuai dengan teori Muhammad Affandi, Evi
Chamalah,

dan

Oktarina

Puspita

Wardani

bahwa

Guru

menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian
memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan
mempelajari materi pelajaran.90 Hal ini juga selaras dengan teori
Agus Suprijono bahwa pembelajaran ini diawali dengan penjelasan
89
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guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari, kemudian
dengan bantuan tongkat yang bergulir peserta didik dituntun untuk
merefleksikan atau mengulang kembali materi yang sudah
dipelajari dengan menjawab pertanyaan dari guru. Siapa yang yang
memegang tongkat, dialah yang wajib menjawab pertanyaan.91
Dari temuan tersebut menjelaskan bahwa bu Nafisah
menyampaiakan materi tematik tema 4 dan 5 terutama mata
pelajaran

IPA

dan

Bahasa

Indonesia,

bu

Nafisah

juga

menyampaikan materi menggunakan PPT yang ditayangkan di
LCD, setelah menjelaskan materi bu Nafisah menyusuh peserta
didik untuk membaca dan mempelajari ulang materi yang sudah
diberikan.
3) Guru mempersilahkan peserta didik untuk menutup bukunya
Hal tersebut sesuai dengan teori Muhammad Affandi, Evi
Chamalah, dan Oktarina Puspita Wardani setelah selesai membaca
buku dan mempelajarinya guru mempersilahkan peserta didik
untuk menutup bukunya.92 Hal ini juga selaras dengan teorinya
Endang Komara bahwa salah satu dari langkah-langkah Metode
Talking Stick yaitu Selesai membaca materi/ buku pelajaran dan
mempelajarinya siswa menutup bukunya.93
Dari

temuan

tersebut

menjelaskan

bahwa

guru

mempersilahkan kepada peserta didik untuk menutup bukunya agar
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guru dapat mengetahui kemampuan dan pemahaman peserta didik
atas pertanyaan diberikan oleh guru.
b. Tahap Pelaksanaan
Penerapan Metode Talking Stick di tahap perlaksanaan
merupakan lanjutan dari tahap persiapan. Berdasarkan penyajian data
dan analisis data yang peneliti paparkan, terdapat beberapa temuan
yang peneliti peroleh dalam Penerapan Metode Talking Stick tahap
persiapan pada pembelajaran Tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberejo Kabupaten Pasuruan, diantaranya sebagai
berikut:
1) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa
Tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan oleh guru kelas
V adalah guru mengambil tongkat/ stick yang sudah dipersiapkan
diberikanya kepada salah satu peserta didik, kemudian peserta
didik mengulirkan tongkat kepada peserta didik lainya sesuai
urutan tempat duduk dan diiringi dengan nyanyian yang digemari
peserta didik kelas V.
Hal tesebut sesuai dengan teori

Agus Suprijono bahwa

Guru dan peserta didik memulai permainan Talking Stick dengan
memberikan tongkat kepada salah satu peserta didik.94 Teori ini
juga selaras dengan teorinya Aris Shoimin bahwa tongkat berbicara
sering digunakan kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang

94
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mempunyai hak berbicara. Pada saat pimpinan rapat mulai
berdiskusi dan membahas masalah, ia harus memegang tongkat.
Tongkat akan pindah keorang lain apabila ia ingin berbicara atau
menanggapinya. Dengan cara ini tongkat berbicara akan berpindah
dari satu orang ke orang lain jika orang tersebut ingin
mengemukakan pendapatnya. Apabila semua mendapatkan giliran
berbicara, tongkat itu dikembalikan lagi keketua rapat.95
Dari temuan tersebut menjelaskan bahwa guru mengambil
tongkat yang sudah dipersiapkan kemudian memberikanya kepada
salah satu peserta didik, kemudian peserta didik mengulirkan
sesuai urutan tempat duduk yang berbentuk later U, serta diiringi
menyayikan lagu yang digemari peserta didik kelas V seperti,
Garuda, balonku, pelangi-pelangi, dll.
2) Guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat
harus menjawabnya, demikian seterusnya.
Setelah mengulirkan tongkat tersebut dengan diiringi
nyanyian yang digemari peserta didik, guru memberikan tanda
dengan aba aba “stop”, peserta diidik yang telah mendapatkan
tongkat tersebut wajib menjawab pertanyaan dari guru. Kegiatan
memutar tongkat terus dilakukan hingga seluruh peserta didik
mendapatkan kesempatan untuk diberikan pertanyaan oleh guru.
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Hal tersebut sesuai dengan teori Agus Suprijono bahwa
Peserta didik diintruksikan untuk memberikan tongkat kepada
peserta didik yang terdekat searah jarum jam, Sambil memberikan
tongkat, peserta didik dan guru bernyanyi bersama, Setelah
bernyanyi atau guru memberi tanda tertentu, maka peserta didik
yang memegang tongkat diberikan pertanyaan. Jika tidak dapat
menjawab, guru memberikan hukuman positif, dapat berupa:
berpuisi didepan kelas, atau hal lain yang sifatnya menghibur,
Kegiatan memutar tongkat terus dilakukan hingga seluruh peserta
didik mendapat kesempatan untuk diberikan pertanyaan oleh
guru.96
Teori ini juga selaras dengan teorinya Suyatno bahwa
pelaksanaan proses pembelajaran penggunaan metode Talking
Stick salah satunya berisi tentang sambil memberikan tongkat,
siswa dan guru bernyanyi bersama, setelah bernyanyi atau guru
memberikan tanda tertentu, maka siswa yang memgang tongkat
diberikan pertanyaan, jika tidak dapat menjawab, guru memberikan
hukuman positif dapat berupa berpuisi di depan kelas, atau hal yag
sifatnya menghibur.97
Dari temuan tersebut menjelaskan bahwa bu Nafisah
memberikan pertanyaan kepada peserta didik kelas V, jika peserta
didik tidak dapat menjawab pertanyaan maka akan mendapatkan
96
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hukuman

berupa

membaca

puisi,

membaca

pantun,

dan

menyanyikan lagu Nasional.
3) Guru memberikan kesimpulan
Tahap pelaksanaan dalam metode Talking Stick yang
terakhir adalah guru memberikan kesimpulan atas apa yang sudah
dilaksanakan dalam proses pembelajaran tematik. Hal tersebut
sesuai dengan teori guru dan peserta didik menarik kesimpulan
bersama, diikuti dengan menutup pelajaran dengan berdo’a
bersama.98 Hal ini juga selaras dengan teorinya Suyatno bahwa
pelaksanaan proses pembelajaran penggunaan metode Talking
Stick yang terakhir berisi tentang guru dan siswa menarik
kesimpulan bersama, diikuti dengan menutup pelajaran dengan
berdo’a bersama.99
Dari temuan tersebut menjelaskan bahwa setelah semua
dilaksanakan selanjutnya adalah guru memberikan kesimpulan atas
materi yang sudah diberikan kepada peserta didik dalam satu
pertemuan serta menyimpukanya secara rinci, agar peserta didik
lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh guru.
c. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi metode Talking Stick terdapat kelemahan ditema
5 karena tema 5 terdapat kompetensi dasar yang pada mata pelajaran
IPA yaitu membuat karya jadi guru mengkolaborasikan metode
98
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Talking Stick dengan STAD (Student Team Achievment Division),
sedangkan ditema 4 kompetensi Dasarnya mendukung untuk
menerapkan metode Talking Stick.
Hal tersebut sesuai dengan teori Rusdi Ananda dan Tien Rafida
bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi
mengenai kinerja sesuatu seperti metode, manusia, atau perlatan, yang
informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik
dalam membuat keputusan.100
Dari temuan tersebut menjelaskan bahwa tahap evaluasi metode
Talking Stick pada pembelajaran tematik kelas V di Madrasah
Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yakni guru mengkolaborasikan metode Talking
Stick dengan metode STAD (Student Team Achievment Division)
Karena terdapat Kompetensi Dasar yang membuat karya.
2. Faktor pendukung dan penghambat Metode Talking Stick pada
pembelajaran Tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
Dalam penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran tematik
kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan sudah ada faktor pendukung dan
penghambat muncul.

100
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a. Faktor pendukung
Salah satu faktor pendukung metode Talking Stick ini adalah
peserta didik dapat berani mengemukakan pendapatnya. Hal terebut
sesuai dengan teori Aris Shoimin bahwa adapun kelebihan Talking Stick
antara lain: menguji persiapan peserta didik dalam pemebelajaran,
melatih peserta didik memahami materi dengan cepat, memacu agar
peserta didik lebih giat belajar (belajar dahulu sebelum pelajaran
dimulai, dan peserta didik berani mengemukakan pendapat.101
Dari temuan tersebut menjelaskan bahwa faktor pendukung
metode Talking Stick adalah peserta didik dapat berani mengemukakan
pendapatnya ataupun menjawab pertanyaan dari guru.
b. Faktor penghambat
Faktor penghambat metode Talking Stick adalah membuat
peserta didik senam jantung, hal ini sesuai dengan teori Aris Shoimin
bahwa kekurangan dari metode Talking Stick antara lain: Membuat
peserta didik senam jantung, Peserta didik yang tidak siap tidak bisa
menjawab, Membuat peserta didik tegang, Ketenangan kelas kurang
terjaga, Ketakukan akan pertanyaan yang akan diberikan oleh guru.102
Dari temuan tersebut menjelaskan bahwa faktor penghambat
metode Talking Stick adalah dapat membuat peserta didik merasa degdegan ketika mendapatkan tongkat. Faktor penghambat selanjutnya
yaitu tidak semua tema atau mata pelajaran pada pembelajaran tematik
101
102

Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, 199
Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, 199

84

bisa mengunakan metode Talking Stick. Karena metode Talking Stick
itu metode yang menjawab pertanyaan dari guru ketika mendapatkan
tongkat, ketika ada kompetensi dasar yang membuat suatu karya, maka
guru kelas akan mengkolaborasikan metode Talking Stick dengan
metode lainya.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti lakukan
tentang penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran tematik kelas V di
Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran tematik terdapat tiga
tahap yaitu tahap persiapan, pelasanaan dan evaluasi. Tahap persiapan
antara lain: guru menyiapkan tongkat dan perangkat pembelajaran, guru
menyampaikan materi, peserta didik membaca dan mempelajari ulang
materi yang sudah disampaikan, untuk pelaksanaannya terdapat pemainan
Talking Stick, guru memberikan tongkat kepada peserta didik, kemudian
peserta didik memberikan tongkat kepada peserta didik lainya, mengilir
tongkat tersebut diiringi dengan nyanyian yang digemaro oleh peserta
didik, kemudian guru memberikan tanda aba aba untuk memberhentikan
tongkat tersebut, tongkat berhenti disiapa maka peserta didik tersebut yang
akan mendapatkan pertanyaan dari guru, setelah selesai permainan guru
memberikan kesimpulan atas materi yang sudah disampaikan dan tahap
evaluasinya guru mengkolaborasikan metode Talking Stick dengan metode
STAD (Student Team Achievment Division) Karena terdapat Kompetensi
Dasar yang membuat karya.
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2. Faktor

pendukung

dan

penghambat

metode

Talking

Stick

pada

pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan antara lain: Faktor
pendukung: peserta didik dapat berani mengemukakan pendapatnya dan
Faktor penghambat: membuat peserta didik senam jantung, dan dalam
penerapan metode Talking Stick tidak semua Kompetensi Dasar pada mata
pelajaran bisa diterapkanya metode Talking Stick.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu memberikan saran-saran yang
dapat dijadikan sebagai bahan masukan. Adapun saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk kepala Madrasah diharapkan selalu memotivasi guru tematik untuk
tetap berinovasi dan berkreasi dalam melakukan kegiatan belajar
mengajar.
2. Untuk guru di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan diharapkan guru dapat
menerapkan metode Talking Stick dengan maksimal pada pembelajaran
tematik maupun mata pelajaran lainya.
3. Bagi peneliti Selanjutnya, hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan
pedoman jika akan melakukan penelitian yang sejenis, dengan
memperbaiki kelemahan-kelemahan di penelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA
A. Octavia, Shilphy. Model- model Pembelajaran. Yogyakarta: CV. Budi Utama,
2012.
Afandi, Muhammad Evi Chamalah, dan Okta Puspita Wardani, Model dan
Metode pembelajaran di Sekolah. Semarang: Unnissula Press, 2013.
Akbar, Sa`dun, Dkk. Implementasi Peembelajaran Tematik di Sekolah Dasar.
Bandung: PT remaja Rosda Karya,2017.
Ananda, Rusdi dan Tien Rafida. Pengantar Evaluasi Program Pendidikan.
Medan: Perdana Publishing, 2017.
Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta,
2008.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Jakarta: Gema Risalah Press
Bandung, 1922.
Ermi, Epida, “Upaya Meningkatan Prestasi Belajar IPA dengan Pendekatan
Metakognitif Kelas VI di SDN 153 Pekanbaru”, Open Jurnal System
Indrigiri vol.1, no 2: 34
Faridatush, Ana Sholihah. “Penerapan model kooperatif tipe Talking Stick untuk
meningkatkan pemahaman tema Bumi dan Alam Semesta pada siswa kelas
III MI Jami’atut Tholibin Karangnongko Kab. Kediri”. Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
Huda, Miftahul. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran:Isu-isu Metodis dan
Paradigmatis. Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2011.
Ika, Ade Agustin.”Efektifitas Teknik Talking Stick untuk meningkatkan
penguasaan pola kalimat bahasa jepang kelas ekstrakulikuler SMK
Gondang Pekalong” Skripsi, UNNES, 2015.
Isrok’atun dan Amelia Rosmala, Model-model pembelajaran Matematika.
Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2018.
Komara, Endang. Belajar dan pembelajaran Interaktif. Bandung: PT. Refika
Aditama, 2014.
Malawi, Ibadullah dan Ani Kadarwati. pembelajaran Tematik (Konsep dan
Aplikasi). Magetan: CV. AE Media Grafika,2017.
Mamik. Metedologi Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
Matthew B. Miles, etc. Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook.
America: Arizona State University, 2014

87

88

Mulyaningsing, Nining dan mistina Hidayati. Bukan Kelas Biasa Teori dan
Praktik berbagai model dan metode pembelajaran menerapan inovasi
pembelajaran dikela-kelas inspiratif. Surakarta: CV. Kekata Group, 2018.
Novitasari, Winda. “Penggunaan Metode Talking Stick untuk meningkatkan hasil
belajar siswa kelas VI SD Negeri Bumi Rahayu tahun pelajaran
2017/2018”. Skripsi, IAIN METRO, 2018.
Prastowo, Andi. Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu. Jakarta: Kencana
(Divisi Prenadamedia Group), 2019.
Purba, Anita. Dkk. pengajar professional: Teori dan Konsep. Yayasan kita
menulis, 2021.
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Rahmat. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Konteks Kurikulum.
Yogjakarta: Bening Pustaka, 2019.
Rossyana, Risma Wijayanto,” keefektifan Penerapan Model Talking Stick
terhadap Hasil belajar tema Cita-citaku” Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar
Volume 3, Number 2 2019
Rusman. Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
Jakarta: Kencana, 2017.
Seketariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang No 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (20).
Shoimin, Aris. 68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013.
Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
Sugiono. metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,
2019.
Sunhaji, “pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe Talking Stick Terhadap
Hasil Belajar siswa kelas I Mata Pelajaran Tematik di MI Salafiyah
Syafi’ayah II Klinterejo, Mojokerto. Modeling, Jurnal Program studi
PGMI Volume 3 (September 2016)
Suprijono, Agus. Coopertative Learning: Teori dan Aplikasi Pakem. Surabaya:
Pustaka Belajar, 2010.
Suyatno. Menjelajah Pembelajaran Inovatif. Surabaya: Mamedia Buana Pustaka,
2009.
Tanzih, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras, 2011
Tim Penyusun. Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif . Denpasar, Universitas
Udayana, 2016.

89

Trianto. Desain Pengembangan Pembelajaran tematik Bagi Anak Usia Dini
TK/RA & Anak Usia Kelas Awal SD/MI. Jakarta: Prenada Media Group,
2011.
Winarti, Elin, “ penerapan Meode pembelajaran Talking Stick untuk
meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik pada tema organ gerak
hewan dan manusia kelas V MI Al-Hidayah Pekanbaru”. Skripsi, UIN
Suska Riau, 2019.
Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan. Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2009.

LAMPIRAN 2

Matrik Penelitian
JUDUL

VARIABEL

Penerapan
Penerapan
Metode
Metode
Talking Stick Talking Stick
pada
pembelajaran
Tematik
kelas V di
Madrasah
Ibtida’iyah
Darussalam
Desa
Sumberrejo
Kecamatan
Winongan
Kabupaten
Pasuruan

SUB
VARIABEL
1. Penerapan
Metode Talking
Stick

a. Tahap Persiapan
b. Tahap Pelaksanaan
c. Tahap Evaluasi

2. Faktor
pendukung dan
penghambat

a. Faktor pendukung
b. Faktor penghambat

INDIKATOR

SUMBER DATA
Data Primer
Informan:
- Wawancara
1. Kepala
Madrasah
2. Wali Kelas V
3. Peserta didik
Kelas V
Data Sekunder
- Observasi
- Dokumentasi

METODE
PENELITIAN
Pendekartan
penilitian:
- Kualitatif
Jenis penelitian:
- Deskriptif
Teknik
Pengumpulan
Data:
- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi
Teknik Analisis
Data:
- Kondensasi
Data
- Penyajian
Data
- Kesimpulan
Keabsahan
Data:
-Triangulasi
sumber
- Triangulasi
teknik

FOKUS PENELITIAN
1. Bagaimana penerapan Metode
Talking Stick pada pembelajaran
tematik kelas V di Madrasah
Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberrejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan?
2. Apa faktor pendukung dan
penghambat Talking Stick pada
pembelajaran tematik kelas V di
Madrasah Ibtida’iyah
Darussalam Desa Sumberrejo
Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: MI Darussalam Sumberejo

Tema

: 4 (Sehat Itu Penting)

Sub Tema

: 1 (Peredaran Darahku Sehat)

Kelas / Semester

: V/1

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. KOMPETENSI INTI /KI
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat
bermain.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis,
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.
B.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
ILMU PENGETAHUAN ALAM

Indikator Pencapaian
Kompetensi
ILMU PENGETAHUAN ALAM

3.4

Menjelaskan organ peredaran darah
dan fungsinya pada hewan dan
manusia serta cara memelihara
kesehatan organ peredaran darah
manusia

3.4.1 Menjelaskan cara kerja organ
peredaran darah manusia
4.4.1 Membuat bagan cara kerja
organ
peredaran
darah
manusia

4.4

Menyajikan karya tentang
peredaran darah manusia

organ

BAHASA INDONESIA
3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang
disajikan secara lisan dan tulis dengan

BAHASA INDONESIA
3.6.1 Menjelaskan ciri-ciri dan
unsur-unsur pantun

tujuan untuk kesenangan
4.6 Melisankan pantun hasil karya pribadi
dengan lafal, intonasi, dan ekspresi
yang tepat sebagai bentuk ungkapan
diri.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.Dengan kegiatan mengamati media pembelajaran sistem peredaran darah
manusia, siswa dapat menjelaskan cara kerja organ peredaran darah
manusia secara rinci
2.Dengan kegiatan berkreasi, siswa dapat membuat bagan cara kerja organ
peredaran darah manusia dengan tepat.
3.Setelah membaca pantun, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan unsurunsur pantun.dengan benar.
D. MATERI PEMBELAJARAN
 FAKTA
Jantung manusia terletak di rongga dada bagian kiri
Pembuluh darah manusia terdiri atas 2 jenis yaitu : pembuluh nadi
(arteri) dan pembuluh balik (vena)
Paru-paru terletak di rongga dada
Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri.
Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi.
 KONSEP
Sistem peredaran darah adalah mengalirya darah di dalam tubuh.
Organ sistem peredaran darah manusia yaitu: Jantung, Pembuluh
darah dan Paru-paru
Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh.
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari
jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung.
Paru-paru merupakan organ manusia yang berhubungan dengan
sistem pernapasan (respirasi) dan sistem peredaran darah (sirkulasi).
Fungsi paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan
karbondioksida dari darah.
Pantun adalah salah satu jenis puisi lama dalam kesusastraan Bahasa
Indonesia yang sangat luas dikenal dalam Bahasa-bahasa nusantara.
Ciri-ciri pantun : terdiri atas empat larik (atau empat baris bila
dituliskan), tiap larik terdiri atas 8-12 suku kata,
berima/bersajak akhir dengan pola a-b-a-b ataupun a-a-a-a.
 PROSEDUR
Sistem Peredaran darah pada tubuh manusia dibedakan menjadi 2 :
1. Peredaran darah kecil, peredaran darah yang dimulai dari jantung

ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung.

2. Peredaran darah besar, peredaran darah dimulai dari jantung ke
seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.

(Materi selengkapnya terlampir)
E. MODEL, PENDEKATAN, DAN METODE PEMBELAJARAN
- Model pembelajaran
: Talking Stick
- Pendekatan
: Saintifik
- Metode
: tanya jawab, penugasan, diskusi,
pemberian informasi.
F. MEDIA, ALAT, BAHAN PEMBELAJARAN
Media Pembelajaran
:
o
Slide Powerpoint
o
Bahan ajar (handout)
o
Alat Pembelajaran
:
o
Laptop
o
LCD proyektor
o
Stick
G. SUMBER BELAJAR
a. Buku Pedoman Guru Tema 5: Sehat Itu Penting Kelas 5 (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
b. Buku Siswa Tema 5: Sehat Itu Penting Kelas 5 (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017).
c. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar Kelas V,
Jakarta : Departemen Pendidikan Nasioanal, 2009
d. Buku Kurikulum KTSP Ilmu Pengetahuan Alam 5 Untuk Kelas 5
SD/MI. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan
Nasional. 2010
e. Buku IPA 5 untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta : Kementerian
Pendidikan Nasional. 2010
f. MJA. Irene. 2017. BUPENA. Jilid 5b. Jakarta: Penerbit Erlangga
g. Buku Sekolah Elektronik, bukusekolahdigital.com
h. LKPD

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Tahap
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Pembukaan

Kegiatan inti

Alokasi
waktu
dengan 10 menit

- Guru mengawali pembelajaran
mengucapkan salam
- Siswa berdoa dipimpin ketua kelas
(religius)
- Guru menanyakan kabar siswa dan
memeriksa kehadiran siswa
Apersepsi
- Guru mengondisikan siswa secara klasikal
dengan
meminta
salah satu
siswa
membacakan pantun pada tampilan slide
powerpoint dengan suara nyaring.
- Guru
menstimulus
siswa
dengan
mengajukan pertanyaan : Apa isi pantun
yang dibacakan temanmu?
- Siswa mengembangkan jawaban mengenai
isi pantun yang dibacakan temannya secara
mandiri dalam kaitannya dengan organ
peredaran darah
- Siswa diajak mengingat materi sebelumnya
dan mengkaitkan dengan materi yang akan
dipelajari
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
50 Menit
Mengamati dan menanya
- Siswa mengamati gambar pada slide power
point
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya
1.
Mencoba
- Guru membagikan LKPD dan hand out
kepada siswa
- Siswa mengikuti petunjuk pada LKPD
- Guru menyajikan materi pembelajaran
Menanya
- Siswa
diberikan
kesempatan
untuk
melakukan tanya jawab
- Untuk uji pemahaman, guru memberikan
sejumlah
soal/pertanyaan
untuk
didiskusikan oleh siswa.
Menalar
- Siswa mendiskusikan jawaban dari
pertanyaan yang ada di LKPD
- Guru mendampingi siswa dalam diskusi
kelompok

Tahap

Kegiatan
Penutup

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
waktu

Mengkomunikasikan
- Siswa dan guru membahas soal yang ada
dalam LKPD
- Setelah uji pemahaman melalui kegiatan
diskusi, siswa mengisi bagan cara kerja
organ peredaran darah manusia
- .Guru
membuat
jembatan
untuk
mengantarkan pembelajaran dari materi
peredaran darah manusia ke materi pantun,
misalnya dengan mengatakan, “Menjaga
kesehatan
organ
peredaran
darah
merupakan wujud syukur kepada Alloh
SWT. Cara mengungkapkan rasa syukur
dapat dilakukan dalam berbagai cara,
misalnya melalui pantun.”
- Guru meminta salah satu siswa untuk
membacakan
pantun dalam slide
powerpoint
- Guru secara interaktif mengadakan tanya
jawab tentang ciri-ciri dan unsur-unsur
yang ada pada pantun yang dibaca
- Permainan Talking Stick
- Siswa bersama guru menyimpulkan materi
pembelajaran yang sudah dilakukan
- Guru melakukan evaluasi dengan kegiatan tanya
jawab materi yang telah dipelajari
- Guru melakukan refleksi dengan menanyakan
kepada siswa tentang perasaannya pada
pembelajaran yang telah berlangsung
- Guru melakukan rencana tindak lanjut/umpan
balik dengan memberikan penugasan di rumah
yaitu:
 Dengan bantuan orang tua dan anggota
keluarga lainnya, siswa menyebutkan
kegiatan anggota keluarga dalam upaya
menjaga kesehatan organ peredaran
darah.
- Guru menginformasikan rencana kegiatan
pembelajaran berikutnya (pembelajaran 2)
- Guru mengajak siswa untuk mengakhiri
pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah.
- Guru mengucapkan salam.

3
Menit

I.

PENILAIAN
NO

1.

2

1

KISI-KISI PENILAIAN
INDIKATOR
ASPEK
TEKNIK
PENILAIAN
ILMU
PENGETAHUAN
ALAM
3.4.1 Menjelaskan cara Pengetahuan
Tes Tulis
kerja organ
peredaran darah
manusia
4.4.1 Membuat bagan
Ketrampilan
Produk
cara kerja organ
peredaran darah
manusia
BAHASA
INDONESIA
Pengetahuan
Tes Tulis
3.6.2 Menjelaskan
ciri-ciri dan
unsur-unsur
pantun

INSTRUMEN
PENILAIAN

Butir Soal
Pilihan ganda

Rubrik
Penilaian
Produk

Butir Soal
Pilihan Ganda

Remedial
Bagi siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan (<70) diberikan pembelajaran remidial
dalam bentuk :

a. Bimbingan perorangan jika siswa yang belum tuntas ≤ 20%
b. Belajar kelompok (tutor sebaya) jika siswa yang belum tuntas antara 20 % 50 %, guru sebagai fasilitator.
c. Pembelajaran Ulang jika siswa yang belum tuntas ≥ 50 %

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: MI Darussalam Sumberejo

Tema

: 4 (Sehat Itu Penting)

Sub Tema

: 1 (Peredaran Darahku Sehat)

Kelas / Semester

: V/1

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. KOMPETENSI INTI /KI
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat
bermain.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis,
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
Pencapaian Kompetensi
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
ILMU PENGETAHUAN
3.2 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi
SOSIAL
manusia dengan lingkungan dan
3.2.1 Menjelaskan interaksi
pengaruhnya terhadap pembangunan
sosial di lingkungan
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat
masyarakat
Indonesia.
3.2.2 Menganalisis jenis
interaksi sosial yang
terjadi di lingkungan
masyarakat.

BAHASA INDONESIA
BAHASA INDONESIA
3.6.1 Menjelaskan jenis3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang
jenis pantun
disajikan secara lisan dan tulis dengan
berdasarkan usia
tujuan untuk kesenangan.
3.6.2 Mengidentifikasi jenis
4.6 Melisankan pantun hasil karya pribadi
dan isi pantun
dengan lafal,intonasi, dan ekspresi yang
berdasarkan jenis usia
tepat sebagai bentuk ungkapan diri.
4.6.1 Membacakan pantun
dengan lafal, intonasi,
dan ekspresi yang
tepat
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.

Peserta didik mampu menjelaskan interaksi sosial di lingkungan
masyarakat

2.

Peserta didik mampu menganalisis interaksi sosial yang terjadi di
lingkungan masyarakat

3.

Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pantun

4.

Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan isi pantun
berdasarkan jenis usia

5.

Peserta didik dapat membaca pantun dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat

D. MATERI PEMBELAJARAN
Fakta


Menjelaskan interaksi sosial di lingkungan masyarakat



Menganalisis
masyarakat



menjelaskan jenis-jenis pantun



Mengidentifikasi jenis dan isi pantun berdasarkan jenis usia



Membaca pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat

interaksi

sosial

yang

terjadi

di

lingkungan

Konsep


Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling
mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, maupun
kelompok dengan kelompok.



Jenis-jenis pantun: pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun
orang tua.

Prosedur


Cara membedakan pantun berdasarkan jenis usia
 Pantun anak-anak merupakan sejenis pantun yang denganya
ada hubungan dimasa kecil.
 Pantun muda merupakan pantun yang terkait dengan kehidupan
remaja
 Pantun orang tua merupakan pantun yang memiliki hubungan
dengan orang tua

D. MODEL, PENDEKATAN, DAN METODE PEMBELAJARAN
- Model pembelajaran
: Talking Stick
- Pendekatan
: Saintifik
- Metode
: tanya jawab, penugasan, diskusi,
pemberian informasi.
E. MEDIA, ALAT, BAHAN PEMBELAJARAN
Media Pembelajaran
:
o
Slide Powerpoint
o
Bahan ajar (handout)
o
Alat Pembelajaran
:
o
Laptop
o
LCD proyektor
o
Stick
o
LKPD
F. SUMBER BELAJAR
1. Buku Pedoman Guru Tema 4: sehat itu penting (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017).
2. Buku Siswa Tema 4: sehat itu penting (Buku Tematik Terpadu
Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017).
3. Buku Sekolah Elektronik, bukusekolahdigital.com
4. LKPD.
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Tahap
Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Waktu
- Guru
mengawali
pembelajaran
dengan 10 menit
Kegiatan
mengucapkan salam
Pembukaan
- Siswa berdoa dipimpin ketua kelas (religius)
- Guru menanyakan kabar siswa dan memeriksa
kehadiran siswa
Apersepsi
- Guru mengondisikan siswa untuk mengamati
gambar interaksi sosial di layar proyektor

Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan inti

a.

Alokasi
Waktu

- Guru menstimulus siswa dengan mengajukan
pertanyaan : apa gambar di layar proyektor?
- Siswa mengembangkan jawaban mengenai
gambar interaksi pada layar proyektor
- Siswa diajak mengingat materi sebelumnya dan
mengkaitkan dengan materi yang akan dipelajari
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
50 menit
Mengamati dan menanya
- Siswa mengamati gambar pada slide power
point
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya
Mencoba
- Guru membagikan LKPD dan hand out kepada
siswa
- Siswa mengikuti petunjuk pada LKPD
- Guru menyajikan materi pembelajaran
Menanya
- Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan
tanya jawab
- Untuk uji pemahaman, guru memberikan
sejumlah soal/pertanyaan untuk didiskusikan
oleh siswa.
Menalar
- Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan
yang ada di LKPD
- Guru mendampingi siswa dalam diskusi
kelompok
Mengkomunikasikan
- Siswa dan guru membahas soal yang ada dalam
LKPD
- Setelah uji pemahaman melalui kegiatan
diskusi,
- .Guru membuat jembatan untuk mengantarkan
pembelajaran dari materi interaksi sosial ke
materi pantun,
- Guru meminta salah satu siswa untuk
membacakan pantun dalam slide powerpoint
- Guru secara interaktif mengadakan tanya jawab
tentang jenis-jenis pantun berdasarkan usia yang
ada pada pantun yang dibaca
- Permainan Talking Stick

Tahap
Kegiatan
Penutup

Kegiatan Pembelajaran
- Siswa bersama guru menyimpulkan materi
pembelajaran yang sudah dilakukan
- Guru melakukan evaluasi dengan kegiatan tanya
jawab materi yang telah dipelajari
- Guru melakukan refleksi dengan menanyakan
kepada siswa tentang perasaannya pada
pembelajaran yang telah berlangsung
- Guru melakukan rencana tindak lanjut/umpan
balik dengan memberikan penugasan di rumah
yaitu:
 Dengan bantuan orang tua dan anggota
keluarga lainnya, siswa menyebutkan
kegiatan anggota keluarga dalam upaya
menjaga kesehatan organ peredaran
darah.
- Guru menginformasikan rencana kegiatan
pembelajaran berikutnya
- Guru mengajak siswa untuk mengakhiri
pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah.
- Guru mengucapkan salam.

H. PENILAIAN
KISI-KISI PENILAIAN
NO
INDIKATOR
ASPEK
TEKNIK
PENILAIAN
ILMU
PENGETAHUAN
SOSIAL
1.
Pengetahuan
Tes Tulis
3.4.1 Menjelaskan
interaksi sosial di
lingkungan masyarakat
3.4.2 Menganalisis
jenis interaksi sosial
yang terjadi di
lingkungan
masyarakat.
BAHASA
INDONESIA
2
Pengetahuan
Tes Tulis
3.6.1 Menjelaskan
jenis-jenis
pantun
berdasarkan usia

INSTRUMEN
PENILAIAN

Butir soal
uraian

Butir Soal
uraian

Alokasi
Waktu
3 menit

3.6.2
Mengidentifika
si jenis dan isi
pantun
berdasarkan
jenis usia
4.6.1 Membacakan
pantun dengan
lafal, intonasi,
dan ekspresi
yang tepat

Pengetahuan

Tes Tulis

Butir soal
uraian

keterampilan

Penilaian
performance

Lembar
penilaian
performance

Remedial
Bagi siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan (<70) diberikan pembelajaran
remidial dalam bentuk :

d. Bimbingan perorangan jika siswa yang belum tuntas ≤ 20%
e. Belajar kelompok (tutor sebaya) jika siswa yang belum tuntas antara 20 % 50 %, guru sebagai fasilitator.
f. Pembelajaran Ulang jika siswa yang belum tuntas ≥ 50 %

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah
Mata Pelajaran
Tema
Subtema
Muatan Pembelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu
KoA
.

:
:
:
:
:
:
:

MI Darussalam Sumberejo
Tematik
5 ( Ekosistem )
1 ( Komponen Ekosistem )
Bahasa Indonesia dan IPA
V / Ganjil
2 x 35 Menit

Kompetensi Inti / KI
KI 1

:

KI 2

:

KI 3

:

KI 4

:

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan
guru.
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan
logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Muatan : Bahasa Indonesia
No
Kompetensi
Indikator
3.7
Menguraikan konsep-konsep yang
3.7.1 Menuliskan informasi
saling berkaitan pada teks nonfiksi.
penting pada bacaan
nonfiksi
4.7

Menyajikan konsep-konsep yang
saling berkaitan pada teks nonfiksi
ke dalam tulisan dengan bahasa
sendiri.

4.7.1 Menyampaikan secara
verbal informasi penting
terkait teks nofiksi dengan
menggunakan kosakata
baku

Muatan : IPA
No
Kompetensi
Indikator
3.5 Menganalisis hubungan antar 3.5.1. Mengklasifikasikan hewan
komponen ekosistem dan jaringberdasarkan jenis
jaring makanan di lingkungan
makanannya
sekitar.
4.5 Membuat karya tentang konsep 4.5.1. Membuat bagan tentang

jaring-jaring makanan dalam suatu
ekosistem
.

D
.

penggolongan
berdasarkan
makanannya.

hewan
jenis

C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks nonfiksi yang disajikan, peserta didik dapat
menuliskan informasi penting dalam bacaan secara tepat.
2. Setelah membaca teks, peserta didik dapat menyampaikan secara verbal
informasi penting terkait teks nonfksi dengan tepat
3. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan
makanannya dengan benar.
4. Melalui penugasan dari guru, peserta didik dapat membuat bagan tentang
penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat
Materi Pembelajaran
1. Fakta :
 Harimau memakan daging
 Sapi memakan rumput
 Tikus memakan daging dan tumbuhan
2. Konsep :
 Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan
 Karnivora adalah hewan pemakan daging
 Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging
3. Prosedur :
 Cara menentukan informasi penting
 Membaca seluruh kalimat dalam paragraf
 Menggaris bawahi kalimat yang memuat informasi penting
 Menulis informasi penting menggunakan bahasa sendiri

E.

Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran
Model
: Cooperative Learning (STAD)
Pendekatan : Scientific
Metode
: Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, pemberian informasi dan
Talking Stick (Permainan)

F.

Media/Alat/BahanPembelajaran
Media pembelajaran :
- Teks Bacaan tentang tentang Penggolongan hewan berdasarkan makanan
- Gambar tempel
- Power Point penggolongan hewan berdasarkan makanannya
Alat pembelajaran :
- Kertas
- Gunting
- Lem Kertas/ Glukol
- Spidol
- Laptop

- Proyektor
- Stick
- LKPD
G. Sumber Belajar :
1. Buku Pedoman Guru Tema 5 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 5 Kelas 5 (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2014).
2. Endang Susilowati, 2010. Ilmu Pengetahuan Alam 4. Jakarta : Kementerian
Pendidikan Nasional
3. Ikhwan, 2009.Ilmu Pengetahuan Alam4. Jakarta :Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional
4. Internet

H Langkah-Langkah Pembelajaran
.
Jenis
Uraian Kegiatan
Kegiatan
1. Kelas dimulai dengan mengucapkan salam, menanyakan
Kegiatan
kabar dan mengecek kehadiran peserta didik
Pendahuluan
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang
peserta didik. Peserta didik yang diminta membaca do’a
adalah peserta didik yang hari ini datang paling awal.
(Menghargai kedisiplinan peserta didik/ PPK).
3. Peserta didik diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya citacita.
4. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi
sebelumya yaitu tentang macam-macam ekosistem
5. Guru menginformasikan tema dan tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai tentang penggolongan hewan berdsarkan
jenis makannnya
6. Guru memotivasi peserta didik dengan menyanyikan lagu
”Kupu-kupu yang lucu”
Kegiatan Inti 1. Ayo Mengamati

Alokasi
Waktu
10
menit

 Peserta didik mengamati slide penggolongan hewan
 Peserta didik mengamati dan mencermati gambar
bermacam-macan hewan yang disajikan selanjutnya
peserta didik bertanya jawab dengan guru untuk
mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan
jenis makanannya.
( Critical Thinking )
2. Ayo Menanya
 Guru menayakan pada siswa, kira-kira pertanyaan apa
yang muncul saat siswa melihat gambar (Menanya)
 Guru menjelaskan tentang klasifikasi hewan
berdasarkan jenis makanannya.

50 menit

3. Ayo Mencoba
 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa
kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota, masing-masing
anggota mendapat nomor dada (Collaborative )
 Setiap kelompok menerima lembar kegiatan peserta
didik ( LKPD ) untuk melengkapi tabel penggolongan
hewan berdasarkan makanannya (Creatif )
 Guru membimbing peserta didik membagi tugas dalam
kelompok
 Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam
setiap kelompok
4. Ayo Mengasosiasi
 Peserta didik membuat skema penggolongan hewan
berdasarkan makanannya beserta ciri-cirinya (Creatif )
 Peserta didik menggunakan kata-kata baku dalam
skema yang dibuat
5. Ayo Mengkomunikasikan
 Guru menunjuk perwakilan siswa dari masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan
(Comunikatif )
 Guru mengingatkan peserta didik untuk menggunakan
kata baku.
 Peserta didik menempel hasil presentasi diskusi
kelompoknya di papan tempel yang sudah disiapkan
guru
 Peserta didik diberi kuis dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap
materi yang sudah dipelajari
 Guru mengumumkan hasil skor/nilai masing-masing
kelompok
 Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang
terbaik.
6. Ayo Bernyanyi
 Guru menampilakan slide berisi lirik lagu
”Penggolongan hewan”.
 Guru bersama peserta didik menyanyi bersama-sama
lagu “penggolongan hewan”
 Permainan Talking Stick.

Kegiatan

1. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan /

3

Penutup

rangkuman hasil belajar dari yang telah dipelajari.
2. Guru memberikan penguatan dari kesimpulan yang
disampaikan peserta didik
3. Guru memberikan refleksi tentang pembelajarana hari ini
dengan menuliskan perasaan mereka pada kertas.
4. Guru memberi tindak lanjut dengan menginformasikan
peserta didik untuk membaca mater tentang “rantai
makanan”
5. Mengajak peserta didik mengucapkan ”hamdalah bersamasama”
6. Mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam

menit

I. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran
1.
Teknik Penilaian :
a. Sikap
: Observasi
b. Pengetahuan
: Tes Tertulis
c. Keterampilan
: penilaian produk
2.
Instrumen Penilaian :
a. Sikap
: Lembar Observasi penilaian sikap
b. Pengetahuan
: Butir soal uraian
c. Keterampilan
: Lembar Penilaian produk
3.
Remedial
Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KD-nya belum tuntas yaitu melalui
pemberian tes tertulis

Kisi-kisi Penilaian
No

Indikator

Aspek

Teknik
Penilaian

Instrumen
Penilaian

Tes tulis

Butir soal uraian

Penilaian
performance

Lembar penilaian
performance

Tes tulis

Butir soal uraian

Penilaian
produk

Lembar penilaian
produk

Bahasa Indonesia
1

3.7.2 Menjelaskan informasi
penting pada bacaan
nonfiksi
2
4.7.1 Menyampaikan informasi
penting terkait teks nofiksi
dengan menggunakan
kosakata baku
Ilmu Pengetahuan Alam
3

4

3.5.2 Mengklasifikasikan hewan
berdasarkan jenis
makanannya
4.5.1. Menyajikan bagan tentang
penggolongan hewan
berdasarkan jenis
makanannya

Pengetahuan

Keterampilan

Pengetahuan

Keterampilan
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DAFTAR NILAI KELAS V
MI DARUSSALAM SUMBEREJO PASURUAN
TAHUN PELAJARAN 2021-2022
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
Ahmad Dani Mustofa
Almira Nufayla
Andika Putra
Aprilia Dwi Wulandari
Aulia Khilwa
Fingka Reva Rosila
Heri Iswanto
Kamelia Zidna Ilma
Kevin Xaviero Ilzam Bachtiar
Kuni Aulia Hamidah Syafa'atin
Lailatul Maghfiroh
Lina Risalatul Mu'awana
M. Azka Ato'illah
M. Febrian Al-Ghofiri
M. Zadit Taqwa
Muhammad Rizqi Aditia Malik
Mukhammad Ghoni Syahputra
Oktavia Bunga Lestari
Silvana Yunita
Yuli Fitrotul Ahadiah
Rata-rata

Tema 4 Sub 1
1
2
67
80
80
90
100
67
67
100
67
100
100
80
67
100
80
87
80
67
80
100
#DIV/0! 82,95

Tema 4 Sub 2
1
2
50
80
85
80
64
80
100
100
80
80
64
40
50
80
100
100
85
100
100
80
80
80
85
100
50
40
85
100
100
100
60
100
85
80
60
40
85
100
100
100
78,40
83,00

Tema 5 sub 1
1
2
100
91
100
96
20
82
100
96
100
100
100
82
i
i
100
96
50
100
100
100
100
100
100
91
20
91
100
100
100
84
33
84
100
82
100
82
100
91
100
96
85,42 91,79
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STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM
KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN PELAJARAN 2021-2022
YAYASAN
KEPALA MADRASAH

KETUA

ZAINUL ARIF, S.Pd.I

SUPOYO WIFANTO

UNIT PERPUSTAKAAN

OPERATOR

ERNA SETIORINI,S.Pd

NAFISAH, S.Pd

JABATAN

GURU KELAS I

GURU KELAS II

GURU KELAS III

GURU KELAS IV

GURU KELAS V

GURU KELAS VI

ERNA SETIORINI, S.Pd

SITI ASMAUL KHUSNAH, S.Pd

RINAYATI, S.Pd

NURUL MA’RIFAH, S.Pd.SD

NAFISAH, S.Pd

NURUL JANNAH, S.Pd.I

GURU AGAMA

GURU PJOK

ARUKAT, S.Ag

NOVI SETIAWAN, S.Pd

KETERANGAN :

SISWA
: GARIS KOMANDO
: GARIS KOORDINASI

MASYARAKAT

BALAI
DESA
SUMBEREJO

LAMPIRAN 11
Dokumentasi

(Gedung kelas Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo)

(Wawancara dengan kepala Madrasah)

(Wwancara dengan wali kelas V)

(Wawancara dengan peserta didik kelas V)

(Data prestasi guru, prestasi akademik peserta didik, dan prestasi non
akademik peserta didik)

(Penerapan metode Talking Stick oleh kelas V)
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
A. Observasi
1. Letak lokasi penelitian, dimana peneliti mendatangi secara langsung
lokasi penelitian yang bertempat di desa Sumberejo kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan.
2. Situasi kegiatan penerapan metode Talking Stick pada pembelajaran
tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
B. Wawancara kepada pendidik
1. Bagaimana penerapan Metode Talking Stick pada pembelajaran tematik
kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan?
a. Bagaimana penerapan metode Talking Stick pada tahap persiapan pada
pembelajaran tematik secara umum?
b. Apa yang ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran dikelas?
c. Materi atau tema berapa yang menggunakan metode Talking Stick?
d. Dalam penyampaian materi ke peserta didik ibu menggunakan media
apa saja bu?
e. Berapa alokasi waktu pembelajaran dikelas?
f. Bagaimana langkah-langkah dalam penerapan metode Talking Stick?
g. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik itu pertanyaannya
berupa pilihan ganda atau yang lainya?
h. Bagaimana contoh pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik?
i. Jika ada peserta didik yang tidak bisa/ kurang tepat dalam menjawab
pertanyaan dari bu guru apa ada hukumanya, hukuman berupa apa?
j. Penerapan Talking Stick itukan ada nyanyiannya, dalam penerapan ini
lagu apa saja yang dinyanyikan?
k. Apa ada kendala atau hambatan dalam penerapan metode Talking Stick
ini?

l. Bagaimana hasil yang dicapai peserta didik dari penerapan metode
Talking Stick ini?
m. Bagaimana respon peserta didik ketika guru menerapkan metode
Talking Stick ini?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat metode Talking Stick pada
pembelajaran tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa
Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?
C. Dokumentasi
1. Profil Lembaga Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo Pasuruan.
2. Visi, misi, tujuan Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo Pasuruan.
3. Struktur

organisasi

Madrasah

Ibtida’iyah

Darussalam

Sumberejo

Pasuruan.
4. Data jumlah peserta didik kelas V Madrasah Ibtida’iyah Darussalam
Sumberejo Pasuruan.
5. Data prestasi peserta akademik dan non akademik didik V Madrasah
Ibtida’iyah Darussalam Sumberejo Pasuruan.
6. Foto-foto kegiatan pelaksanaan Metode Talking Stick pada pembelajaran
Tematik kelas V di Madrasah Ibtida’iyah Darussalam Desa Sumberejo
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
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: Desa Lebak. RT 002 RW 006 Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

Fakultas

: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah

Email

: dwindanuriliman@gmail.com

No Handphone

: 085754144972

Riwayat Pendidikan:
1.
2.
3.
4.
5.

TK
SD
SMP
MA
S1

: TK DWP VII Lebak
: SD Negeri Lebak
: SMP Negeri 02 Kraton
: MA Negeri Kraton
: UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

