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Pendahuluan  

Guru dituntut untuk memilih model pembelajaran 

yang memotivasi siswa untuk lebih aktif dan dapat 

meningkatkan kemampuan ranah kognitif pada (C1-C3), 

salah satu alternatif yang akan dipilih untuk dapat 

meningkatkan keaktifan dan kemampuan ranah kognitif 

(C1-C3) yaitu melalui penerapan model pembelajaran 

Talking stick atau permainan tongkat. Model Talking 

sick merupakan sebuah inovasi baru untuk mencoba 

mengaktifkan siswa yaitu dengan terlebih dahulu guru 

menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membaca dan mempelajari materi pada 

pegangannya/paketnya, setelah selesai membaca buku 

dan mempelajarinya, guru mengambil tongkat dan 

memberikan kepada siswa, setelah itu guru memberikan 

pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat harus 

menjawab soal yang terdapat didalam tongkat tersebut 

saat proses pembelajaran berlangsung, demikian 

seterusnya sampai sebagian siswa mendapatkan giliran 

untuk menjawab pertanyaan (Tarmizi,2010). 

Aktivitas mempunyai arti yaitu keaktifan, banyak 

jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa dalam 

kegiatan belajar. Paul D. Dierich (Hamalik,2007:172-

173) 

Bloom (Susilo,2006) tujuan pengajaran meliputi 3 

kawasan belajar yaitu kognitif (kemampuan dan 

pengetahuan), afektif (sikap), psikomotorik 

(keterampilan). Tujuan kognitif berkaitan dengan 

perubahan tingkah laku dari berbagai proses. Tujuan 

pengajaran kawasan kognitif ini dibagi dalam 6 aspek 

yang tersusun secara bertingkat dari yang paling rendah 

sampai tinggi (sukar) adalah pengenalan (C1), 

Kata kunci: Talking stick, keaktifan dan kemampuan ranah kognitif (C1-C3), ri pencemaran lingkungan 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan keaktifan dan kemampuan ranah kognitif (C1–C3) siswa 

kelas VII D melalui model pembelajaran Talking stick. Hal ini didasarkan pada proses pembelajaran biologi 

di kelas tersebut masih kurang efektif, dan berakibat pada rendahnya keaktifan siswa dan kemampuan ranah 

kognitif siswa, yang dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan siswa kelas VII D yaitu 67. Selain itu juga, 

kurangnya respon dari siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung, banyak siswa yang cenderung pasif 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, ada siswa yang sibuk sendiri membuka kamus disaat 

proses pembelajaran biologi, mengobrol di saat mengerjakan tugas kelompok, ada sebagian siswa yang 

melamun dan mengantuk. Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran Talking stick.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak 2 siklus dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Sedayu tahun ajaran 2013/2014, berjumlah 29 siswa. Data 

dikumpulkan dengan teknik observasi dan tes. Instrumen yang digunakan adalah soal tes pilihan ganda, 

lembar observasi dan catatan guru. Data dianalisis secara deskriptif. 

Penggunaan model pembelajaran Talking stick dapat meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan 

kemampuan ranah kognitif siswa C1-C3 dengan perbaikan pembelajaran disiklus II dengan cara guru 

mengatur kembali posisi meja kelompok, guru lebih memperhatikan putaran stick agar volume pertanyaan 

merata pada semua kelompok, guru memberikan penguatan kepada siswa untk membaca materi sebelum 

proses pembelajaran dimulai pada pertemuan berikutnya, guru memberikan motivasi kepada siswa, guru tidak 

terlalu cepat dalam menyampaikan materi, Peningkatan keaktifan siswa pada siklus I sebesar 58,61% dan 

75,85% pada siklus II. Peningkatan kemampuan ranah kognitif C1-C3 siswa dapat dilihat pada siklus I 

dengan nilai rata-rata yang diperoleh 73,62 % dan 87,58% pada siklus II 

Peningkatan Keaktifan dan Kemampuan Ranah Kognitif C1–C3 Siswa 
Kelas VII D melalui Model Pembelajaran Talking stick pada Materi 

Pencemaran Lingkungan di SMP Negeri 1 Sedayu Tahun Ajaran 
2013/2014 
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pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis 

(C5) dan evaluasi (C6). 

Model pembelajaran Talking stick merupakan salah 

satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada kemandirian belajar siswa, 

meningkatkan konsentrasi siswa serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide- 

ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini 

biasa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkatan usia anak didik (Tarmizi,2010).   

Suprijono (2009:109) adapun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode talking 

stick adalah sebagai berikut:  

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat  

2. Guru menjelaskan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi 

pada pegangannya/ buku paketnya  

3. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya 

guru mempersilahkan peserta didik untuk menutup 

bukunya  

4.  Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada 

salah satu peserta didik, setelah itu guru memberi 

pertanyaan dan peserta didik yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawab pertanyaan dari guru 

demikian seterusnya  

5. Ketika stick bergulir dari peserta didik ke peserta 

didik lainnya sebaiknya diiringi musik atau lagu  

6. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 

refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya  

7. 7. Guru memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban 

yang diberikan peserta didik  

8. Merumuskan kesimpulan  

9. Penutup 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Sedayu Yogyakarta pada kelas VII D untuk tahun 

pelajaran 2013/2014 yang dilaksanakan pada bulan Mei 

2014. Subjek penelitian berjumlah 30 siswa terdiri dari 

15 siswa laki- laki dan 15 siswa perempuan. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrument 

yaitu: 

a. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari: 

1) Hand-out pembelajaran pencemaran lingkungan 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Instrumen Penelitian yang terdiri dari: 

1) Lembar observasi keaktifan siswa untuk mengukur 

peningkatan keaktifan belajar siswa pada materi 

pencemaran lingkungan. 

2) Soal- soal post test, yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan kognitif siswa. 

3) Catatan guru (Anekdot) yang digunakan untuk 

hasil observasi, reaksi dan refleksi guru terhadap 

pembelajaran yang dikelolanya dan untuk merekam 

perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya 

menjadi guru (Wardani,2007). Instrumen penelitian 

soal pilihan ganda di ukur dengan uji validitas 

expert.  Data dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan cara menggunakan teknik observasi dan 

tes. Observasi dalam penelitian ini ditujukan untuk 

mengamati aktivitas siswa yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang keaktifan belajar siswa 

dalam proses belajar mengajar sedangkan Tes ini 

digunakan untuk mengetahui peningkatan ranah 

kognitif (C1-C3) setelah diberi soal tes. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Keaktifan belajar biologi siswa materi pencemaran 

lingkungan siklus I pada Tabel I dan siklus II pada table 

2. 

Tabel 1. Lembar Observasi Keaktifan belajar Biologi Siswa Materi Pencemaran Lingkungan Siklus I 

Sintak model pembelajaran Talking 

stick 

Variabel 

Keaktifan 

Indikator Keaktifan Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

Guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok 

    

Guru menjelaskan materi pencemaran 

lingkungan 

Listening 

activities 

Siswa mendengarkan 

penyajian bahan  

27 93,10% 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berdiskusi dan mempelajari 

materi pencemaran lingkungan 

Oral activities Siswa  

melakukan diskusi 

19 65,51% 

Guru mengambil tongkat dan 

memberikan kepada salah satu siswa 

  

 

  

Siswa yang memegang tongkat harus 

membacakan dan menjawab soal yang 

ada didalam tongkat 

Oral activities Siswa  

menjawab pertanyaan 

10 34,48% 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpendapat jika memiliki 

jawaban. 

Oral activities Siswa mengeluarkan 

pendapat 

14 48,27% 

Guru menyuruh siswa membuat 

rangkuman 

Writing 

activities 

Siswa  

membuat rangkuman 

15 51,72% 

Kesimpulan     

                                  Rata-rata 58,61% 
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Tabel 2. Lembar Observasi Keaktifan belajar Biologi Siswa Materi Pencemaran Lingkungan Siklus II 

Sintak model pembelajaran Talking 

stick 

Variabel 

Keaktifan 

Indikator 

Keaktifan 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

Guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok 

    

Guru menjelaskan materi 

pencemaran lingkungan 

Listening 

activities 

Siswa 

mendengarkan 

penyajian bahan  

28 96,55% 

Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi dan 

mempelajari materi pencemaran 

lingkungan 

Oral 

activities 

Siswa  

melakukan 

diskusi 

20 68,96% 

Guru mengambil tongkat dan 

memberikan kepada salah satu siswa 

  

 

  

Siswa yang memegang tongkat 

harus membacakan dan menjawab 

soal yang ada didalam tongkat 

Oral 

activities 

Siswa  

menjawab 

pertanyaan 

14 48,27% 

Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpendapat jika 

memiliki jawaban. 

Oral 

activities 

Siswa 

mengeluarkan 

pendapat 

19 65,51% 

Guru menyuruh siswa membuat 

rangkuman 

Writing 

activities 

Siswa  

membuat 

rangkuman 

29 100% 

Kesimpulan     

                                  Rata-rata 75,85% 

 

 

 

Tes Ranah Kognitif Siswa Siklus I tertera pada 

Tabel 3 dan siklus II pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Hasil Tes Ranah Kognitif Siswa Siklus I                                                                   

Perolehan 

nilai 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

Jumlah 

Siswa 

Rata-

rata 

<75 16 55,17 %  

73,62 % ≥75 13 44,82 % 

Tabel 4. Hasil Tes Ranah Kognitif Siswa Siklus II 

Perolehan 

nilai 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

Jumlah 

Siswa 

Rata-

rata 

<75 4 13,79% 
87,58 % 

≥75 25 86,20% 

                                          

Keterlaksanaan tindakan penggunaan model 

pembelajaran Talking stick, mengetahui berapa siklus 

model pembelajaran Talking stick dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil ranah kognitif belajar siswa, serta 

mengetahui besar peningkatan keaktifan dan 

kemampuan ranah kognitif siswa pada setiap siklus 

menggunakan model pembelajaran Talking stick. Pada 

penelitian ini keaktifan siswa dilihat dari aspek siswa 

menjawab pertanyaan, mengeluarkan pendapat, 

melakukan diskusi, mendengarkan penyajian bahan dan 

membuat rangkuman sedangkan hasil belajar siswa 

dilihat dari kemampuan ranah kognitif C1-C3 siswa 

kelas VII D SMP Negeri 1 Sedayu Yogyakarta pada 

materi pencemaran lingkungan tahun pelajaran 

2013/2014. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I 

menunjukkan bahwa kemampuan afektif siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar hanya 58,61% sehingga 

dikatakan siswa belum bisa aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan sebelum 

proses pembelajaran dimulai sebagian siswa belum 

mempelajari materi pencemaran lingkungan sehingga 

siswa belum menguasai materi pencemaran lingkungan 

yang mengakibatkan siswa belum siap saat mendapatkan 

tongkat dari temannya. Selain itu guru kurang 

memperhatikan perputaran tongkat sehingga tidak semua 

kelompok mendapatkan pertanyaan yang mengakibatkan 

siswa merasa iri dan malas untuk menjawab pertanyaan 

yang ada didalam tongkat, serta guru kurang 

memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa tidak 

semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Sedangkan hasil post tes siswa belum mencapai hasil 

yang memuaskan. Nilai rata-rata post tes siswa pada 

siklus I yaitu 73,62 % dan ketuntasan belajar secara 

klasikal yaitu 55,17%. Nilai rata-rata siswa tersebut 
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belum mencapai hasil yang memuaskan dengan indikator 

keberhasilan yaitu apabila siswa telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal minimal 75%, serta 

mencapai ketuntasan individu dengan nilai ≥ 75 pada 

saat evaluasi. 

Proses pembelajaran siklus II terlaksana dalam 1 kali 

pertemuan di kelas VII D SMP Negeri 1 Sedayu 

Yogyakarta pada materi pencemaran lingkungan dengan 

sub materi pencemaran air. Pada tahap pembelajaran 

siklus II terjadi peningkatan hasil rata-rata kemampuan 

afektif siswa yaitu 58,61% menjadi 75,85%.     

Peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa siswa 

mulai aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di 

kelas. Sedangkan peningkatan kemampuan ranah 

kognitif C1-C3 siswa dapat dilihat dari hasil post tes 

persentase ketuntasan secara klasikal yaitu 55,17% 

menjadi 86.20%.  Siswa yang memperoleh nilai diatas 

KKM juga meningkat dengan nilai rata-rata 87,58% dari 

jumlah 25 siswa yang tuntas belajar. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan model Talking stick dapat 

meningkatkan keaktifan siswa serta kemampuan ranah 

kognitif C1-C3 siswa . Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan hasil observasi keaktifan siswa serta hasil 

nilai post tes siswa pada materi pencemaran lingkungan. 

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil catatan guru yang 

menunjukkan bahwa siswa sudah paham dengan model 

pembelajaran  Talking stick, siswa sudah mulai aktif 

dilihat dari aspek menjawab pertanyaan, mengeluarkan 

pendapat, melakukan diskusi, mendengarkan penyajian 

bahan serta membuat rangkuman. Siswa bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Talking stick.   

Penerapan model pembelajaran Talking stick untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan 

kemampuan ranah kognitif C1-C3 siswa kelas VII D 

dilakukan dengan dua siklus, setelah pemberian tindakan 

selama dua siklus terjadi peningkatan, yaitu dari siklus I 

ke siklus II sehingga hasil refleksi pada siklus II 

diketahui bahwa indikator pencapaian telah terpenuhi 

dan siklus dihentikan. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Talking stick dalam proses 

pembelajaran biologi materi pencemaran lingkungan 

dapat dilaksanakan oleh siswa kelas VII D SMP Negeri 

1 Sedayu sesuai sintak-sintak model pembelajaran 

Talking stick. 

Penggunaan model pembelajaran Talking stick 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dan kemampuan 

ranah kognitif (C1-C3) siswa pada pembelajaran biologi 

materi pencemaran lingkungan di kelas VII D SMP 

Negeri 1 Sedayu dapat dicapai melalui 2 siklus. 

Perbaikan pembelajaran pada siklus II dilakukan dengan 

cara guru mengatur kembali posisi meja kelompok, guru 

lebih memperhatikan putaran stick agar volume 

pertanyaan merata pada semua kelompok, guru 

memberikan penguatan kepada siswa untuk membaca 

materi sebelum proses pembelajaran dimulai pada 

pertemuan berikutnya, guru mendorong siswa agar 

selalu menanyakan materi yang belum dipahami dengan 

cara guru memancing siswa dengan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai 

pencemaran lingkungan, guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa dapat menjawab pertanyaan 

yang ada didalam stick, guru tidak terlalu cepat dalam 

menyampaikan materi, meningkatkan kemampuan 

siswa dalam penguasaan materi pembelajaran, serta 

ketelitian dalam mengerjakan soal sehingga hasil yang 

dicapai akan lebih baik.  

Pembelajaran Pada Materi Pencemaran Lingkungan 

dengan menggunakan model pembelajaran Talking stick 

pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Sedayu 

mengalami peningkatan pada setiap siklus. Peningkatan 

Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran pada siklus I yaitu 58,61% dan pada 

siklus II meningkat menjadi 75,85%. Serta kemampuan 

ranah kognitif (C1-C3) pada siklus I yaitu 73,62 % 

sedangkan pada siklus II  meningkat menjadi 87,58%.. 

 

Saran 

Penelitian ini membantu dalam peningkatan ranah 

kognitif. Peneliti berharap kedepan penelitian ini dapat 

dilanjutkan pada materi pelajaran yang lain sesuai 

dengan analisis kebutuhan 
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