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Pendahuluan  

Siswa yang cenderung tidak aktif disebabkan 

karena keterbatasan referensi buku, guru terlalu banyak 

memberikan soal kepada siswa, serta guru kurang 

kreatif dalam menggunakan model pembelajaran, 

sehingga guru hanya menerapkan model diskusi biasa. 

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 pegangan-

nya/paketnya, setelah selesai membaca buku dan 

mempelajarinya, guru mengambil tongkat dan memberi-

kan kepada siswa, setelah itu guru memberikan perta-

nyaan dan siswa yang memegang tongkat harus menja-

wab soal yang terdapat didalam tongkat tersebut saat 

proses pembelajaran berlangsung, demikian seterusnya 

sampai sebagian siswa mendapatkan giliran untuk 

menjawab pertanyaan (Tarmizi,2010). 

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).   

 

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 Tindakan Kelas (PTK) ini 

Kata kunci: Lembar Kerja Siswa, Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat, Pencemaran Lingkungan. 

Abstrak 

Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh guru adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS). LKS 

yang ada di sekolah hanya berisi latihan yang kurang membimbing siswa untuk berfikir kritis dan 

menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang telah diberikan. LKS di sekolah kurang berbasis Sains 

Teknologi Masyarakat. Oleh karena itu pada penelitian ini dikembangkan uji coba LKS berbasis pendekatan 

STM. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji coba LKS berbasis STM dengan memberikan contoh 

soal dari kehidupan sehari-hari yang ditinjau dari langkah-langkah pembelajaran STM, dan mengembangkan 

LKS berbasis pendekatan STM yang layak digunakan untuk siswa sehingga meningkatkan minat dan 

kemampuan berfikir kritis siswa kelas X SMA Muhammadiyah Bantul. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian  dan pengembangan atau disebut Research and Development (R&D) yang terdiri dari beberapa 

langkah yaitu: potensi masalah,  pengumpulan data, desain produk, validasi instrumen penelitian, revisi 

desain, uji coba penelitian. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas X SMA Muhammadiyah Bantul berjumlah 20 siswa. 

Tahapan uji coba LKS ini meliputi tahap studi pendahuluan, pengembangan yang meliputi penyusunan 

LKS dan validasi instrumen penelitian, uji coba LKS. Penelitian ini menghasilkan LKS berbasis pendekatan 

STM pada materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas X SMA Muhammadiyah Bantul yang dapat 

disimpulkan memiliki kriteria baik dan layak digunakan dalam pembelajaran. 

 

Uji Coba Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan Sains 
Teknologi Masyarakat (STM) pada Materi Pencemaran Lingkungan 

SMA Muhammadiyah Bantul Kelas X Semester 2 Tahun 2013/2014 
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adalah siswa kelas VII D di SMP Negeri 1 Sedayu 

Yogyakarta tahun pelajaran 2013/2014 berjumlah 30 

siswa terdiri dari 15 siswa laki- laki dan 15 siswa 

perempuan. Materi yang disampaikan dalam penelitian 

ini yaitu pencemaran lingkungan yang terdiri dari sub 

materi pencemaran tanah dan pencemaran udara pada 

siklus I sedangkan sub materi pencemaran air pada 

siklus II. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrument, 

yaitu: hand out pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, dan catatan guru. 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 

Tabel 1. Observasi Keaktifanb Belajarn Siswa Materi 

Pencemaran Lingkungan Siklus I dan Siklus II 

Siklus 
Aktifitas Rata-rata 

presentase 

Siklus I 
Listening, oral, writting 

activities 
58,61% 

Siklus II 
Listening, oral, writting 

activities 
75,85% 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I pada 

Tabel 1 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. 

Tabel 2. Hasil Tes Ranah Kognitif Siswa Siklus I                                                                   

Perolehan 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

Jumlah 

Siswa 

Rata-

rata 

<75 16 55,17 % 
73,62 % 

≥75 13 44,82 % 

Nilai rata-rata post tes siswa pada siklus I pada 

Tabel 2 yaitu 73,62 % dan ketuntasan belajar secara 

klasikal yaitu 55,17%. Nilai rata-rata siswa tersebut 

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 yan gtertera pada 

tabel 3.  

Tabel 3. Hasil Tes Ranah Kognitif Siswa Siklus I                                                                   

Perolehan 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

Jumlah 

Siswa 

Rata-

rata 

<75 4 13,79% 
87,58 % 

≥75 25 86,20% 

 

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 penelitina maka dapat 

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. 
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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 sangat cocok untuk meningkatkan 

semangat kerja siswa dalam suatu kelompok. Peneliti 

berharap, jika ada peneliti lain yang akan menggunakan 

model pembelejaran talking stick, alangkah baiknya 

mengidentifikasi materi pelajaran yang membutuhkan 

strategi belajar kelompok yang banyak, sehingga model 

pembelajaran seperti ini akan terlaksana lebih baik lagi. 
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