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ABSTRAK
PENERAPAN MEDIA KARTU KATA DENGAN TEKNIK
TALKING STICK CIRCLE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERBICARA SISWA KELAS IV SDN 16 MATARAM
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Oleh
BAIQ HIDAYATULLAH (E1E 010 043)

Masalah dalam penelitiaan ini adalah belum maksimalnya tingkat keterampilan
berbicara siswa kelas IV SDN 16 Mataram. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana penerapan media kartu kata dengan teknik talking stick circle
untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas IV SDN 16 Mataram
Salah satu alternatif yang digunakan dalam menangani masalah ini yaitu dengan
menerapkan media kartu kata dengan teknik talking stick circle. Tujuan penelitian ini
adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui penerapan media kartu
kata dengan teknik talking stick circle siswa kelas IV SDN 16 Mataram tahun
pelajaran 2013/2014. Jenis penelitiaan yang digunakan adalah Penelitiaan Tindakan
Kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus dengan jumlah siswa 32 orang. Teknik
pengumpulan data untuk hasil keterampilan berbicara siswa dikumpulkan melalui
penilaian berbicara dengan menggunakan instrumen check list, sedangkan untuk
aktivitas guru dan siswa diambil melalui lembar observasi. Indikator keberhasilan
penelitian ini adalah ketuntasan klasikal minimal 85% dari keseluruhan siswa yang
mendapatkan hasil ≥ 75, aktifitas siswa minimal berkategori aktif, dan aktifitas guru
minimal berkategori baik. Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan II menunjukkan
bahwa skor aktifitas guru 91 dengan kategori baik meningkat menjadi 98 dengan
kategori sangat baik. Skor aktifitas siswa adalah 81 dengan kategori aktif meningkat
menjadi 90 dengan kategori aktif. Sedangkan rata-rata hasil keterampilan berbicara
siswa adalah75 meningkat menjadi 86 dan persentase ketuntasan klasikal mengalami
peningkatan dari 69% meningkat menjadi 93%. Berdasarkan hasil yang diperoleh,
dapat disimpulkan bahwa penerapan media kartu kata dengan teknik talking stick
circle dapat meningkatkan keteampilan berbicara siswa kelas IV SDN 16 Mataram
Tahun Pelajaran 2013/2014.
Kata-kata kunci : Keterampilan Berbicara, Media Kartu Kata, Teknik Talking Stick
Circle
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The Application Of Word Cards Media Through Talking Stick Circle Technique To
Improve Studen’t Speaking Skills At The Fourth Grade Of SDN 16 Mataram in year
2013/2014.
by:
BAIQ HIDAYATULLAH
NIM: E1E010 043
ABSTRACT
Problem in the research is not maximum to speaking skill level of fourth grade
students of SDN 16 Mataram . Formulation of problem research is implementation
the word card media talking stick circle technique to improve speaking skills in grade
IV SDN 16 Mataram One alternative that is used in dealing with this problem to
apply the technique word card media talking stick circle . The purpose of the research
to improve speaking skills through the application of word card media talking stick
circle technique fourth grade students of SDN 16 Mataram academic year 2013/2014
. the research type used is a Class Action penelitiaan conducted in two cycles with the
number of students 32 people . Data collection techniques to the results collected
students' speaking skills through speaking assessment using an instrument check list ,
while for the activities of teachers and students are taken through observation sheet .
Indicators success of the research is classical completeness of at least 85 % of the
students who get results ≥ 75 , student activities minimally active category , and
minimal activity categorized good teacher . Based on the results of the first and
second cycle studies show that teacher activity scores 91 in both categories increased
to 98 with very good category . Scores of student activity is 81 active category
increased to 90 with the active category . While the average results of students'
speaking skills is 75 increased to 86 and the percentage of classical completeness
increased from 69 % increased to 93 % . Based on the results obtained , it can be
concluded that the application of the word card media talking stick circle technique
can improve speaking skills fourth grade students of SDN 16 Mataram academic year
2013/2014 .
Key words : Speaking Skills , Media Word Card , Engineering Talking Stick Circle
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PENERAPAN MEDIA KARTU KATA DENGAN TEKNIK
TALKING STICK CIRCLE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERBICARA SISWA KELAS IV SDN 16 MATARAM
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
I.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa-siswa kelas IV SD Negeri 16 Mataram
bahwa keterampilan berbicara siswa masih belum maksimal hal ini dibuktikan dengan

Hasil analisis nilai ulangan harian I tahun ajaran 2013/2014 menunjukkan ratarata yang diperoleh siswa adalah 70,15. Siswa yang tuntas berjumlah 15 orang
dan yang tidak tuntas berjumlah 17 orang dengan criteria ketuntasan minimum
(KKM) bagi setiap siswa ≥ 75. Persentase ketuntasan klasikal yang diperoleh
siswa adalah 47% dengan kriteria persentase ketuntasan klasikal yang
ditetapkan sekolah adalah 85%.
Beberapa hal yang menjadi penyebab belum maksimalnya tingkat
keterampilan berbicara siswa tersebut adalah(1) Siswa belum mampu
mengungkapkan ide/ pikiran dalam berbicara, (2) Pelaksanaan pembelajaran
yang masih terikat dengan penggunaan strategi konvensional dalam
pembelajaran berbicara yaitu didominasi oleh penggunaan metode ceramah dan
tanya jawab, (3) Siswa terlihat kurang semangat dan kurang percaya diri dalam
belajar berbicara
Tindakan yang dipilih untuk mengatasi belum maksimalnya tingkat keterampilan
berbicara siswa kelas IV SDN 16 Mataram tahun pelajaran 2013/2014 yaitu melalui
penerapan media kartu kata dengan teknik talking stick circle dengan langkahlangkah sebagai berikut:

1) Guru menyiapkan sebuah media yang sudah didesain kedalam sebuah
tongkat (media kartu kata talking stick).
2) Menjelaskan materi pelajaran
3) Mendemonstrasikan media kartu kata kepada seluruh siswa
4) Membimbing dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran media
kartu kata dengan teknik talking stick circle.
5) Guru menentukan pasangan yang akan bermain sesuai absen.
6) Mengatur posisi siswa secara urut membentuk pormasi lingkaran besar
didalam kelas bersama pasangan lainnya
7) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu siswa
untuk digeser dari siswa yang satu kesiswa yang lain.
8) Sambil diiringi lagu, secara bergantian siswa memindahkan tongkat
dari siswa yang satu kesiswa yang lain hingga lagu seselai
dinyanyikan.
9) Setelah lagu berakhir, siswa yang memegang tongkat terakhir harus
membuka media dalam tongkat dan melakukan kegiatan berbicara
sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalam media kartu kata,
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demikian sampai seluruh siswa mendapat bagian untuk menjawab
setiap pertanyaan dalam media.
10) Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran.
11) Memberikan evaluasi/ penilaian.
12) Menutup pembelajaran dengan memberikan salam.
II.

KAJIAN PUSTAKA

Kartu kata merupakan media yang digunakan dalam sebuah kartu
tertulis enam kata (Edward dalam Dananjaya, 2013: 169). Desy (2003:
221) kartu merupakan kertas besar yang tak seberapa besar, biasanya
persegi panjang untuk berbagai keperluan seperti tanda anggota,
permainan, domino, pei, kongking dan lain-lain. Sedangkan kata adalah
apa yang dilahirkan dengan ucapan, ujar, bicara, cakap, ungkapan, gerak
hati, keterangan dan sebagainya dan dapat pula diartikan sebagai satu
kesatuan bunyi bahasa yang mengandung suatu pengertian.Talking Stick
(tongkat berbicara) Pada mulanya adalah metode yang digunakan oleh
penduduk asli amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau
menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan antar suku). Kini
metode itu sudah digunakan sebagai pembelajaran ruang kelas.
Sebagaimana namanya, talking stick merupakan metode pembelajaran
kelompok dengan bantuan tongkat. Kelompok yang memegang tongkat
terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka
membaca materi pokoknya. Kegiatan ini diulang terus-menerus sampai
semua kelompok mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan dari guru
(Huda, 2013: 224-225).Menurut Suprijono (2011: 109-110) pembelajaran
dengan metode Talking Stick mendorong peserta didik untuk berani
mengemukakan pendapat.
Penerapan media kartu kata dengan teknik talking stick circle adalah
pembelajaran yang bermediakan kartu kata yang didesain kedalam sebuah
tongkat (Stick), dilakukan dengan menggeser tongkat secara estafet dari
siswa yang satu ke siswa lain sambil diiringi lagu hingga lagu selesai
dinyanyikan, siswa yang terakhir yang memegang tongkat (stick) wajib
membuka dan menjawab kartu kata yang ada didalam tongkat.
Penggunaan media kartu kata yang didesain kedalam tongkat (Stick) yang
digilir secara estafet oleh siswa bertujuan untuk menentukan siswa yang
akan bertugas membuka kartu kata. penggunaan teknik talking stick di
kelas membutuhkan teknik tersendiri dengan pola lingkaran (circle) yaitu
siswa membentuk kelompok besar yang terdiri dari seluruh siswa, dengan
jumlah siswa yang relatif banyak jadi guru dapat menggabungkan semua
siswa membentuk lingkaran besar didalam kelas.
Selain melatih berbicara, pembelajaran media kartu kata dengan teknik
talking stick circle ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan
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membuat siswa aktif dan akan merangsang tumbuhnya rasa percaya diri
siswa.
III.

PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di SDN 16 Mataram Kecamatan Gomong Kodya
Mataram, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun
pelajaran 2014.Subyek penelitian ini adalah semua siswa kelas IV A SDN 16
Mataram Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan jumlah siswa sebanyak 32 anak,
yang terdiri dari 19 siswa laki-laki, dan 13 siswa perempuan. Dalam penelitian
ini, peneliti sebagai pengajar, sedangkan guru kelas IV A SDN 16 Mataram
sebagai observe I yang akan mengobservasi aktivitas guru. Sebagai

observer II yakni Erli Nur Aini yang merupakan rekan peneliti sesama
mahasiswa PGSD FKIP, yang akan membantu mengobservasi aktivitas
siswa
Hal yang diteliti dari guru yaitu mengamati kemampuan guru dalam
menerapkan media kartu kata dengan teknik talking stick circle. Dalam
penelitian ini yang bertugas sebagai guru adalah peneliti sendiri, hal ini
dimaksudkan agar memudahkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang
sebelumnya.Sedangkan faktor dari siswa yang diamati dalam penelitian ini
adalah:
a. Mengamati aktifitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran

bermedia Kartu kata dengan tehnik talking stick circle.
b. Mengamati keterampilan berbicara siswa yang meliputi aspek: lafal,

intonasi, gerak-gerik (mimik), kelancaran dan pemahaman/penguasaan
topik dalam berbicara.
Tekhnik tehnik talking stick circle yaitu sebuah cara yang digunakan
oleh guru untuk mengimplementasikan metode talking stick ke dalam
pembelajaran dengan teknik melingkar (circle).
.Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam bentuk siklus. Pada
tahap ini tiap-tiap siklus terdiri dari beberapa tahapan yakni (1) Perencanaan, (2)
Pelaksanaan, (3) Observasi/Evaluasi, dan (4) Refleksi.
Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu, observasi,
dan instrumen check list. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi
aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa, hasil berbicara yang diambil
melalui instrumen check list berbentuk teks pantun yang terdapat dalam kartu
kata
Data hasil observasi guru dan siswa berupa skor, selanjutnya akan dikonversi
menurut nurkencana dan sunartana (1990) dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Data Aktivitas Siswa
Menentukan skor aktivitas siswa secara klasikal untuk masing-masing
deskriptor, yaitu :
a) Skor 4 diberikan jika X ≥ 75%
b) Skor 3 diberikan jika 50% < X ≤ 75%
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c) Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50%
d) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25%
X = banyaknyasiswa di dalam kelas yang aktif melakukan aktivitas sesuai
deskriptor.
a. Mencari Skor Maksimal ideal (SMi)
SMi = Nilai Maksimum x Jumlah indikator penilaian dimana :
Banyak Aspek yang diamati
:5
Skor maksimal tiap indicator
:4
Banyaknya indikator
: 25
Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMi) = 4 x 18 = 100
b. Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean Ideal) dan
SDI (Standar Deviasi Ideal)
Mi
SDI

= ½ x (skor maksimal + skor minimal)
= ½ x (100 + 25)= 62.5
= x MI

= x 62.5= 20.83
(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100)
Keterangan:
Mi
SMi
SDi

= Mean ideal (angka rata-rata ideal)
= Skor maksimal ideal
= Standar deviasi ideal (Nurkencana, 1990: 100)

b. Data Aktivitas Guru
 Nilai 4 diberikan jika indikator terlaksana dengan sangat baik
 Nilai 3 diberikan jika indikator terlaksana dengan baik
 Nilai 2 diberikan jika indikator terlaksana dengan cukup baik
 Nilai 1 diberikan jika indikator terlaksana dengan kurang baik
a) Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal
Banyaknya Aspek yang diamati = 10
Skor maksimal setiap indikator = 4
Banyaknya indikator = 25
Jadi untuk skor maksimal ideal adalah 4 x 25= 100
b) Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDI (Simpangan deviasi ideal) dengan
rumus sebagai berikut :
1
Mi = ( skor tertinggi + skor terendah )
2
1
= ( 100 + 25 )
2
= 62,5
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1
x Mi
3
1
= x 62,5
3
= 20,83
(Sumber: Nurkancana dan Sunartana, 1990:100)

SDi =

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila:

1. Keterampilan berbicara siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan
menerapkan media kartu kata dengan teknik talking stick circle dikatakan
berhasil jika : 85 % siswa telah mencapai KKM 75
2. Aktivitas siswa selama penelitian berlangsung dikatakan meningkat
apabila kriteria aktivitas siswa minimal berkategori aktif
3. Aktivitas mengajar guru dalam menerapkan media kartu kata dengan
teknik talking stick circle dikatakan berhasil apabila kriteria aktivitas guru
minimal berkategori baik.
IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis untuk mengukur tingkat keterampilan berbicara siswa
yang dilakukan pada siklus I diperoleh nilai rata-rata siswa 75 dengan jumlah
siswa yang mengikuti tes sebanyak 32 orang siswa dengan presentase ketuntasan
69%. Berdasarkanhasil yang diperoleh pada data awal dan siklus I terlihat bahwa
tingkat berbicara siswa kelas IV SDN 16 Mataram mengalami peningkatan,
namun belum mencapai indikator kinerja yaitu presentase ketuntasan klasikal
minimal 85%. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilanjutkan pada siklus
berikutnya.
Dari analisis hasil evaluasi belajar siklus II diperoleh data bahwa terjadi
peningkatan jumlah siswa yang tuntas dari siklus I ke siklus II, yakni 22 siswa
yang tuntas pada siklus I menjadi 30 siswa yang tuntas pada siklus II dengan
nilai rata-rata siswa 86. Terlihat pula pada ketuntasan belajar siswa pada siklus II
ini mencapai 93% yang menunjukkan bahwa indikator penelitian untuk hasil
belajar siswa telah tercapai (minimal 85% siswa memperoleh nilai ≥ 75). Jumlah
siswa yang mengikuti tes 32 siswa dengan jumlah siswa yang tuntas 30 siswa
dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 2 siswa. Oleh karena indikator penelitian
yang meliputi aktivitas siswa, aktivitas guru dan hasil berbicara telah tercapai
maka penelitian dihentikan sampai siklus II.
Setelah peneliti menerapkan media kartu kata dengan teknik talking stick
circle pada siswa kelas IV SDN 16 Mataram, adapun ringkasan dari hasil
penelitian data awal, siklus I, dan siklus II yang memuat hasil belajar siswa,
aktivitas siswa dan aktivitas guru dipaparkan sebagai berikut:
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Tabel 4.7
Perbandingan Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus I dan Siklus II
No Jenis Data
Siklus I
1. Observasi Aktivitas Siswa
a. Jumlah skor
81
b. Kategori
Aktif
2. Observasi Aktivitas Guru
a. Jumlah skor
91
b. Kategori
Baik
3. Hasil Belajar
a. Nilai rata-rata
75
b. Persentase
69%
ketuntasan
klasikal
V.

Siklus II

Peningkatan

90
Aktif

9

98
7
Sangat baik
86
93%

11
24%

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian tindakan
kelas dengan menerapkan media kartu kata dengan teknik talking stick circle
diperoleh adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa yang ditandai oleh
adanya peningkatan aktivitas belajar mengajar dan hasil belajar siswa pada setiap
akhir siklus. dimana skor aktivitas siswa adalah 81 dengan kategori aktif pada
siklus I, meningkat 90 dengan kategori sangat aktif pada siklus II demikian pula
dengan hasil belajar siswa mengalami peningkatan hingga memperoleh rata-rata
75 dan ketuntasan belajar 69% pada siklus I meningkat dengan rata-rata 86 dan
ketuntasan belajar 93% pada siklus II. Peningkatan hasil belajar ini didukung
pula dengan peningkatan aktivitas guru dalam setiap siklusnya dimana skor
aktivitas guru adalah 91 dengan kategori baik pada siklus I, meningkat 98 dengan
kategori sangat baik pada siklus II. Dalam penerapan media kartu kata dengan
teknik talking stick circle, proses belajar mengajar diancang agar siswa merasa
senang dalam belajar berbicara, lebih berani dan percaya diri, memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi, dan berperan lebih aktif dalam proses belajar.
Saran:
1. Bagi guru Bahasa Indonesia kelas IV SDN 16 Mataram diharapkan agar
dapat menggunakan media kartu kata teknik talking stick circle dalam
mengajar Bahasa Indonesia sebagai salah satu alternative media
pembelajaran berbicara.
2. Untuk
lembaga-lembaga
pendidikan
diharapkan
agar
dapat
mengembangkan media dan teknik pembelajaran yang diterapkan
disekolah untuk ketercapaian kompetensi khususnya kompetensi berbicara.
3. Penelitian tetang hasil keterampilan berbicara ini, merupakan penelitian
pertama yang dilakukan di SDN 16 Mataram oleh karena itu alangkah
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baiknya apabila penelitian ini memiliki kelanjutan guna meningkatkan
keterampilan berbicara sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan
menjadikan penelitian ini menjadi refrensi informasi untuk penelitian
selanjutnya.
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