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Abstract: The purpose of this classroom action research is to improve the self-reliance students 
through Pancasila and Civic learning with Talking Stick model in the fifth grade. This research 

method using action research by Mc Taggart and Stephen Kemmis spiral model/cycle with two-stage 

cycle. Collecting data techniques by observation or interviews, also using documentation. The result 
from the research showed the data obtained  for the teacher’s behavior in the first cycle is 67.50% and 

in the second cycle is 92.50%, and for the student act in the first cycle is 62.50% and 90.0% in the 

second cycle. The value of self-reliance students questionnaire in the first cycle was 45.45% and in 

the second cycle is 86.36%. The value of self-reliance student in observation sheet in the first cycle is 
54.55% and in the second cycle is 90.90%. From the result of this research, it can be concluded that 

the self-reliance of fifth grade students can be enchanced through learning Pancasila and civic with 

talking stick model. The implication of this research is that learning with talking stick model is one 

lesson model that can increase the self-reliance students in the fifth grade. 

Keyword : Self-reliance, Talking Stick Model, Pancasila and Civic Learning 

 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui model pembelajaran talking stick pada siswa 

kelas V. Metode penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas dengan model spiral/siklus dari 

Mc Taggart dan Stephen Kemmis dengan dua tahap siklus. Teknik pengambilan data melalui 

pengamatan atau observasi dan melakukan wawancara, serta pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan data yang diperoleh untuk tindakan guru siklus I sebesar 

67,5% dan siklus II 92,5%, dan untuk tindakan siswa siklus I sebesar 62,5% dan 90% di siklus II. 

Adapun hasil kuesinoser kemandirian siswa siklus I sebesar 45,45% dan siklus II sebesar 86,36%. 
Hasil pengamatan kemandirian siswa siklus I sebesar 54,55% dan siklus II sebesar 90,9%. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kemandirian siswa kelas V dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran PPKn melalui model pembelajaran Talking Stick. Implikasi hasil penelitian ini adalah 

bahwa pembelajaran dengan model Talking Stick merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemandirian siswa di kelas V. 
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Kata kunci: Kemandirian, Model Pembelajaran Talking Stick, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan cara untuk 

membantu peserta didik mengembangkan 

potensinya agar dapat berguna bagi dirinya 

sendiri, masyarakat dan juga Negara. 

Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-

Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, 

bahwa pendidikan nasional Indonesia 

bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Hermino, 2014). 

Salah satu potensi yang akan 

dikembangkan sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional adalah mandiri. 

Karakter ini muncul dari penanaman nilai-

nilai humanisasi dan liberalisasi. Dengan 

pemahaman bahwa tiap manusia dan 

bangsa memiliki potensi dan sama-sama 

subjek kehidupan, ia tidak akan 

membenarkan adanya penindasan sesama 

manusia (Barnawi & M. Arifin, 2016). 

Dengan pemahaman tersebut akan muncul 

kemandirian seseorang sebagai bangsa. 

Kemandirian siswa penting dalam 

proses pembelajaran di sekolah, karena 

dengan kemandirian, siswa tidak 

sepenuhnya bergantung kepada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, 

memiliki kepercayaan diri, kreatif dan 

inovatif, serta bertanggung jawab atas 

tugas yang diberikan. Siswa yang memiliki 

kemandirian cenderung optimis dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

Pendidikan di Sekolah Dasar 

merupakan tahap awal siswa menerima 

pembelajaran. Berbagai mata pelajaran 

diajarkan kepada siswa untuk membentuk 

sikap dan perilaku yang baik, salah 

satunya adalah mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan siswa agar 

dapat memiliki perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai budaya bangsa 

Indonesia. Berbagai karakter dikenalkan 

dan diajarkan melalui mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di sekolah. Oleh karena 

itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan sangatlah penting 

peranannya dalam menanamkan sikap dan 

perilaku yang baik untuk siswa. 

Kemandirian siswa dapat tumbuh 

dari pembiasaan yang terdapat di sekolah 

khususnya lingkungan kelas. Apabila 

kebiasaan yang tertanam di kelas sudah 

mencerminkan kemandirian, maka siswa 

akan terbiasa berperilaku mandiri 

dimanapun. Contohnya, jika siswa sudah 
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terbiasa mengerjakan tugas yang diberikan 

guru dengan kemampuannya sendiri, maka 

akan memiliki perilaku yang dapat 

menentukan nasib sendiri, serta 

bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan. Selain itu, jika siswa sudah 

terbiasa mengungkapkan ide dan 

gagasannya di depan kelas, maka siswa 

akan memiliki kepercayaan diri.  

Meskipun upaya pengembangan 

karakter sudah ditanamkan, namun pada 

kenyataannya masih banyak siswa yang 

belum memiliki kemandirian. Hal ini 

terlihat dari masih ada siswa yang 

membutuhkan bantuan orang lain dalam 

menyelesaikan tugas, kurangnya rasa 

percaya diri dalam menjawab soal yang 

diberikan oleh guru, tidak dapat membuat 

keputusan sendiri, dan melihat pekerjaan 

teman atau mecontek serta kurangnya rasa 

tanggung jawab siswa dalam mengerjakan 

tugas.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti pada tanggal 11, 17 dan 18 April 

2019, kemandirian siswa pada kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Cilubang 05 

Kabupaten Bogor belum optimal. Hal ini 

terlihat dari kurangnya rasa tanggung 

jawab siswa ketika diberikan tugas oleh 

guru. Masih banyak siswa yang tidak 

mengerjakan tugas, mencontek tugas 

teman, dan tidak percaya diri dalam 

mengemukakan pendapatnya di depan 

kelas. Selain itu kelas menjadi gaduh 

ketika guru sedang ke luar kelas. 

Faktor yang menjadi penyebab dari 

permasalahan kurang optimalnya 

kemandirian siswa yang ditemukan 

peneliti di lapangan, yaitu pembelajaran di 

kelas masih menggunakan model 

pembelajaran yang berpusat pada guru 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena 

itu siswa menjadi kurang aktif dan 

pembelajaran menjadi kurang bermakna. 

Kurangnya kebermaknaan dalam 

pembelajaran disebabkan karena kurang 

optimalnya penerapan kemandirian siswa 

dalam mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya. Selain itu, dalam proses 

pembelajaran tidak digunakan media. 

Terutama pada pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, guru 

hanya menekankan pada ranah kognitif 

tanpa menyeimbangkan dengan ranah 

afektif dan psikomotor. 

Untuk meningkatkan kemandirian 

siswa dibutuhkan suatu solusi, karena jika 

kelak mereka dewasa, mereka harus 

mampu mengurus diri sendiri serta 

memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa 

bantuan dari orang lain seperti yang 

selama ini mereka dapatkan. Salah satu 

solusi dari permasalahan di atas yang dapat 

dilakukan adalah menerapkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa dan 
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memberikan kesan menyenangkan 

sehingga siswa tidak merasa jenuh selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Pembelajaran di sekolah diupayakan 

melibatkan siswa secara aktif untuk 

mandiri dalam proses pembelajaran agar 

mempermudah tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Banyak model pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mengaktifkan 

siswa, salah satu model pembelajaran yang 

menarik dan dapat mengaktifkan siswa 

adalah model pembelajaran talking stick. 

Model pembelajaran talking stick adalah 

model pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan memberi kebebasan kepada siswa 

untuk dapat bergerak dan bertindak dengan 

leluasa sejauh mungkin menghindari 

unsur-unsur perintah dan keharuspaksaan 

sepanjang tidak merugikan bagi peserta 

didik dengan maksud untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan rasa percaya diri 

(Wahyudi, 2017). Dengan adanya rasa 

percaya diri, diharapkan siswa dapat 

mandiri dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak sepenuhnya bergantung 

pada guru maupun temannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Meningkatkan 

Kemandirian Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Talking Stick Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Cilubang 05 

Kabupaten Bogor”. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Metode Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian menggunakan 

model Kemmis dan Taggart dalam 

perencanaannya, Kemmis dan Taggart 

menggunakan sistem spiral refleksi diri 

yang dimulai dengan rencana, tindakan, 

pengamatan, refleksi, dan perencanaan 

kembali yang merupakan dasar untuk 

suatu ancang-ancang pemecahan masalah 

(Ervina, 2014). Instrumen dalam penelitian 

ini terdiri dari, kuesioner kemandirian 

siswa yang diisi oleh siswa, lembar 

pengamatan kemandirian siswa yang diisi 

oleh peneliti dan guru kelas, dan lembar 

pemantau tindakan aktivitas guru dan 

siswa yang diisi oleh guru kelas pada saat 

memantau peneliti melakukan penelitian. 

HASIL 

Berdasarkan hasil peningkatan dari 

data kuesioner dan instrumen pengamatan 

kemandirian siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan 

model pembelajaran talking stick setelah 

dilakukan siklus I dan siklus II, maka 

dapat direkapitulasi dalam bentuk tabel 

dan grafik sebagai berikut: 
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Tabel 1. Rekapitulasi Data Peningkatan 

Kuesioner dan Instrumen Pengamatan 

Kemandirian Siswa pada Siklus I dan 

siklus II 

Siklus Kuesioner 
Lembar 

pengamatan 
Kriteria 

I 45,45% 54,55% 
80% 

dari 

jumlah 

siswa 
II 86,36% 90,90% 

 

 

Gambar 1. Rekapitulasi Data 

Peningkatan Kuesioner dan 

Pengamatan Kemandirian Siswa pada 

Siklus I dan Siklus II. 

 

PEMBAHASAN 

Banyak sekali definisi kemandirian 

yang dikemukakan oleh para ahli. 

Kemandirian adalah kemampuan 

seseorang untuk mengarahkan diri 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

dirinya dengan upaya sendiri atau sedikit 

bantuan dari orang lain, sehingga individu 

mampu mewujudkan keinginannya secara 

nyata, sesuai perkembangan dan kapasitas 

yang dimilikinya (Sri, 2013). Hal ini 

berarti siswa yang memiliki kemandirian 

akan mampu mengerjakan suatu hal 

dengan usahanya sendiri dan tidak 

bergantung kepada orang lain. 

Seseorang yang mandiri akan dapat 

memiliki kepercayaan diri dalam 

melakukan segala hal pada situasi apapun. 

Mandiri mempunyai konsep yang lebih 

luas dari percaya diri (Mustari, 2011).  

Percaya diri berhubungan dengan 

kemampuan dan sifat spesifik yang dapat 

dimiliki seseorang, sementara mandiri 

merujuk pada percaya diri yang dimiliki 

seseorang dalam sumber-sumber yang ada 

pada dirinya untuk berhadapan dengan 

situasi apapun. 

Kemandirian menurut Desmita 

mengandung pengertian suatu kondisi 

dimana seseorang memiliki hasrat bersaing 

untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, 

mampu mengambil keputusan dan inisiatif 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi, 

memiliki kepercayaan diri dan 

melaksanakan tugas-tugasnya, serta 

bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya (Desmita, 2010). Dengan 

kemandirian, siswa memiliki kepercayaan 

diri dan tanggung jawab dalam setiap tugas 

yang dikerjakan. Siswa memiliki inisiatif 

dan mampu menentukan pilihan dengan 
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pikiran yang tenang. Selain itu, siswa akan 

tepat waktu dalam mengerjakan tugas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat disintesakan bahwa kemandirian 

siswa adalah kemampuan seorang siswa 

untuk menentukan pilihannya sendiri, 

tidak bergantung sepenuhnya kepada orang 

lain dan sadar akan tanggung jawab yang 

sudah diberikan. Dengan dimensi percaya 

diri, bertanggung jawab, memiliki hasrat 

bersaing untuk maju, dan mampu 

mengambil keputusan sendiri. 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran 

yang digunakan sebagai wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai-

nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan 

dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari siswa baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa (Zubaedi, 2011). Hal ini 

berarti, mata pelajaran PPKn  

menanamkan nilai-nilai dan moral yang 

berakar pada Pancasila dan budaya bangsa 

Indonesia agar dapat diterapkan oleh siswa 

pada kehidupan sehari-hari. 

Secara teoritik Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan terjemahan 

dari upaya pendidikan untuk 

kewarganegaraan. Konsep ini memberi 

pengertian bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan secara lebih luas sebagai 

program pengajaran yang bukan hanya 

meningkatkan pengetahuan 

kewarganegaraan, akan tetapi 

mengembangan nilai/karakter serta 

keterampilan-ketarampilan lainnya 

sehingga siswa mampu berpartisipasi 

secara efektif (Surya dan Rosnah, 2014) 

Menurut Daryono dan kawan-

kawan, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah nama dari suatu 

mata pelajaran yang terdapat dalam 

kurikulum sekolah. Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan berusaha membina 

perkembangan moral anak didik sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat 

mencapai perkembangan secara optimal 

dan dapat diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari (Daryono, 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disintesa bahwa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran 

yang menanamkan nilai-nilai Pancasila 

kepada Siswa sebagai pedoman 

berperilaku sebagai warga negara dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki 

tujuan tersendiri yang berbeda dengan 

mata pelajaran yang lainnya. Salah satunya 

menurut Hamid Darmadi bahwa tujuan 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah untuk 
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meningkatkan pengetahuan dan 

mengembangkan kemampuan memahami, 

menghayati, dan meyakini nilai-nilai 

Pancasila sebagai pedoman berperilaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, sehingga 

menjadi warga Negara yang bertanggung 

jawab dan dapat diandalkan serta memberi 

bekal kemampuan belajar lebih lanjut 

(Darmadi, 2013). 

Dalam pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 

kemandirian siswa sangat diperlukan 

karena dapat membuat siswa aktif dan 

tidak sepenuhnya bergantung pada guru 

atau siswa lainnya. Penggunaan model 

pembelajaran talking stick dapat 

merangsang siswa agar lebih tertarik untuk 

menumbuhkan kemandirian yang selama 

ini kurang diperhatikan oleh guru. 

Model pembelajaran talking stick 

adalah model pembelajaran menggunakan 

tongkat dan mendorong siswa untuk lebih 

berani mengemukaan pendapat. Tongkat 

tersebut berukuran ± 20 cm dan terbuat 

dari kayu rotan dengan diameter ± 2 cm 

dan dilapisi oleh karet. 

Model pembelajaran talking stick, 

membuat seluruh siswa harus memiliki 

kesiapan untuk menjawab pertanyaan. 

Siswa diberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan ide dan gagasannya 

dalam wujud lisan maupun tulisan (Ida, 

2018). Siswa dituntut untuk percaya diri 

dan bertanggung jawab atas tugas yang 

telah diberikan sehingga diharapkan siswa 

dapat memiliki kemandirian. 

Model pembelajaran talking stick 

adalah model pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan memberi kebebasan 

kepada siswa untuk dapat bergerak dan 

bertindak dengan leluasa sejauh mungkin 

menghindari unsur-unsur perintah dan 

keharuspaksaan sepanjang tidak 

merugikan bagi peserta didik dengan 

maksud untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa percaya diri 

(Wahyudi, 2017). Dengan adanya rasa 

percaya diri, diharapkan siswa dapat 

mandiri dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak sepenuhnya bergantung 

pada guru maupun temannya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disintesakan bahwa model pembelajaran 

talking stick adalah suatu model 

pembelajaran yang menggunakan tongkat 

sebagai media dan membuat siswa untuk 

lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, membuat seluruh siswa 

memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan ide atau gagasannya secara 

lisan maupun tulisan. Dengan maksud 

mengembangkan rasa percaya diri, 

sehingga diharapkan siswa dapat mandiri 

dalam proses pembelajaran. 



Dinamika Sekolah Dasar     P-ISSN xxxxxx  E-ISSN xxxxxx 

9 
 

Langkah-langkah model 

pembelajaran talking stick menurut 

Hamzah dan Nurdin, sebagai berikut: 1) 

Guru menyiapkan tongkat, 2) Guru 

menyampaikan materi pokok yang akan 

dipelajari, kemudian memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membaca 

dan mempelajari materi pada 

pegangannya/paketnya, 3) Setelah selesai 

membaca buku dan mempelajarinya, siswa 

dipersilakan untuk menutup bukunya, 4) 

Guru mengambil tongkat dan memberikan 

kepada siswa, setelah itu guru memberikan 

pertanyaan dan siswa yang memegang 

tongkat tersebut harus menjawabnya. 

Demikian seterusnya sampai sebagian 

besar siswa mendapat bagian untuk 

menjawab setiap pertanyaan dari guru, 5) 

Guru memberikan kesimpulan, 6) 

Evaluasi, 7) Penutup (Hamzah dan Nurdin, 

2017). 

Kelebihan model pembelajaran 

talking stick antara lain: (1) Menguji 

kesiapan siswa dalam penguasaan materi 

pelajaran, (2) Melatih membaca dan 

memahami dengan cepat materi yang telah 

disampaikan, (3) Agar lebih giat belajar 

karena siswa tidak pernah tahu tongkat 

akan sampai pada gilirannya (Imas dan 

Berlin, 2013). Dengan model pembelajaran 

talking stick siswa harus lebih giat belajar 

agar dapat menguasai materi pelajaran dan 

dapat menjawab pertanyaan dari guru 

dengan mudah. 

Beberapa penelitian yang relevan 

mengenai kemandirian siswa dan talking 

stick. Penelitian pertama dilakukan oleh 

Saras Sintya Dewi dengan judul 

“Peningkatan Sikap Kemandirian Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dengan Pendekatan 

Saintifik Pada Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri Kemiri Muka 1 Kota Depok” 

(Dewi, 2017).  Pada siklus I, jumlah siswa 

yang mencapai kategori tinggi (rentang 80-

100) sebanyak 23 dari 35 siswa. Apabila 

dipersentasekan, skor kemandirian siswa 

pada siklus I mencapai 65,71%. Pada 

siklus II diperoleh skor kemandirian 

dengan capaian 88,57% persentase 

keberhasilan siswa yang memiliki sikap 

kemandirian yang berarti 31 siswa dari 35 

siswa mencapai indikator pencapaian sikap 

kemandirian dengan kategori tinggi 

(rentang 80-100). Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pendekatan 

saintifik dapat meningkatkan sikap 

kemandirian dalam pembelajaran PPKn 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Kemiri Muka 1 Kota Depok. 

Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Irma Novida dengan judul 

“Penerapan Model Talking Stick untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada Materi Jasa dan 
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Peranan Tokoh Pejuang dalam 

Memproklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia Pada Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 20 Meulaboh Kabupaten 

Aceh Barat” (Irma, 2016). Pada siklus I 

persentase ketuntasan belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial siswa sebesar 59,1% 

dan pada siklus II sebesar 86,4%. Hasil 

Observasi kegiatan guru pada siklus I 

sebesar 72,5% dan siklus II sebesar 

83,75%. Kesimpulan dari penelitian ini 

adala hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial pada materi jasa dan peranan tokoh 

pejuang dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia dapat ditingkat 

melalui penerapan model Talking Stick 

pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

20 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. 

Interpretasi hasil analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada kegiatan 

pembelajaran siklus I sampai siklus II 

berperan sebagai pengamat setelah 

melaksanakan analisis data. Berdasarkan 

temuan data yang diperoleh peneliti pada 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 

model pembelajaran talking stick 

menunjukkan kemandirian siswa sesuai 

target peneliti. Berdasarkan hasil kuesioner 

kemandirian siswa mencapai 86,36%, dan 

pengamatan kemandirian siswa mencapai 

90,90%. Begitu pula dengan proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan untuk aktivitas guru 

mencapai 92,5% dan untuk aktivitas siswa 

mencapai 90,0%. Berdasarkan hasil 

interpretasi data dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan talking stick berhasil 

meningkatkan kemandirian siswa pada 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan.  

Bentuk nyata yang dilakukan oleh 

guru dalam meningkatkan kemandirian 

siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran talking stick dalam kegiatan 

proses pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Pembelajaran dengan 

menggunakan talking stick dengan tahap 

pemberian waktu untuk membaca dan 

mengerjakan soal lembar kerja siswa 

dengan waktu tertentu dapat membuat 

siswa lebih bertanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan, dan siswa 

mengerjakan tugas dengan kemampuannya 

sendiri. selanjutnya pada tahap 

menggulirkan tongkat disertai tanya jawab 

diiringi lagu, dapat membuat siswa lebih 

percaya diri untuk mengemukaan 

pendapatnya di depan kelas, selain itu 

dapat membuat siswa untuk berinisiatif 

menjawab pertanyaan dari guru ketika 

temannya tidak dapat menjawab. 

Adapun tugas guru adalah menjadi 

fasilitator dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran, guna memberikan 
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bimbingan, pengawasan, serta mengatur 

kegiatan pembelajaran agar pembelajaran 

berjalan dengan baik dan mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Penelitian ini telah dilaksanakan 

dan diusahakan sebaik mungkin sesuai 

dengan kaidah prosedur karya ilmiah yang 

terdapat pada Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta, walaupun 

demikian penelitian ini masih terdapat 

beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai 

berikut: (1) Penelitian hanya dilakukan 

pada pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan materi Hidup 

Rukun dalam Kehidupan Sehari-hari yang 

terdapat di Tema 9 Buku Tematik Kelas V 

Sekolah Dasar Revisi 2017, masih terdapat 

beberapa materi maupun mata pelajaran 

lain yang dapat diteliti oleh karena itu 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

mata pelajaran lain atau materi lain untuk 

mengoptimalkan dan mendapatkan data 

yang lebih akurat. (2) Penelitian ini hanya 

melibatkan 22 siswa kelas VB yang 

terdapat di Sekolah Dasar Negeri Cilubang 

05 Kabupaten Bogor dengan keadaan dan 

karakteristik kelas yang belum tentu sama 

dengan kelas yang terdapat di sekolah lain 

sehingga hasil yang telah diperoleh 

peneliti belum dapat disimpulkan secara 

umum untuk sekolah-sekolah lainnya. 

Kemandirian siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah kemampuan 

seorang siswa untuk menentukan 

pilihannya sendiri, tidak bergantung 

sepenuhnya kepada orang lain dan sadar 

akan tanggung jawab yang sudah 

diberikan. Dengan adanya kemandirian, 

siswa mampu untuk percaya diri dan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan. Kemandirian siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dapat dilihat dari catatan 

lapangan, pengisian kuesioner maupun 

lembar pengamatan. Melalui tindakan 

tersebut, guru dapat mengetahui 

peningkatan kemandirian siswa setelah 

menerapkan model pembelajaran talking 

stick pada pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Berdasarkan hasil kesimpulan 

penelitian tindakan ini, dengan 

menggunakan model pembelajaran talking 

stick sebagai upaya peningkatan 

kemandirian siswa khususnya pada 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Cilubang 05 Kabupaten 

Bogor. Dalam pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 

model talking stick siswa menjadi lebih 

percaya diri tampil di depan kelas dan 

mengeluarkan pendapatnya, siswa 

menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, 
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siswa memiliki inovasi dan kreativitas 

yang tinggi dalam menyelesaikan tugas. 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan model pembelajaran talking 

stick dapat meningkatkan kemandirian 

siswa. Sebagai implikasi, peneliti akan 

mengemukakan yakni, siswa berani tampil 

di depan kelas, siswa terbiasa mengerjakan 

tugasnya sendiri tanpa pengaruh orang 

lain, mampu memberikan ide, serta 

bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuat. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan kondusif sehingga kemandirian 

siswa akan meningkat. 

KESIMPULAN 

Kegiatan pembelajaran di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Cilubang 05 

Kabupaten Bogor ini berlangsung dengan 

menerapkan model pembelajaran talking 

stick. Model ini membuat siswa terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran, karena 

pada pelaksanaannya siswa membaca 

materi dan mengerjakan soal dengan 

dengan waktu tertentu, dan melaksakan 

pembelajaran menggunakan tongkat 

berbicara (talking stick) dengan tanya 

jawab yang diiringi lagu. Siswa dituntut 

untuk percaya diri, memiliki inovasi dan 

kreativitas dalam menjawab pertanyaan, 

dan lebih bertanggung jawab terhadap 

setiap tugas yang diberikan oleh guru.  

Pada setiap pertemuan, siswa yang 

terlibat aktif semakin lama semakin 

banyak, seperti dalam menjawab 

pertanyaan, siswa sudah berani 

mengungkapkan pendapatnya sendiri dan 

sudah berani untuk membantu temannya 

ketika tidak bisa menjawab pertanyaan 

dari guru secara lisan. Ketika melakukan 

tanya jawab dengan guru juga siswa sudah 

aktif bertanya, dan menjawab pertanyaan 

dari guru. Model pembelajaran talking 

stick sangat efektif untuk melatih siswa 

untuk percaya diri dalam menyampaikan 

pendapatnya. 

Saran untuk Guru hendaknya 

menambah pengetahuan serta mampu 

memilih strategi/model pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

siswa, agar siswa menjadi lebih 

termotivasi dan aktif sehingga 

pembelajaran akan berlangsung secara 

kondusif. 
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