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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keterampilan berbicara
siswa kelas 1 di SDN 13 Koto Baru yang masih rendah. Tujuan penelitian ini
adalah mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 1 di
SDN 13 Koto Baru melalui model talking stick berbasis saintifik. Penelitian ini
merupakan jenis Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) melalui siklus-siklus yang
terdiri atas 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Subyek penelitian ini adalah dua orang guru kelas. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dokumentasi,
observasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kuantitatif deskriptif yang bersumber dari data hasil observasi dan evaluasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model talking stick berbasis saintifik
dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan
bahwa model talking stick berbasis saintifik sangat efektif dan tepat digunakan
dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, khususnya keterampilan
berbicara siswa di kelas.

kata kunci: kompetensi guru, RPP, supervisi klinis

PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Standar kompetensi mata

pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa,

dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini

merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi

lokal, regional, nasional, dan global (Depdiknas, 2006:357).
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Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen

keterampilan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajarannya

keempat aspek keterampilan berbahasa disajikan dalam porsi yang seimbang

dan dilaksanakan secara terpadu. Bahan pembelajaran pemahaman diambil dari

bahan mendengarkan dan membaca, yang meliputi pengembangan kemampuan

untuk menyerap gagasan, pendapat, pengalaman, pesan, dan perasaan yang

dilisankan atau ditulis (Depdiknas, 2006:357).

Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah

berbicara, sebab keterampilan berbicara menunjang keterampilan lainnya).

Menurut Nurgiyantoro (1995:276) berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua

yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas

mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia

belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berbicara diartikan

sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk

mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta

perasaan (Tarigan, 1983:14). Keterampilan ini bukanlah suatu jenis keterampilan

yang dapat diwariskan walaupun pada dasarnya secara alamiah setiap manusia

dapat berbicara. Namun, keterampilan berbicara secara formal memerlukan

latihan dan pengarahan yang intensif. Kebutuhan akan komunikasi yang efektif

merupakan suatu yang esensial untuk mencapai keberhasilan setiap individu

maupun kelompok.

Berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi

untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada

orang lain” (Mukhsin dalam Karolina, 2001:18). Sabarti dkk. (dalam Bukian,

2004:15) menyatakan bahwa berbicara adalah peristiwa atau proses

penyampaian gagasan secara lisan. Sejalan dengan itu, Tarigan (1991:132)

menegaskan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui

bahasan lisan. Siswa yang mempunyai keterampilan berbicara yang baik,



Vol. 2, No. 2, Juni 2019 ISSN: 2621-8852

Jurnal Aufklarung 72

pembicaraannya akan lebih mudah dipahami oleh penyimaknya. Berbicara

menunjang keterampilan membaca dan menulis. Menulis dan berbicara

mempunyai kesamaan yaitu sebagai kegiatan produksi bahasa dan bersifat

menyampaikan informasi. Kemampuan siswa dalam berbicara juga akan

bermanfaat dalam kegiatan menyimak dan memahami bacaan.

Pada Kurikulum 2013, proses pembelajaran dirancang berpusat pada

peserta didik (student centered active learning), tidak lagi berpusat pada guru

(teacher centered learning). Selain itu, sifat pembelajaran yang kontekstual artinya,

guru tidak hanya beracuan pada buku teks saja tetapi juga harus mampu

mengaitkan materi yang disampaikannya secara kontekstual dengan merujuk

pada pengalaman siswa dan potensi daerah masing-masing. Selain itu,

rancangan kurikulum 2013 bersifat sentralistik, di mana pemerintah pusat dan

daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat

satuan pendidikan. Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum

sampai buku teks dan pedoman, termasuk penyusunan silabus dan RPP.

Berdasarkan hasil refleksi penulis sebagai guru kelas 1 SDN 13 Koto Baru

kecamatan Kubung, bahwa rendahnya motivasi belajar dan aktivitas belajar

siswa pada proses pembelajaran terutama pada muatan pembelajaran Bahasa

Indonesia khususnya pada aspek keterampilan berbicara. Siswa kurang aktif

dalam pembelajaran bercerita, siswa terlihat malu dan takut saat mendapat tugas

bercerita tentang kegiatannya di pagi hari. Rendahnya motivasi belajar dan

aktivitas belajar siswa berdampak pada hasil belajar siswa. Nilai siswa berada di

bawah KKM, hanya 15 siswa dari 26 siswa yang mendapat nilai di atas KKM.

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam

pembelajaran muatan Bahasa Indonesia adalah pendekatan saintifik untuk

meningkatkan motivasi dan aktivitas serta hasil belajar siswa. Perbaikan

pembelajaran difokuskan pada penggunaan pendekatan pembelajaran yang

berbeda yang sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu saintifik dengan model

pembelajaran talking stick. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah
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pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi hal-

hal yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan (dan merumuskan

hipotesis), mencoba/mengumpulkan data (informasi) dengan berbagai teknik,

mengasosiasi/menganalisis/mengolah data (informasi) dan menarik kesimpulan

serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-langkah tersebut dapat

dilanjutkan dengan kegiatan mencipta (Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013

lampiran IV).

Model pembelajaran talking stick berkembang dari penelitian belajar

kooperatif oleh Slavin Pada tahun 1995. Model pembelajaran talking stik adalah

suatu model pembelajaran dengan bantuan tongkat, siswa yang memegang

tongkat terlebih dahulu wajib bercerita setelah siswa mempelajari materi

pokoknya, selanjutnya kegiatan tersebut diulang terus-menerus sampai semua

siswa mendapat giliran untuk bercerita. Suprijono (2009) menyatakan bahwa

pada model pembelajaran talking stick siswa dilatih untuk belajar sendiri dan

menjadikan siswa lebih giat belajar serta senang dalam mengikuti proses

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif.

Model pembelajaran talking stick bertujuan untuk mengembangkan sikap

saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain

untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka

secara kelompok (Isjoni 2010:21). Eggen and Kauchak (1996:279) menambahkan

bahwa model pembelajaran talking stick bertujuan untuk meningkatkan

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan

dan membuat keputusan dalam kelompok, memberikan kesempatan pada siswa

untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar

belakangnya.

Model ini merupakan suatu cara yang efektif untuk melaksanakan

pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa. Pada model pembelajaran ini

siswa dituntut mandiri sehingga tidak bergantung pada siswa yang lainnya.
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Sehingga siswa harus mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan

siswa juga harus percaya diri. Penerapan model talking stick menyebabkan siswa

bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan yang menjadikan siswa aktif

selama proses pembelajaran. Penerapan model pembelajaran talking stick

menimbulkan rasa senang pada diri siswa karena model talking stick bersifat

permainan yang menyenangkan.

METODOLOGI

Jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan peneliti dalam

penelitian menggunakan model Kemmis dan Taggart yang dilaksanakan dalam

siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas I SDN 13 Koto Baru Kecamatan

Kubung yang berjumlah 26 siswa. Prosedur PTK model Kemmis dan Mc. Taggart

terbagi menjadi empat tahap, yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan

tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, tes, dan dokumentasi.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa: lembar observasi, tes

unjuk kerja, dan foto-foto dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini

berupa analisis data kualitatif dari hasil observasi dan analisis data kuantitatif

dari hasil tes unjuk kerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran dan

menyusun perangkat pembelajaran berupa sekenario pembelajaran yang

meliputi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan handout. Dilanjutkan

dengan merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan

awal sampai akhir pembelajaran dengan model pembelajaran talking stick.

Penulis menyiapkan instrumen berupa lembar observasi dan tes pencapaian

hasil belajar.
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b. Pelaksanaan

Kegiatan diawali dengan mengucapkan salam kemudian berdoa terlebih

dahulu. Kemudian kehadiran siswa diabsen. Pembelajaran diawali dengan

menginformasikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa dengan memberikan

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya,

menjelaskan kepada siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran pada hari itu

berbeda dengan pembelajaran sebelumnya karena menggunakan model

pembelajaran talking stick yang diadaptasi dari tahapan Suyatno (2009).

Guru menjelaskan materi pelajaran disampaikan secara singkat. Setelah

materi disampaikan, siswa diberikan kesempatan untuk membaca dan

mempelajari materi pelajaran, dan berdiskusi dengan teman sebangku. Setelah

siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, selanjutnya

siswa dipersilahkan untuk memulai permainan. Tongkat diberikan kepada siswa,

untuk diputarkan sambil diiringi lagu. Setelah itu siswa yang memegang

tongkat bercerita ke depan kelas. Demikian seterusnya sampai seluruh siswa

mendapat giliran untuk bercerita. Pada akhir proses pembelajaran siswa diberi

tes kemampuan berupa penugasan bercerita kegiatan di pagi hari dengan tujuan

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang

telah dilakukan. Siswa yang mendapatkan stick berarti harus maju untuk

bercerita kegiatan di pagi hari sesuai teks lagu bangun tidur.

c. Observasi

Hasil observasi keaktifan belajar siswa keterampilan berbicara pada mata

pelajaran Bahasa Indonesia, setelah dilakukan dilakukan tindakan

menggunakan model pembelajaran talking stick pada siklus I, dan hasilnya akan

disajikan pada tabel berikut ini.
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Tabel Rekapitulasi Presentase Keaktifan Siswa Pada Siklus I

No Indikator Jumlah Persentase

1 Memperhatikan penjelasan guru 20 77

2 Menjawab pertanyaan guru 19 73

3 Berani bertanya 21 81

4 Antusias dan semangat belajar 17 65

5 Mengemukakan pendapat 18 69

Skor rata-rata 19 73

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 indikator keaktifan

belajar siswa pada siklus I, hanya 1 indikator yang sudah mencapai kriteria

minimal 80% yaitu pada indikator berani bertanya. Selain itu, masih ada 4

indikator yang belum mencapai kriteria minimal yaitu 80%. Sehingga harus

dilakukan tindakan selanjutnya agar semua indikator mencapai kriteria

minimun. Secara keseluruhan, persentase skor keaktifan belajar siswa pada

siklus I adalah sebesar 73%.

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif 1 berupa

penugasan bercerita kegiatan di pagi hari dengan tujuan untuk mengetahui

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan.

Siswa yang mendapatkan stick berarti harus maju untuk bercerita kegiatan di

pagi hari sesuai teks lagu bangun tidur. Adapun data hasil penelitian pada siklus

I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I

No Uraian Jumlah Persentase

1. Jumlah siswa yang tuntas 19 73

2. Jumlah siswa yang tidak tuntas 7 27

3. Nilai rata-rata kelas 72,11
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Penerapan model belajar talking stick berbantuan teks lagu bangun tidur

terlihat dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia aspek bebrbicara

yang semula hanya ada 15 siswa tuntas sekarang sudah ada 19 siswa yang tuntas

dalam belajar. Jika diprosentase pencapaian ketuntasan belajar siswa mencapai

73% dengan nilai rata-rata kelas 72,11. Pada siklus pertama secara klasikal siswa

belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar

73% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang ditetapkan sebagai indikator

keberhasilan yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan beberapa siswa belum berani

bercerita di depan kelas dan beberapa siswa yang lain belum mampu bercerita di

depan kelas dengan runtut. Hal yang paling perlu mendapat perhatian adalah

ekspresi siswa ketika bercerita, banyak terdapat siswa yang bercerita seperti

bernyanyi. Hasil observasi keaktifan belajar siswa pada muatan pembelajaran

bahasa Indonesia aspek berbicara, setelah dilakukan dilakukan tindakan

menggunakan model pembelajaran talking stick pada siklus II, dan hasilnya

akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel Rekapitulasi Presentase Keaktifan Siswa Pada Siklus II

No Indikator Jumlah Persentase

1 Memperhatikan penjelasan guru 25 96

2 Menjawab pertanyaan guru 23 88

3 Berani bertanya 25 96

4 Antusias dan semangat belajar 24 92

5 Mengemukakan pendapat 22 85

Skor rata-rata 23,8 91

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase skor setiap indikator

keaktifan siswa pada siklus II telah mencapai kriteria minimal yang telah

ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 80%. Kemudian jika dilihat dari

keseluruhan, persentase skor setiap indikator keaktifan belajar siswa telah
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melampaui kriteria minimal dimana diperoleh persentase skor sebesar 91%

sehingga dapat dikatakan berhasil.

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes unjuk kerja berupa

penugasan bercerita kegiatan di sore hari dengan tujuan untuk mengetahui

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan.

Siswa yang mendapatkan stick berarti harus maju untuk bercerita kegiatan di

sore hari sesuai teks. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai

berikut ini.

Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II

No Uraian Jumlah Persentase

1. Jumlah siswa yang tuntas 24 92

2. Jumlah siswa yang tidak tuntas 2 8

3. Nilai rata-rata kelas 88,64

Penerapan model belajar talking stick terlihat dapat meningkatkan hasil

belajar bahasa Indonesia aspek berbicara yang semula hanya ada 19 siswa tuntas

sekarang sudah ada 24 siswa yang tuntas dalam belajar. Jika diprosentase

pencapaian ketuntasan belajar siswa mencapai 92% dengan nilai rata-rata kelas

88,64. Pada siklus kedua secara klasikal siswa sudah mencapai ketuntasan

belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 yaitu mencapai 92% lebih besar

dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 80%. Hal ini

disebabkan beberapa siswa sudah berani bercerita di depan kelas dan hanya

beberapa siswa yang belum mampu bercerita di depan kelas dengan runtut

dengan ekspresi yang tepat.

d. Refleksi

1) Kegiatan pembelajaran belum berjalan lancar, kondisi kelas masih belum

kondusif. Masih ada beberapa siswa yang kurang paham dengan model

pembelajaran ini, hal ini dikarenakan siswa baru pertama kali menerapkan

model pembelajaran talking stick dalam pembelajaran.
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2) Kegiatan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran belum maksimal, siswa

harus diberikan motivasi dan reward berupa pujian bagi siswa yang mau

tampil ke depan kelas.

3) Berdasarkan kelemahan yang ada pada siklus I, maka pada siklus II harus

dijelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran talking

stick secara lebih jelas dan lebih detail lagi, sehingga siswa akan lebih paham

dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran

talking stick.

4) Pada siklus II guru telah menerapkan belajar aktif dengan baik dan dilihat dari

aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar

sudah berjalan dengan baik. Pendampingan yang dilakukan oleh guru secara

klasikal ataupun individual terbukti sangat membantu siswa dalam mengasah

kemampuannya dalam bercerita.

2. Pembahasan

Keaktifan belajar pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia aspek

berbicara pada siklus I menunjukkan bahwa masih ada 7 siswa dari 26 siswa

yang belum mendapatkan skor 80%, sedangkan yang sudah mencapai skor 80%

hanya 19 siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka pada siklus II perlu

dilakukan perbaikan, agar semua siswa mendapatkan skor 80%. Setelah

dilakukan diskusi dengan observer maka dihasilkan keputusan hal yang perlu

diperbaiki pada siklus I. Kemudian diterapkan pada siklus II, dan pada siklus

II diperoleh hasil semua siswa yaitu 26 siswa sudah mendapatkan skor 80%

untuk setiap indikator, sehingga terjadi peningkatan keaktifan dari siklus I ke

Siklus II. Adapun hasil peningkatan keaktifan belajar siswa akan disajikan pada

tabel di bawah ini.
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Tabel Rekapitulasi Skor Keaktifan Belajar Bahasa Indonesia

pada Aspek Berbicara Siklus I dan Siklus II

No Indikator

Siklus
Peningkatan

I II

f % f % f %

1 Memperhatikan penjelasan

guru

20 77 25 96 5 19

2 Menjawab pertanyaan guru 19 73 23 88 4 15

3 Berani bertanya 21 81 25 96 4 15

4 Antusias dan semangat

belajar

17 65 24 92 7

5 Mengemukakan pendapat 18 69 22 85 4 15

Skor rata-rata 19 73 23,8 91

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa keaktifan belajar

siswa pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara,

mengalami peningkatan setelah diterapkannya model pembelajaran talking stick.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2009) bahwa pada model

pembelajaran Talking Stick siswa dilatih untuk belajar sendiri dan menjadikan

siswa lebih giat belajar serta senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang

melibatkan siswa untuk aktif. Selanjutnya, berdasarkan analisis data, diperoleh

data bahwa guru mampu mengelola pembelajaran model talking stick dengan

pendekatan saintifik dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam

proses pembelajaran dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini

berdampak positif terhadap kemampuan siswa dalam bercerita.
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Tabel Rekapitulasi Peningkatan Hasil Kemampuan Bercerita Persiklus

N

o
Aspek

Siklus I Siklus II Peningkatan

J % J % J %

1 Keberanian 19 73 25 96 6 23

2. Keruntutan Cerita 18 69 22 85 4 15

3. Isi cerita 21 81 24 92 3 12

4. Ekspresi 16 62 21 81 5 19

Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa

pada siklus I, siswa yang sudah berani bercerita ke depan kelas dengan fungsi

stick 19 orang, meningkat 23% pada siklus II hanya 1 siswa yang takut untuk

bercerita karena guru sudah memberikan motivasi secara individual kepada

siswa. Pada siklus I siswa yang sudah dapat bercerita dengan runtut 18 orang

dengan persentase 69%, pada siklus II meningkat menjadi 22 siswa dengan

persentase 85%. 4 siswa yang belum mampu bercerita dengan runtut sesuai teks

lagu bangun pagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa

mengalami peningkatan, serta berdampak terhadap peningkatan hasil belajar

siswa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami

peningkatan, serta berdampak terhadap peningkatan jumlah siswa yang

mencapai ketuntasan belajar, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rekapitulasi Peningkatan Hasil belajar Siswa Persiklus

N

o
Aspek

Siklus I Siklus II Peningkatan

J % J % J %

1 Nilai Rata-Rata Kelas 72,11 - 88,64 - 16,53 -

2. Ketuntasan Belajar

Siswa

19 73 24 92 5 19
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Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa pada siklus I adalah 72,11,

meningkat pada siklus II 16,53 menjadi 88,64. Ketuntasan belajar siswa pada

siklus I dicapai oleh 19 siswa dengan persentase 73%, meningkat menjadi 24

siswa pada siklus II dengan persentase 92% dengan peningkatan 19%. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran melalui model talking stick dengan

pendekatan saintifik memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar

siswa dan ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Berdasarkan pencapaian di

atas, dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran talking stick sebagai bertujuan

untuk mengembangkan sikap saling menghargai pendapat dan memberikan

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan

menyampaikan pendapat mereka secara kelompok (Isjoni 2010:21).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui model

talking stick dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan keterampilan

berbicara siswa pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 1 SDN 13

Koto Baru Kecamatan Kubung. Oleh sebab itu perlu disarankan agar Guru

hendaknya dapat melihat kelemahan diri dalam proses pembelajaran guna

meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi dan pembaharuan senantiasa

dibutuhkan agar siswa aktif dalam proses belajar.
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