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ABSTRAK

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TALKING STICK
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR

MATEMATIKA SISWA KELAS V B SD NEGERI
1 SIMBARWARINGIN

OLEH

WAHYUNI NURTININGSIH

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar
matematika siswa kelas V B SD Negeri 1 Simbarwaringin menunjukkan bahwa
15 siswa (68,1%) belum mencapai KKM yaitu 60. Tujuan penelitian adalah untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model
cooperative learning tipe talking stick. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan
kelas yang dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan tahapan setiap siklus yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik nontes dan tes. Alat pengmpulan data berupa lembar
observasi dan soal tes. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dan
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model cooperative
learning tipe talking stick pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan
aktivitas dan haasil belajar siswa.

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, matematika, talking stick
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Kemajuan suatu negara dalam segala bidang baik ekonomi, 

bidang teknologi, bidang pertanian, maupun bidang-bidang lainnya tidak 

terlepas dari pendidikan. Hal ini dikarenakan orang cerdas atau 

berpendidikan akan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi 

peradaban suatu negara. Pendidikan di Indonesia akan berhasil dengan 

maksimal jika sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional menurut UU No. 

20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa: 

Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan tujuan pendidikan Nasional di atas, pendidikan dipandang 

sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk 

generasi masa depan. Pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan manusia 

yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu menyongsong 

kemajuan pada masa mendatang. Salah satu indikasi pencapaian proses 
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pendidikan tersebut adalah terwujudnya hasil belajar siswa yang 

memuaskan. 

 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan 

memberlakukannya kurikulum. Kurikulum digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah salah 

satu kurikulum yang berlaku di Indonesia.  

 

Kebijakan KTSP berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

dijelaskan bahwa tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Taufik, dkk., 

(2010: 1.13) menyebutkan bahwa tujuan operasional pendidikan SD 

adalah memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis, dan 

berhitung, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi siswa 

sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka 

untuk mengikuti pendidikan di SLTP. 

 

Pendidikan formal diawali dari  sekolah dasar (SD), oleh karena itu 

penanaman konsep materi sangat penting di semua mata pelajaran, baik 

mata pelajaran yang memiliki tingkat kesukaran paling rendah hingga 

paling tinggi. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan adalah matematika. 

Matematika adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan angka dan 

rumus dalam pengaplikasiannya, dan memiliki kesukaran yang tinggi 
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apabila siswa tidak memperhatikan dengan baik. Belajar matematika 

membutuhkan ide gagasan dan konsentrasi tinggi. Latihan dan praktik 

membantu siswa mengingkatkan aktivitas dan hasil belajar mereka 

sihingga materi pelajaran akan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan 

pengertian matematika dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, yang 

menjelaskan bahwa: 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang 

teknologi informasi dan komunukasi dewasa ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, 

teori peluang dan matematika diskrit. Diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini untuk menguasai dan mencipta 

teknologi di masa depan. Mata pelajaran matematika perelu diberikan 

kepada sema siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa 

dengan kemampuan berpikir logis, anlitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan, memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

 

 Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran matematika diharapkan mampu  

menciptakan paradigma siswa terhadap kegunaan matematika dalam 

kehidupan. Namun tidak mudah untuk dapat menumbuhkan sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sebab konsep 

matematika disajikan dalam bentuk abstrak.  Soedjadi (dalam Muhsetyo, 

dkk., 2008: 1.2) mengemukakan bahwa keabstrakan matematika karena 

objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Ciri 

keabstrakan matematika beserta ciri lainnya yang tidak sederhana, 

menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari, dan pada akhirnya 

banyak siswa yang kurang tertarik terhadap matematika. 
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 18 November 2016 dengan guru wali kelas V  B, 

diperoleh data bahwa dari 22 siswa yang ada di kelas V B sebagian besar 

siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kurangnya 

minat dan motivasi untuk belajar matematika, banyak siswa yang belum 

memahami materi dan tidak berani mengajukan pertanyaan kepada guru 

menyebabkan rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa. Sehingga masih 

banyak siswa mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) yang telah ditentukan yaitu 60. 

 

Pembelajaran yang diberikan guru masih memakai metode ceramah dan 

belum menerapakan metode-metode atau model pembelajaran yang 

inovatif yang pada dasarnya lebih bersifat student centered. Artinya, 

pembelajaran yang lebih memberikan peluang pada siswa untuk 

mengkontruksi secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Berikut 

ini data hasil belajar siswa mata pelajaran matematika kelas V A dan V B 

SD Negeri 1 Simbarwaringin. 

 

Tabel 1. Data nilai ulangan mid semester mata pelajaran matematika  kelas 

V A dan V B SD Negeri 1 Simbarwaringin Tahun Pelajaran 

2016/2017 

 

No. Nilai KKM Jumlah Siswa Persentase 

A B A B 

1 ≥60 Tuntas 13 7 61,9% 31,8% 

2 <60 Belum Tuntas 8 15 38,1% 68,1% 

 Jumlah 21 22 100% 100% 

Sumber: Dokumentasi dari guru kelas V A dan V B SD Negeri 1 

               Simbarwaringin Tahun Pelajaran 2016/2017 
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Berdasarkan nilai mid semester matematika kelas V A dan B SD Negeri 1 

Simbarwaringin Tahun Pelajaran 2016/2017, dapat diketahui bahwa  dari 

jumlah siswa kelas V A yaitu 21 orang siswa, menunjukkan bahwa 8 siswa 

(38,1%) memperoleh nilai di bawah KKM dan 13 siswa (61,9%) yang 

sudah mencapai nilai KKM. Sementara kelas V B yaitu 22 orang siswa, 

menunjukkan bahwa 15 siswa (68,1%) memperoleh nilai di bawah KKM 

dan hanya 7 siswa (31,8%) yang sudah mencapai nilai KKM. Hal ini 

berarti bahwa persentase ketuntasan nilai hasil belajar siswa kelas V B 

masih rendah dibandingkan dengan kelas V A. Oleh karena itu, peneliti 

memilih kelas V B untuk penelitian. 

 

Proses pembelajaran siswa membutuhkan pola pembelajaran yang tepat 

agar mereka mampu menyerap dan menangkap materi yang disampaikan, 

sehingga siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan 

diharapkan dapat mengubah pola pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti memilih suatu model 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. 

Adapun model yang dimaksud adalah model cooperative learning tipe 

talking stick. 

 

Taniredja (2013: 55) mengemukakan bahwa cooperative learning 

merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja sama sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

Penjelasan di atas, tergambar bahwa dengan menggunakan model 
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cooperative learning, setiap siswa akan merasa dibutuhkan dalam 

kelompoknya untuk menyelesaikan masalah, disamping itu juga dilatih 

untuk memiliki rasa tanggung jawab. 

 

Salah satu tipe atau model yang terdapat dalam model cooperative 

learning adalah talking stick. Kurniasih & Berlin (2015: 82) 

mengemukakan bahwa talking stick adalah model pembelajaran yang 

dilakukan dengan bantuan tongkat. Tongkat berfungsi untuk melatih dan 

mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat dan 

mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya.  

 

Penjelasan di atas dapat dipahami, apabila dalam pembelajaran 

menerapkan model cooperative learning tipe talking stick dapat 

mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa. Secara tidak langsung 

siswa akan berani bertanya dan mengemukakan pendapat. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang penggunaan model cooperative learning tipe talking 

stick dalam mata pelajaran matematika. Dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe talking stick diharapkan siswa dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu dengan diberdayakan 

model pembelajaran ini diharapkan siswa juga tidak lagi merasa sungkan 

dalam bersosialisasi dengan teman dan berani untuk mengemukakan 

pendapatnya sehingga lebih termotivasi dalam kegiatan belajar. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Siswa kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Kurangnya minat dan motivasi untuk belajar matematika. 

3. Banyak siswa yang belum memahami materi. 

4. Siswa tidak berani mengemukakan pendapat. 

5. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. 

6. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk 

mengatasi masalah peserta didik. 

7. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah 

1. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe talking stick 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V B SD Negeri 1 

Simbarwaringin?” 

2. Apakah penerapan model cooperative learning tipe talking stick dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V B SD Negeri 1 

Simbarwaringin?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe talking stick siswa kelas V B SD Negeri 1 

Simbarwaringin.  

2. Meningkatkan hasil belajar matematika dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe talking stick siswa kelas V B SD Negeri 1 

Simbarwaringin.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah bagi: 

1. Siswa 

Melalui model cooperative learning tipe talking stick diharapkan siswa 

memiliki keberanian untuk bertanya, mengajukan pendapat,  

memperoleh pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 

2. Guru 

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru 

tentang model dan media pembelajaran serta dijadikan sebagai salah 

satu alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran. 

3. Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Simbarwaringin, 

khususnya model cooperative learning tipe talking stick dalam 

pembelajaran matematika. 
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4. Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan sarana 

pengembangan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai 

penelitian tindakan kelas dengan penerapan model cooperative 

learning tipe talking stick agar kelak menjadi guru yang profesional. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan pola atau rencana yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Weil 

(dalam Huda 2013: 73) mengatakan bahwa model pembelajaran sebagai 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, 

mendesain materi-materi instruksional, dan memandu proses 

pengajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda. 

 

Joyce & Weil (dalam Rusman 2014: 133) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas. Hanafiah & Suhana (2010: 41) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam 

rangka mensiasati perubahan perilaku siswa secara adaptif maupun 

generatif. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah pola atau rencana pembelajaran yang digunakan 
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sebagai pedoman dalam merencanakan dan merancang kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan prosedur untuk mensiasati perubahan 

perilaku siswa secara adaptif maupun generatif agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

 

2. Pengertian Model Cooperative Learning 

Cooperative Learning dapat dijadikan sebagai pedoman berupa 

program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran secara optimal. Cooperative 

Learning juga merupakan salah satu  model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang 

ditemukan guru dalam mengaktifkan siswanya yang tidak dapat 

berkerjasama dengan orang lain. 

 

Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum 

dan potensi siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang 

harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satu model pembelajaran 

tersebut adalah model cooperative learning. Menurut Sanjaya (2013: 

241) menyatakan bahwa model pembelajaran kelompok adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

 

Slavin (2015: 4) menyatakan bahwa cooperative learning merujuk pada 

berbagai macam model pengajaran dimana para siswa bekerja dalam 
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kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya 

dalam mempelajari materi pelajaran. Komalasari (2010: 62) 

menyatakan bahwa cooperative learning merupakan strategi 

pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerjasama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa model 

cooperative learning adalah model pembelajaran gotong royong yang 

mendorong siswa untuk dapat bekerjasama dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran. 

Karena dalam kegiatan bekerjasama siswa dapat memaksimalkan 

kemampuannya dalam mempelajari materi pelajaran dan juga dapat 

merangsang siswa lebih gairah dalam belajar, sehingga tujuan belajar 

dapat tercapai. 

 

3. Tujuan Model Cooperative Learning 

Tujuan cooperative learning berbeda dengan kelompok konvensional 

yang menerapkan sistem kompetensi, dimana keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegiatan orang lain. Sedangkan tujuan dari 

cooperative learning adalah situasi dimana keberhasilan individu 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Menurut 

Suprijono (2009: 61) menyatakan bahwa model cooperative learning 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa hasil akademik, 

toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan 

sosial. 
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Sani (2013: 132) menyatakan bahwa tujuan cooperative learning yang 

perlu dicapai adalah penguasaan pengetahuan akademik, penerimaan 

terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Menurut 

Ibrahim (dalam Isjoni 2007: 27) tujuan-tujuan cooperative learning 

mencakup tiga jenis tujuan penting yaitu: 

a. Hasil Belajar Akademik 

Beberapa ahli berpendapat bahwa model kooperatif unggul 

dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. 

Para pengembang model kooperatif telah menunjukkan bahwa 

model struktur penghargaan kooperatif telah dapat 

meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan 

perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan 

baik pada siswa kelompok bawah, maupun kelompok atas 

yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

b. Penerimaan terhadap Keragaman 

Efek penting yang kedua dari model pembelajaran kooperatif 

yaitu menerima yang luas terhadap orang yang berbeda ras, 

budaya, kelas, sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. 

Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling 

bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan 

melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar 

untuk menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan Keterampilan Sosial 

Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah untuk 

membelajarkan kepada siswa keterampilan kerja sama dan 

kolaborasi. Sementara itu banyak anak muda dan orang dewasa 

masih kurang dalam keterampilan sosial. Situasi ini dibuktikan 

dengan begitu sering pertikaian kecil antara individu dapat 

mengakibatkan tindak kekerasan atau betapa sering orang 

menyatakan ketidakpuasan pada saat diminta untuk bekerja 

dalam situasi kooperatif. 

 

Berdasarkan definisi di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

tujuan dari cooperative learning yaitu situasi dimana keberhasilan 

individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 
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Keberhasilan itu mencakup hasil belajar akademik, penerimaan 

terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan sosial.  

 

4. Langkah-langkah Penggunaan Model Cooperative Learning 

Model cooperative learning merupakan salah satu model yang dapat 

diterapkan di Sekolah Dasar. Penerapan model cooperative learning 

harus sesuai dengan prosedur agar tujuan dari cooperative learning 

dapat tercapai. Rusman (2014: 212) menyebutkan bahwa langkah-

langkah dalam cooperative learning pada prinsipnya terdiri atas empat 

tahap yaitu: (1) penjelasan materi, (2) belajar kelompok, (3) penilaian, 

dan (4) pengakuan tim. 

 

Ibrahim (dalam Trianto 2010: 66−67) menyatakan bahwa terdapat 

enam langkah utama atau fase pokok dalam penerapan Cooperative 

Learning:  

1) Fase 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.  

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai 

pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar.  

2) Fase 2, menyajikan informasi.  

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

3) Fase 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

kooperatif.  

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien.  

4) Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar.  

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas-tugas mereka.  

5) Fase 5, evaluasi.  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya.  

6) Fase 6, memberikan penghargaan.  
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Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok.  

 

Suprijono (2009: 65) menyatakan bahwa terdapat enam langkah utama 

atau fase pokok yang dilaksanakan dalam Cooperative Learning, yaitu 

dapat terlihat pada tabel. 

 

Tabel 2. Fase Pelaksanaan Model Cooperative Learning 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan 

peserta didik. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap belajar 

Fase 2 

Menyajikan Informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal 

Fase 3 

Mengorganisasikan 

peserta didik ke dalam 

tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada perserta 

didik tentang cara pembentukan tim 

belajar dan membantu setiap kelompok 

belajar melakukan transisi secara efisien 

Fase 4 

Membantu kerja tim 

dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama peserta 

didik mengerjakan tugas 

Fase 5 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi pembelajaran 

atau kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

Memberikan 

pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan presentasi individu maupun 

kelompok 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah dari model cooperative learning yaitu menyampaikan 

tujuan pembelajaran, menjelaskan materi, belajar kelompok, 

membantu setiap kelompok selama peserta didik mengerjakan 

tugasnya, memberi penilaian, dan memberi penghargaan. Dengan 
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langkah-langkah yang tepat diharapkan tujuan cooperative learning 

dapat tercapai. 

 

5. Tipe-tipe Model Cooperative Learning 

Model Cooperative Learning, terdapat beberapa tipe yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Huda (2013) 

beberapa tipe pembelajaran dalam model cooperative learning, yaitu: 

a. Reciprocal Learning 

b. Think-Talk-Write 

c. Comperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

d. Talking Stick 

e. Snowball Throwing 

f. Student Facilitator and Explaining 

g. Course Review Horay 

h. Demonstrasi 

i. Example Non-Example 

j. Picture and Picture 

k. Time Token 

l. Take and Give 

 

Menurut Komalasari (2010: 62) terdapat beberapa tipe dalam 

Cooperative Learning diantaranya: 

a. Number Heads Together (NHT) 

b. Cooperative Script 

c. Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

d. Teams Game Turnamen (TGT) 

e. Snowball Throwing 

f. Talking Stick  

 

Lebih lanjut menurut Suprijono (2009), beberapa tipe pembelajaran 

dalam model cooperative learning, yaitu: 

a. Preview Question Read Reflect Recite, Review (PQ4R) 

b. Guided Note Taking 

c. Snowball Driling 

d. Concept Maping 

e. Giving Question and Getting Answer 
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f. Question Student Have 

g. Talking Stick 

h. Everyone is Teacher Here 

i. Tebak Pelajaran 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa ada beberapa tipe dalam model cooperative learning dari 

beberapa tipe tersebut, peneliti mengambil model cooperative 

learning tipe talking stick. Karena dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe talking stick, siswa tidak lagi merasa 

sungkan dalam bersosialisasi dengan teman dan berani untuk 

mengemukakan pendapatnya sehingga lebih termotivasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

B. Model Cooperative Learning Tipe Talking Stick 

 

1. Pengertian Talking Stick 

Talking stick (tongkat bicara) digunakan sebagai model pembelajaran 

di kelas. Adanya model pembelajaran talking stick ini diharapkan 

siswa akan lebih berani lagi dalam mengemukakan pendapatnya di 

kelas. Kurniasih & Berlin ( 2015: 82) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran talking stick ini dilakukan dengan bantuan tongkat. 

Tongkat dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat atau 

menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi 

pelajaran.  

 

Huda (2013:224) mengemukakan bahwa talking stick merupakan 

model pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat. Kelompok 
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yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan 

dari guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. Suprijono 

(2009:109) mengemukakan bahwa model cooperative learning tipe 

talking stick adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk berani 

mengemukakan pendapat. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

talking stick adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

berani mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan sebuah tongkat, 

siswa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru 

setelah siswa mempelajari materi pokoknya. 

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Talking Stick 

Kurniasih & Berlin (2015: 83) mengemukakan kelebihan dan 

kelemahan talking stick sebagai berikut. 

Kelebihan talking stick yaitu: 

a. Menguji kesiapan siswa dalam penguasaan materi 

pembelajaran. 

b. Melatih membaca dan memahami materi pelajaran dengan 

cepat materi yang telah disampaikan. 

c. Agar lebih giat belajar karena siswa tidak pernah tahu tongkat 

akan sampai gilirannya. 

 

Kelemahan talking stick yaitu: 

Jika ada siswa yang tidak memahami pelajaran, siswa akan merasa 

gelisah dan khawatir ketika nanti giliran tongkat berada pada 

tangannya. 

 

Huda (2013: 225-226) mengemukakan kelebihan dan kelemahan 

talking stick sebagai berikut. 
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Kelebihan talking stick yaitu metode ini bermanfaat karena ia 

mampu menguji kesiapan siswa, melatih keterampilan dalam 

membaca dan memahami materi pelajaran dengan cepat, dan 

mengajak mereka untuk terus siap dalam situasi apapun. 

 

Kelemahan talking stick yaitu bagi siswa-siswa yang secara 

emosional belum terlatih untuk bisa berbicara di hadapan guru, 

metode ini mungkin kurang sesuai. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Suprijono (2009: 110) kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran cooperative learning tipe talking stick 

sebagai berikut.  

 

a. Kelebihan model talking stick: 

1) Menguji kesiapan siswa . 

2) Melatih siswa membaca dan memahami materi dengan 

cepat. 

3) Memacu siswa agar lebih giat belajar. 

4) Siswa berani mengemukakan pendapat.  

 

b.  Kekurangan model talking stick: 

1) Ketakutan akan pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. 

2) Tidak semua siswa siap menerima pertanyaan.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan talking stick adalah menguji kesiapan siswa, melatih, 

keterampilan mereka dalam membaca, memahami materi pelajaran 

dengan cepat, dan siswa berani mengemukakan pendapat. Sedangkan 

kelemahan talking stick adalah ketakutan siswa akan pertanyaan yang 

akan diberikan oleh guru, tidak semua siswa siap menerima 

pertanyaan, dan bagi siswa-siswa yang secara emosional belum 

terlatih untuk bisa berbicara di hadapan guru. 
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3. Langkah-langkah Talking Stick 

Dalam menggunakan model cooperative learning tipe talking stick 

harus menggunakan langkah-langkah yang ditentukan. Jika proses 

dalam pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah, maka tujuan dari 

cooperative learning tipe talking stick ini akan tercapai. 

Kurniasih dan Berlin (2015: 83-84) mengemukakan langkah-

langkah pembelajaran talking stick sebagai berikut. 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada saat itu. 

b. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. 

c. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm. 

d. Setelah itu guru menyampaikan materi pokok yang akan 

dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran 

tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. 

e. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam 

buku. 

f. Setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan 

mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk 

menutup bukunya. 

g. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu 

anggota kelompok, setelah itu guru memberi pertanyaan dan 

anggota kelompok yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan 

dari guru. Tongkat bergulir dari satu siswa ke siswa lain 

dengan diiringi musik. 

h. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika 

anggota kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan. 

i. Setelah semua mendapat giliran, guru membuat kesimpulan 

dan melakukan evaluasi, baik individu ataupun secara 

berkelompok, dan setelah itu menutup pelajaran. 

 

Huda (2013: 225) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran 

talking stick sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan tongkat yang panjangnya ± 20 cm. 

b. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan kesempatan para kelompok untuk 

membaca dan mempelajari materi pelajaran. 
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c. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam 

wacana. 

d. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan 

mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk 

menutup isi bacaan. 

e. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah 

satu siswa, setelah itu guru memberi pertanyaan dan siswa 

yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. 

Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

f. Guru memberi kesimpulan. 

g. Guru melakukan evaluasi/penilaian. 

h. Guru menutup pembelajaran. 

 

Menurut Suprijono (2009: 109-110) mengemukakan langkah-langkah 

pembelajaran Talking Stick sebagai berikut: 

Diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan 

dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan 

mempelajari materi. Selanjutnya guru meminta peserta didik 

menutup bukunya. Guru mengambil tongkat yang telah 

dipersiapkan sebelumnya dan diberikan kepada salah satu peserta 

didik. Peserta didik yang menerima tongkat diwajibkan menjawab 

pertanyaaan dari guru demikian seterusnya. Langkah terakhir, 

guru memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan 

refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya. Guru 

memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan 

peserta didik, selanjutnya bersama-sama peserta didik 

merumuskan kesimpulan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

peneliti akan menggunakan langkah-langkah model pembelajaran 

talking stick menurut pendapat Kurniasih dan Berlin. Talking stick 

(tongkat bicara) digunakan dengan membentuk kelompok terlebih 

dahulu, guru menyampaikan materi, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca dan mempelajari kembali materi yang 

telah diajarkan. Setelah itu membimbing siswa untuk berdiskusi 
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secara kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan dengan bantuan tongkat dan diiringi musik. 

C. Belajar 

 

1. Pengertian belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan melalui latihan dan pengalaman, 

sehingga mengakibatkan perubahan yang bersifat positif. Susanto 

(2016: 4) mengemukakan bahwa 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan prilaku yang relatif tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak 

 

Komalasari (2010: 2) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan 

dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak disebabkan oleh 

adanya kematangan ataupun perubahan sementara karena suatu hal. 

Masitoh & Laksmi Dewi (2009: 3) mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan sehingga membuat 

suatu perubahan perilaku yang berbentuk kognitif, afektif, maupun 

psikomotor.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang dalam keadaan 

sadar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui latihan dan 
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pengalaman yang mengakibatkan perubahan tingkah laku serta 

kemampuan pada dirinya yang relatif tetap dan bersifat positif. Jadi 

belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi mengalami. 

 

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan berpikir dan berbuat atau 

melakukan tindakan dalam pembelajaran. Permendiknas Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah dinyatakan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan 

mengelola pengalaman dan atau praktik dengan cara mendengar, 

menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, dan memecahkan 

masalah. 

 

Sardiman (2010: 100) mengemukakan aktivitas belajar adalah 

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Selanjutnya Kunandar 

(2010: 277) menyatakan aktivitas adalah keterlibatan siswa dalam 

bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar 

dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

 

Menurut Zulfikri (2008: 6), jenis-jenis aktivitas yang dimaksud dapat 

digolongkan menjadi:  

1. Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan 

dengan aktivitas siswa dalam melihat, mengamati, dan 

memperhatikan. 

2. Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam mengucapkan, melafazkan, dan 

berpikir. 
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3. Listening Aktivities, aktivitas yang berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran. 

4. Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani siswa 

untuk mengekspresikan bakat yang dimilikinya. 

 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, 

perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran dan memperoleh manfaat dari 

kegiatan tersebut. Adapun indikator pada penelitian ini aktivitas siswa 

dilihat dari: (a) mengajukan pertanyaan, (b) merespon aktif pertanyaan 

lisan dari guru, (c) melaksanakan instruksi/perintah, (d) berdiskusi 

kelompok atau bertanya (e) berani memberi tanggapan atau pendapat, 

(f) berani melakukan presentasi (g) mandiri dalam menyelesaikan 

tugas, dan (h) menyelesaikan tugas tepat waktu. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang dijadikan sebagai acuan 

kemampuan dan keberhasilan setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran. Dengan hasil belajar tujuan pendidikan dapat diukur 

apakah telah tercapai atau belum tercapai. Menurut Suprijono (2009: 

5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

 

Menurut Sutikno (2014: 180) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengalami aktivitas 

belajar. Selanjutnya dikemukakan oleh Sudjana (2009: 3) menyatakan 
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bahwa hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Lebih lanjut Bloom dalam Sudjana (2009: 22-23) 

menyatakan bahwa: 

a. Ranah Kognitif yaitu berkenaan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

b. Ranah Afektif yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, kerja sama, percaya diri dan santun. 

c. Ranah Psikomotor berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan bertindak yang terdiri dari  mengamati, 

mengkomunikasikan, dan menanya. 

 

 

Salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson, Krathwohl dan para ahli 

psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar 

sesuai dengan kemajuan zaman. Anderson dan Krathwohl (dalam 

Kusaeri 2014: 35) merevisi taksonomi Bloom dari satu dimensi 

menjadi dua dimensi, yaitu: 

Dimensi proses kognitif (Cognitive process) dan dimensi 

pengetahuan (type of knowledge). Dimensi proses kognitif 

merupakan hasil revisi dari taksonomi Bloom ranah kognitif. 

Anderson menklasifikasikan proses kognitif menjadi enam 

kategori, yaitu ingatan (remember), pemahaman (understand), 

aplikasi (applay), analisis (analyze), evaluasi (evaluate), dan 

kreativitas (create). Dimensi pengetahuan diklasifikasikan 

menjadi empat kategori, yaitu pengetahuan faktual 

(factualknowlwdge), pengetahuan konseptual (conceptual 

knowledge), pengetahuan prosedural (procedural knowledge), dan 

pengetahuan metakognisi (metakognitive knowledge) 

 

Berdasarkan Taksonomi Bloom versi baru pada ranah kognitif terdiri 

dari enam level: remembering (mengingat), understanding 

(memahami), applying (menerapkan), analyzing (menganalisis, 

mengurai), evaluating (menilai) dan creating (mencipta). 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

melalui kegiatan belajar. Indikator pada ranah kognitif mencakup 

(remembering (mengingat), understanding (memahami), applying 

(menerapkan), analyzing (menganalisis, mengurai), evaluating 

(menilai) dan creating (mencipta), afektif dengan indikator 

berperilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, percaya diri dan 

santun, dan psikomotor dengan indikator mengamati, 

mengkomunikasikan, dan menanya. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengamati hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

D. Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai 

peranan penting dalam pendidikan. Ruseffendi (dalam Heruman 2008: 

1) menyatakan bahwa matematika adalah bahasa simbol; Ilmu 

dedukatif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; Ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke 

aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. 

 

Susanto (2016: 185) menyatakan bahwa matematika merupakan 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan 

berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah 

sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Reys-dkk., (dalam 

Suwangsih & Tiurlina 2006: 4) mengemukakan matematika adalah 

telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, 

suatu seni, suatu bahasan dan suatu alat. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

matematika adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang 

angka dan perhitungannya, hubungan pola, bentuk, dan struktur yang 

menekankan pada bidang penalaran dan kreativitas. Serta mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir dalam penyelesaian masalah 

sehari-hari. 

 

2. Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar diharapkan siswa mampu 

bertindak dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah sehari-

hari. Susanto (2016: 186) mengemukakan bahwa pembelajaran 

matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

matematika. 

 

Muhsetyo, dkk., (2008: 1.26) mengemukakan bahwa pembelajaran 

matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada 

siswa melalu serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. 
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Suwangsih & Tiurlina (2006: 25) mengemukakan ciri-ciri 

pembelajaran matematika di SD: 

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. 

b. Pembelajaran matematika beratahap. 

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. 

e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika di SD adalah kegiatan belajar mengajar 

yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang terencana. 

Sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika 

yang dipelajari, mengembangkan kreativitas berpikir siswa agar 

terampil dalam menggunakan konsep matematika dan pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat di 

sekolah dasar. Pembelajaran matematika harus memiliki tujuan, agar 

kelak dapat bermanfaat bagi siswa. Tujuan dari pembelajaran 

matematika di sekolah dasar ini agar siswa mampu dan terampil 

menggunakan konsep matematika dalam pemecahan masalah.  

 

Hendriana & Soemarmo (2014: 7) menyatakan KTSP (2006) yang 

disempurnakan pada kurikulum 2013, mencantumkan tujuan 

pembelajaran matematika sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme 
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secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan 

masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. 

c. Memecahkan masalah. 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

 

Heruman ( 2008: 2-3) mengemukakan tentang tujuan akhir dari 

pembelajaran matematika di SD: 

Tujuan akhir dari pembelajaran matematika di SD agar siswa 

terampil dalam menggunakaan berbagai konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi untuk menuju tahap 

keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah benar yang 

sesauai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini 

pemaparan pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep 

matematika yaitu: 

a. Penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep 

baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari 

konsep tersebut. 

b. Penanamn konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu 

konsep matematika. 

c. Pembinaan keterampilan yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. 

 

Depdiknas (dalam Susanto 2016: 190) menjelaskan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep, dan mengaplikasikan konsep atau logaritme. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel diagram, 

atau media lain yang menjelaskan keadaan atau masalah. 
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d. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:  

1. Hasil penelitian Wardana (2016) disimpulkan bahwa hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa setelah menerapakan metode pesawat kertas 

dan tongkat bicara (talking stick), pemahaman siswa dalam 

mempelajari materi  mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya persentase memahami bahan ajar, pemahaman 

siswa dalam diskusi kelas dan diskusi kelompok, serta mahasiswa 

dalam membuat pertanyaan yang benar dan menyelesaikan tes dari 

guru. Dalam studi awal persentase siswa memenuhi minimum nilai 

standar adalah 28% (11 siswa) dan siswa tidak memenuhi minimum 

nilai standar dinyatakan sebagai 32,14% (9 siswa) dan siswa tidak 

memenuhi minimum nilai standar dinyatakan sebagai 67,86% (19 

siswa). Pada siklus pertama, persentase siswa yang memenuhi 

minimum nilai standar meningkat menjadi 85,71% (24 siswa) dan 

siswa yang tidak memenuhi minimum nilai standar meningkat menjadi 

14, 29% (4 siswa). Pada siklus kedua persentase siswa yang memenuhi 

minimum nilai standar meningkat menjadi 96,43% (27 siswa) dan 

siswa yang tidak memenuhi minimum nilai standar meningkat menjadi 

3,57% (1 siswa) . 

2. Hasil penelitian Warsini (2013) disimpulkan bahwa  hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa setelah menerapkan model cooperative 
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learning tipe talking stick aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan dari sebelum pelaksanan tindakan sampai pelaksanaan 

siklus II pertemuan kedua dari 7 siswa (22%) menjadi 30 siswa (94%) 

yang menyatakan pendapat. Dari 7 siswa (22%) sampai menjadi 26 

siswa (81%) yang aktif bertanya. Dari 9 siswa (28%) sampai menjadi 

28 siswa (87%) yang aktif diskusi. Dari 9 siswa (28%) sampai menjadi 

26 siswa (81%) yang mendengarkan penjelasan. Dari 11 siswa (34%) 

sampai menjadi 28 siswa (87%) yang menjawab pertanyaan. 

Sedangkan ditinjau dari hasil belajar siswa yang tuntas hasil belajarnya 

sebelum dilaksanakan tindakan sebanyak 8 siswa (25%) sampai pada 

siklus II pertemuan kedua menjadi sebanyak 29 siswa (91%). 

3. Hasil penelitian Kurniawan (2014) bahwa aktivitas peserta didik 

setelah menggunakan metode bermain talking stick terlihat mengalami 

perkembangan yang lebih baik dan aktif serta ikut berperan serta 

dalam proses pembelajaran, terutama saat pembelajaran IPA  dari 

siklus I (2,7) sampai siklus II (3,5) tidak ada peserta didik yang hanya 

diam dan mendengarkan saja semua ikut menjawab terlihat dari hasil 

skor  rata-rata masing siklus. Hasil belajar IPA peserta didik setelah 

menggunakan metode bermain talking stick menunjukkan peningkatan 

dimana 100 % dari peserta didik tuntas dengan nilai rata-rata hasil 

belajar 77,61, dengan N-gain sebesar 1,26 dikategorikan tinggi. 

 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari input 

(kondisi awal), proses, dan output (kondisi akhir). Sugiyono (2016:9) 
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mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah penting. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti memperoleh 

data yang mendasari untuk dilakukannya penelitian ini, yaitu dari 22 siswa 

yang ada di kelas V B sebagian besar siswa kurang aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Kurangnya minat dan motivasi untuk belajar 

matematika, banyak siswa yang belum memahami materi dan tidak berani 

mengajukan pertanyaan kepada guru menyebabkan rendahnya aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Sehingga masih banyak siswa mendapat nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditentukan yaitu 

60. 

 

Pembelajaran yang diberikan guru masih memakai metode ceramah dan 

belum menerapakan metode-metode atau model pembelajaran yang 

inovatif yang pada dasarnya lebih bersifat student centered. Artinya, 

pembelajaran yang lebih memberikan peluang pada siswa untuk 

mengkontruksi secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan model cooperative learning tipe talking 

stick dalam mata pelajaran matematika. Dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe talking stick diharapkan siswa dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu dengan diberdayakan 

model pembelajaran ini diharapkan siswa juga tidak lagi merasa sungkan 
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dalam bersosialisasi dengan teman dan berani untuk mengemukakan 

pendapatnya sehingga lebih termotivasi dalam kegiatan belajar. Model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan media dan materi pelajaran 

dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga aktivitas dan hasil belajar dapat meningkat. 

 

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut.   
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Gambar 1. Gambar kerangka pikir penelitian 

Input Proses Output 

1. Siswa kurang 

berperan aktif 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kurangnya 

minat dan 

motivasi 

untuk belajar 

matematika. 

3. Banyak siswa 

yang belum 

memahami 

materi. 

4. Siswa tidak 

berani 

mengemukaka

n pendapat. 

5. Model 

pembelajaran 

yang 

digunakan 

guru kurang 

bervariasi. 

6. Guru belum 

menerapkan 

model 

pembelajaran 

yang tepat 

untuk 

mengatasi 

masalah 

peserta didik. 

7. Rendahnya 

aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa pada 

mata pelajaran 

matematika. 

 

 

Penerapan model cooperative 

learning tipe talking stick pada 

mata pelajaran matematika. 

Proses 

1.Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran  

2.Guru membentuk kelompok 

yang terdiri dari 5 orang. 

3.Guru menyiapkan sebuah 

tongkat yang panjangnya 20 cm. 

4.Setelah itu guru menyampaikan 

materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan 

kesempatan kepada kelompok 

untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran tersebut dalam 

waktu yang telah ditentukan. 

5.Siswa berdiskusi membahas 

maslah yang terdapat di dalam 

buku. 

6.Setelah kelompok selesai 

membaca materi pelajaran dan 

mempelajari isinya, guru 

mempersilahkan siswa untuk 

menutup bukunya. 

7.Guru mengambil tongkat dan 

memberikan kepada salah satu 

anggota kelompok, setelah itu guru 

memberi pertanyaan dan anggota 

kelompok yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya, 

demikian seterusnya sampai 

sebagian besar siswa mendapat 

bagian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru. Tongkat 

bergulir dari satu siswa ke siswa 

lain dengan diiringi musik. 

8.Siswa lain boleh membantu 

menjawab pertanyaan jika anggota 

kelompoknya tidak bisa menjawab 

pertanyaan. 

9.Setelah semua mendapat giliran, 

guru membuat kesimpulan dan 

melakukan evaluasi, baik individu 

ataupun secara berkelompok, dan 

setelah itu menutup pelajaran. 

 

1. Adanya 

peningkatan 

aktivitas pada 

setiap siklusnya. 

2. Pada akhir 

penelitian ada 

peningkatan hasil 

belajar siswa 

mencapai ≥ 75% 

dari 22 siswa 

dengan KKM 60. 
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G. Hipotesis  

Berdasarkan kajian pustaka di atas, peneliti merumuskan jawaban 

sementara (hipotesis) terhadap permasalahan pokok agar dapat digunakan 

untuk menguji benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu, masih 

perlu diuji kebenarannya. Sugiyono (2016: 96) mengemukakan bahwa 

“hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan”. 

 

Adapun hipotesis dalam penilitian tindakan kelas ini “apabila dalam 

pembelajaran matematika menerapkan model cooperative learning tipe 

talking stick dengan memperhatikan langkah-langkah yang tepat,  dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika kelas V B SD Negeri 

1 Simbarwaringin. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau yang sering dikenal sebagai Classrom Action Research. 

Wardhani & Wihardit (2009: 1.4) mengemukakan penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri 

melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.   

 

Burns (dalam Sanjaya 2010: 24) menyatakan bahwa penelitian tindakan 

adalah penerapan berbagai fakta yang ditemukan untuk memecahkan 

masalah dalam situasi sosial untuk meningkatkan kualitas tindakan yang 

dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti dan 

praktisi. Arikunto (2010: 138) mengemukakan secara garis besar terdapat 

empat tahapan penelitian tindakan kelas, yaitu 

1. Tahap 1: menyusun rencana tindakan dan dikenal 

  dengan perencanaan.  

2. Tahap 2: pelaksanaan tindakan. 

3. Tahap 3: pengamatan. 

4. Tahap 4: refleksi atau pantulan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 
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dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan bentuk siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 

empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Penelitian ini dilaksanakan beberapa kali hingga tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai. Tahapan penelitian tindakan kelas ini 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan PTK 

(Sumber. Modifikasi dari Arikunto, 2010:137) 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan I Siklus I Refleksi I 

Pengamatan I 

Perencanaan II 

Siklus II Pelaksanaan II 
Refleksi II 

Pengamatan II 

Selesai 
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B. Setting Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah seorang guru kelas dan 

siswa kelas V B SD Negeri 1 Simbarwaringin dengan jumlah siswa 22 

siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 9 siswi perempuan. 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 1 Simbarwaringin 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2016/2017 

selama 8 bulan terhitung dari bulan November 2016 sampai dengan 

Juni 2017. 

 

C. Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya Sugiyono (2014: 38). Ada dua macam variabel 

penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

a) Variabel Independen: Variabel ini sering disebut sebagai variabel 

stimulus, prediktor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut juga sebagai variabel bebas. Dalam penelitian ini 
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yang menjadi variabel bebas yaitu model cooperative learning tipe 

talking stick (X). 

b) Variabel Dependen: sering disebut juga sebagai variabel output, 

kriteria, konsekuen. Dalam bahasa  Indonesia sering disebut juga 

sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat yaitu aktivitas (Y1) dan hasil belajar siswa (Y2). 

 

2. Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada sifat-

sifat yang didefinisikan dan diamati. Untuk memberikan penjelasan 

mengenai variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian, berikut ini 

definisi operasional variabel penelitian. 

 

a) Model cooperative learning tipe takling stick 

Model cooperative learning tipe takling stick adalah model 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk berani bertanya dan 

mengemukakan pendapat. Cara mengajar dalam model 

cooperative learning tipe talking stick ini yaitu talking stick 

(tongkat bicara) digunakan dengan membentuk kelompok terlebih 

dahulu, guru menyampaikan materi, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari 

kembali materi yang telah diajarkan. Setelah itu membimbing 

siswa untuk berdiskusi secara kelompok dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dengan 

bantuan tongkat dan diiringi musik. 
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b) Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar  adalah segala tindakan yang terdapat dalam 

kegiatan belajar. Adapun indikator aktivitas siswa dilihat dari (a) 

mengajukan pertanyaan, (b) merespon aktif pertanyaan lisan dari 

guru, (c) melaksanakan instruksi/perintah, (d) berdiskusi 

kelompok atau bertanya, (e) berani memberi tanggapan atau 

pendapat, (f) berani melakukan presentasi, (g) mandiri dalam 

menyelesaikan tugas, (h) menyelesaikan tugas tepat waktu. Skor 

yang diperoleh siswa yaitu apabila siswa melaksanakan 5 

indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu 

5, jika melaksanakan 4 indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, 

nilai yang diperoleh yaitu 4, melaksanakan 3 indikator pada 1 

aspek aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu 3 melaksanakan 

2 indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, nilai yang diperoleh 

yaitu nilai yang diperoleh yaitu 2, melaksanakan 1 indikator pada 

1 aspek aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu 1 dan apabila 

siswa tidak melaksanakan 5 indikator nilai yang diperoleh 0. 

 

c) Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa setelah 

mengalami kegiatan pembelajaran. Hasil belajar pada kegiatan ini 

mencakup aspek: 

Kognitif  

Indikator kognitif meliputi remembering (mengingat),   

understanding (memahami), dan applying (menerapkan).Soal 
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pada Siklus I dan Siklus II berbentuk pilihan ganda dengan nilai 1 

untuk jawaban benar, dan 0 untuk jawaban salah.  

Afektif  

Indikator afektif meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab,  kerja 

sama, percaya diri dan santun. Skor yang diperoleh siswa yaitu 

apabila siswa melaksanakan 5 indikator pada 1 aspek aktivitas 

belajar, nilai yang diperoleh yaitu 5, jika melaksanakan 4 

indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu 

4, melaksanakan 3 indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, nilai 

yang diperoleh yaitu 3 melaksanakan 2 indikator pada 1 aspek 

aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu nilai yang diperoleh 

yaitu 2, melaksanakan 1 indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, 

nilai yang diperoleh yaitu 1 dan apabila siswa tidak melaksanakan 

5 indikator nilai yang diperoleh 0. 

Psikomotorik  

Indikator psikomotorik meliputi mengamati, 

mengkomunikasikan, dan menanya. Skor yang diperoleh siswa 

yaitu apabila siswa melaksanakan 5 indikator pada 1 aspek 

aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu 5, jika melaksanakan 4 

indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu 

4, melaksanakan 3 indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, nilai 

yang diperoleh yaitu 3 melaksanakan 2 indikator pada 1 aspek 

aktivitas belajar, nilai yang diperoleh yaitu nilai yang diperoleh 

yaitu 2, melaksanakan 1 indikator pada 1 aspek aktivitas belajar, 



42 
 

nilai yang diperoleh yaitu 1 dan apabila siswa tidak melaksanakan 

5 indikator nilai yang diperoleh 0. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan 

keseluruhan data yang diperoleh berdasarkan instrumen penelitian yaitu 

dengan teknik nontes dan tes. 

 

1. Teknik Nontes (Observasi) 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan tujuan 

mendapatkan informasi yang diharapkan. Menurut Hadi dalam 

Sugiyono (2016: 203) Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.   

 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yang berupa 

kinerja guru, aktivitas siswa, hasil belajar efektif, dan hasil belajar 

psikomotor pada saat pembelajaran matematika melalui penerapan 

model cooperative learning tipe talking stick. Untuk memperoleh data 

kualitatif peneliti menggunakan lembar observasi yang digunakan 

selama proses pembelajaran berlangsung, dengan cara observer 

mengamati menggunakan lembar observasi, dan memberi tanda ceklist 

(√) pada salah satu skor yang ada pada lembar observasi sesuai dengan 

pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung.  
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2. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif (berupa 

angka). Menurut Poerwanti (2008: 1.5) tes adalah seperangkat tugas 

yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab 

oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya 

terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan 

pengajaran tertentu. Peneliti menggunakan teknik tes untuk 

mendapatkan data yang bersifat kuantitatif. Tes ini untuk mengetahui 

hasil belajar kognitif yang dilaksanakan oleh siswa setelah 

dilaksanakan proses pembelajaran matematika melalui penerapan 

model cooperative learning tipe talking stick. Tes dilaksanakan setiap 

akhir siklus, yaitu setelah dilaksanakan proses pembelajaran 

matematika. 

 

E. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah menggunakan lembar observasi dan tes. 

 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan selama pembelajaran berlangsung untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh yaitu kinerja guru, aktivitas siswa, 

hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor dengan cara memberi 

tanda ceklist (√) pada salah satu skor yang ada pada instrumen 

penilaian. 
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a. Lembar observasi kinerja guru 

 Lembar observasi kinerja guru digunakan untuk memperoleh data 

kinerja guru. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) 

No 
Aspek yang 

diamati 
Indikator 

Skor 

 

1. 

 

Mengelola ruang 

dan fasilitas 

belajar 

Menata fasilitas dan 

sumber belajar 
1 2 3 4 5 

Melaksanakan tugas 

rutin kelas 
1 2 3 4 5 

2. 
Memulai 

pembelajaran 

Melakukan apersepsi 
1 2 3 4 5 

3. 

Menggunakan 

model 

pembelajaran 

cooperative 

learning tipe 

talking stick 

Membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

1 2 3 4 5 

 Menyampaikan materi  1 2 3 4 5 

Memberi kesempatan 

siswa untuk membaca 

dan 

mempelajarikembali 

materi yang telah 

diajarkan 

1 2 3 4 5 

Membimbing siswa 

untuk berdiskusi secara 

kelompok 

1 2 3 4 5 

Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan  

dengan bantuan tongkat 

dan diiringi musik  

1 2 3 4 5 

4. 
Mengelola 

interaksi kelas 

Menangapi pertanyaan 

dan respon siswa 
1 2 3 4 5 

Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat 

dan gerakan badan. 

1 2 3 4 5 

Memicu dan 

memelihara 

keterlibatan siswa 

1 2 3 4 5 

5. 

Berisikap terbuka, 

luwes, serta 

membantu 

mengembangkan 

sikap positif siswa 

terhadap belajar. 

Menunjukan sikap 

luwes terbuka penuh 

pengertian dan sabar 

kepada siswa 
1 2 3 4 5 
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No 
Aspek yang 

diamati 
Indikator 

Skor 

 

 

Berisikap terbuka, 

luwes, serta 

membantu 

mengembangkan 

sikap positif siswa 

terhadap belajar. 

Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 
1 2 3 4 5 

6. Penilaian. 

Melaksanakan 

penilaian proses dan 

hasil belajar 
1 2 3 4 5 

7. 
Menutup 

pembelajaran. 

Mengakhiri 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

(Adopsi dari Andayani, 2009: 73) 

 

 

Tabel 4. Pedoman penskoran kinerja guru 

Skor Kategori Indikator 

5 
Sangat 

baik 

Jika kelima sub indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran 

4 Baik 
Jika hanya empat sub indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran 

3 Cukup baik 
Jika hanya tiga sub indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran 

2 Kurang 
Jika hanya dua sub indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran 

1 
Sangat 

kurang 

Jika hanya satu sub indikator muncul selama 

pengamatan atau proses pembelajaran 

 

b. Lembar observasi aktivitas siswa 

Alat pengumpul data aktivitas siswa dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Lembar observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas siswa, 

yaitu partisipasi, minat, perhatian, presentasi. Dengan indikator 

pada setiap yang diamati sebagai berikut. 
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Tabel 5. Indikator penilaian aktivitas belajar siswa 

 
No Aspek yang 

Diamati 

Indikator  Skor 

1. Partisipasi 1. Mengajukan pertanyaan 

2. Merespon aktif pertanyaan lisan dari 

guru 

3. Mengemukakan pendapat 

4. Mengikuti semua tahapan 

pembelajaran dengan baik 

5. Berani menyimpulkan pembelajaran 

 

 

2. Minat 1. Antusias/semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

2. Tertib terhadap instruksi yang 

diberikan 

3. Menampakkan keceriaan dan 

kegembiraan dalam belajar 

4. Tanggap terhadap instruksi yang 

diberikan 

5. Adanya kemauan belajar yang tinggi 

 

3. Perhatian 1. Tidak menggangu teman 

2. Tidak membuat kegaduhan 

3. Mendengarkan penjelasan guru dengan 

seksama 

4. Melaksanakan perintah guru 

5. Konsentrasi terhadap pembelajaran 

 

4. Presentasi 1. Mengikuti pelajaran dari awal sampai 

akhir 

2. Mengerjakan tugas yang diberikan 

(LKS, latihan dll.) 

3. Mengumpulkan semua tugas yang 

diberikan guru 

4. Mengerjakan tugas sesuai dengan 

perintah guru 

5. Mampu mengerjakan soal secara 

individu/kelompok 

 

(Modifikasi: Kunandar, 2010: 234) 

 

c. Lembar observasi sikap (afektif) siswa 

Alat pengumpul data sikap siswa dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi sikap (afektif). Lembar observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sikap siswa, yaitu 

jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, percaya diri, dan santun. 

Dengan indikator pada setiap sikap yang diamati sebagai berikut. 
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Tabel 6. Indikator penilaian sikap (afektif) siswa 

Aspek 

Sikap yang 

Diamati 

Indikator 

Jujur 

1. Tidak mencontek saat mengerjakan 

2. Tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya 

orang lain tanpa menyebutkan sumber) 

3. Mengungkapkan perasaan apa adanya 

4. Melaporkan data atau informasi apa adanya 

5. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki 

Disiplin 

1. Datang tepat waktu 

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk guru 

3. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

4. Tertib dalam mengikuti pembelajaran, tidak ribut atau 

melakukan aktivitas lain di dalam kelas. 

5. Memakai seragam sesuai tata tertib 

Tanggung 

Jawab 

1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 

2. Menerima risiko dari tindakan yang dilakukan 

3. Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat 

4. Mengembalikan barang yang dipinjam 

5. Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 

Kerja sama 

1. Aktif dalam kerja kelompok 

2. Tetap berada dalam kelompok selama diskusi 

berlangsung 

3. Mengatasi perbedaan pendapat/pikiran saat diskusi 

4. Mendorong orang lain untuk bekerjasama demi 

mencapai tujuan 

5. Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan 

pendapatnya 

Percaya 

Diri 

1. Berani bertanya. 

2. Menjawabpertanyaan guru. 

3. Mengerjakantugasdengancepat. 

4. Berani melakukan presentasi 

5. Mengerjakan tugas tanpa mencontek. 

Santun 1. Menghormati orang yang lebih tua 

2. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan 

orang lain 

3. Menggunakan bahasa santun saat menyampaikan 

pendapat 

4. Menggunakan bahasa santun saat mengkritik pendapat 

teman 

5. Bersikap 3S (Salam senyum, sapa) saat bertemu orang 

lain 

 

d. Lembar observasi keterampilan (psikomotor) siswa 

Lembar observasi keterampilan (psikomotor) siswa digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai keterampilan yang dikuasai 
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siswa dalam proses pembelajaran yaitu keterampilan mengamati 

mengomunikasikan, dan menanya. Adapun indikator penilaian 

keterampilan (psikomotor) yang ditentukan sebagai berikut.  

 

Tabel 7. Indikator penilaian keterampilan (psikomotor) siswa 

Keterampilan yang 

diamati 

Indikator  

Mengamati 1. Fokus pada topik yang 

diinvestigasi/diselidiki. 

2. Mencatat bahan pelajaran dengan baik dan 

sistematis 

3. Menggunakan berbagai sumber belajar 

dalam melakukan investigasi/penyelidikan 

4. Membangun konsep ketika melakukan 

investigasi/ penyelidikan. 

5. Cermat dalam melakukan pengamatan. 

Mengkomunikasikan 1. Menyajikan laporan/kesimpulan sesuai 

dengan sumber data dengan tepat. 

2. Menyampaikan hasil pengamatan atau 

kesimpulan dengan bahasa yang jelas. 

3. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

sistematis. 

4. Menerima saran atau masukan dari teman. 

5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar dalam menyampaikan 

pendapatnya.  

Menanya  1. Mengajukan pertanyaan kepada guru. 

2. Pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas. 

3. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

materi. 

4. Menanya materi yang kurang dipahami 

dengan sopan. 

5. Mampu menyampaikan pertanyaan dengan 

tenang dan langsung. 

 

 

2. Tes 

Tes yang digunakan adalah tes formatif dengan memberikan soal yang 

dilakukan pada setiap akhir pembelajaran yang dilakukan dalam satu 

siklus. Suatu tes dapat dikatakan baik jika soal-soal yang terkandung 

dalam butir tes tersebut dapat mewakili materi pembelajaran yang akan 
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diukur. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kisi-kisi instrumen 

soal yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis soal menjadi tes 

 

Tabel 8. Kisi-kisi tes hasil belajar matematika 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

 Mengidentifik

asi sifat-sifat 

bangun datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentifik

asi sifat-sifat 

bangun ruang 

 

 

 Menyebutkan nama dan 

sifat-sifat bangun datar 

secara tekun. 

 Membedakan sifat-sifat 

bangun datar secara tekun 

dan teliti. 

 Melakukan kegiatan 

menggambar bangun datar 

dari sifat-sifat bangun datar 

yang diberikan secara teliti 

dan pantang menyerah. 

 

 Menyebutkan jenis bangun 

ruang. 

 Membedakan sifat-sifat 

bangun ruang secara tekun 

dan teliti. 

 Melakukan kegiatan 

menggambar bangun datar 

dari sifat-sifat bangun datar 

yang diberikan secara teliti 

dan pantang menyerah 

Pilihan 

Gnada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C3 

4,5, 

 

 

 

3,7,8 

 

 

 

1,2,6,9,

10 

 

 

 

1,5,9 

 

 

2,3,4,6,

7,10 

 

8 

 

Validitas instrumen terdapat 10 soal item pertanyaan yang valid untuk  

siklus I, dan 10 soal item pertanyaan untuk siklus II. Untuk mengukur 

tingkat validitas soal peneliti sudah melakukan konsultasi kepada 

pihak ahli yaitu Bapak Drs. Mugiadi, M.Pd., dan Bapak Drs. Sarengat, 

M.Pd., yang merujuk pada standar penilaian pendidikan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. 
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1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata. Analisis data 

kualitatif digunakan untuk menganalisis data penilaian kinerja guru 

selama proses pembelajaran berlangsung, aktivitas belajar,  hasil 

belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor. 

a. Rumus analisis kinerja guru selama proses pembelajaran 

NK = 
  

   
         

Keterangan: 

NK = Nilai Kerja 

TS = Total skor yang diperoleh 

SM = Total skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 

(Sumber : Aqib, 2009: 39) 

 

 

Tabel 9. Kategori skor dan persentase kinerja guru  

 

No. Skor Nilai (%) Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

(Sumber : Modifikasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

b. Aktivitas belajar 

1) Nilai aktivitas belajar tiap siswa diperoleh dengan rumus: 

NA = 
 

  
       

Keterangan: 

NA = Nilai yang dicari atau yang diharapkan 

R = Skor yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan Tetap 

(Sumber : Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori nilai aktivitas belajar 

siswa sebagai berikut. 
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Tabel 10. Kategori skor dan nilai aktivitas siswa 

No. Skor Nilai Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

           (Sumber : Modifikasi Aqib, dkk., 2009:  41) 

2) Persentase siswa aktif secara klasikal diperoleh rumus: 

 

P= 
             

       
         

 

Keterangan 

P   =   Nilai yang dicari atau yang diharapkan 

  siswa aktif =  Jumlah siswa yang mengalami peningkatan 

 aktivitas belajar  

  siswa =  Jumlah seluruh siswa dikelas 

100% =   Bilangan tetap 

(Sumber : Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

 

Tabel 11. Kategori skor dan persentase hasil aktivitas secara  

klasikal 

No. Skor Nilai (%) Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

     (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

c. Hasil belajar afektif siswa 

1) Nilai hasil belajar afektif siswa diperoleh dengan rumus: 

NA = 
 

   
      

Keterangan: 

NA  = Nilai afektif 

R = Jumlah skor yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

(Sumber : Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102) 
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 Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar 

afektif siswa sebagai berikut. 

 

Tabel 12. Kategori nilai hasil belajar afektif siswa 

No. Skor Nilai Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

 (Sumber : Modifikasi dari Aqib, 2009: 41) 

2) Persentase hasil belajar afektif berkategori secara klasikal, 

diperoleh dengan rumus: 

P= 
                                   

       
         

(Sumber : Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Tabel 13.  Kategori skor dan  persentase hasil belajar afektif 

secara klasikal 

 

No. Skor Nilai Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

(Sumber : Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

d. Hasil belajar psikomotor siswa 

1) Untuk menentukan nilai hasil belajar psikomotor tiap siswa 

menggunakan rumus: 

NP = 
 

  
      

Keterangan 

NP   = Nilai psikomotor 

R = Jumlah skor yang diperoleh 
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SM =Skor maksimum 

(Sumber : Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

 Nilai tersebut dikategorikan dalam predikat nilai psikomotor 

siswa sebagai berikut. 

 

Tabel 14. Kategori skor dan  nilai psikomotor siswa. 

No. Skor Nilai Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

 (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

2) Persentase hasil belajar psikomotor secara klasikal, diperoleh 

dengan rumus: 

P= 
                                      

       
         

(Sumber : Adaptasi dari Aqib, 2009 : 41) 

Persentase tersebut dikategorikan dalam kriteria persentase 

hasil belajar afektif secara klasikal sebagai berikut. 

 

Tabel 15. Kategori skor dan persentase hasil belajar  

psikomotor secara klasikal 

 

No. Skor Nilai (%) Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

 (Sumber : Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 
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2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berupa hasil ketuntasan belajar siswa 

berupa nilai akhir pada lembar kerja siswa yang dilakukan disetiap 

akhir pembelajaran. 

 

Nilai hasil belajar kognitif siswa secara individu diperoleh dengan 

rumus: 

NP = 
 

  
      

Keterangan: 

NP = Nilai pengetahuan yang diharapkan 

R =Skor yang diperoleh 

SM =Skor maksimum 

100 =Bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2008: 112) 

 

Tabel 16. Kategori nilai hasil belajar kognitif siswa 

No. Skor Nilai Kategori 

1. 5 ≥80 Sangat baik 

2. 4 60 ─ 79 Baik 

3. 3 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 2 20 ─ 39 Kurang baik 

5. 1 ≤19 Sangat kurang 

 (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41)  

a. Menghitung rata-rata hasil belajar kognitif siswa digunakan 

rumus : 

 ̅ = 
  

  
 

 

                              Keterangan: 

 ̅  = Nilai Rata-rata siswa 

  X = Total nilai diperoleh siswa 

    = Jumlah siswa 

( Sumber : Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 40) 
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b. Persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

Ketuntasan klasikal = 
                                

                    
       

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

Tabel 17. Kategori persentase hasil belajar kognitif siswa 

secara klasikal 

 

No. Nilai (%) Kategori 

1. ≥80 Sangat baik 

2. 60 ─ 79 Baik 

3. 40 ─ 59 Cukup baik 

4. 20 ─ 39 Kurang baik 

5. ≤19 Sangat kurang 

 (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009 :41) 

 

G. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

 

1. Siklus I 

 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat perencanaan pembelajaran agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan 

materi “Sifat-sifat Bangun Datar”, melalui penerapan model 

cooperative learning tipe talking stick dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1) Menganalisis SK dan KD. 

2) Membuat silabus. 

3) Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui 

penerapan model cooperative learning tipe talking stick. 

4) Membuat  perangkat pembelajaran yang diperlukan RPP dan 

tes formatif. 
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5) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan 

dalam pembelajaran. 

6) Menyusun dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

7) Menyiapkan instrumen penilaian. 

8) Menyiapkan alat dokumentasi dengan menggunakan  HP 

(Hand Phone). 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dalam penelitian 

tindakan kelas pada pembelajaran matematika dengan menerapkan 

model cooperative learning tipe talking stick, langkah-langkah 

dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan Pendahuluan (  10 Menit) 

a) Guru mengucapkan salam pembuka. 

b) Guru mengkondisikan kelas (menertibkan tempat duduk. 

siswa, berdoa bersama, dan mengabsen kehadiran siswa). 

c) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d) Guru memberikan apersepsi tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan bangun datar: 

- Menanyakan bentuk bingkai foto yang ada di depan 

kelas. 

- Menanyakan bentuk jam dindin yang ada di belakang 

kelas. 

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 
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2) Kegiatan Inti (  50 Menit) 

a) Elaborasi 

- Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. 

- Guru menyiapkan sebuah tongkat yang memiliki 

panjang 20 cm. 

- Guru menyampaikan materi pelajaran tentang sifa-sifat 

bangun ruang, kesebangunan, dan simetri. 

- Siswa diberi kesempatan untuk membaca dan 

mempelajari kembali materi yang telah dijelaskan. 

b) Eksplorasi 

- Siswa berdiskusi untuk membahas dan memecahkan 

masalah 

- Siswa diminta untuk menutup bukunya setelah selesai 

membaca dan mempelajari materi. 

- Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada 

salah satu siswa. 

- Guru memberi pertanyaan, dan siswa yang memegang 

tongkat harus menjawabnya. Demikian seterusnya 

sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk 

menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

c) Konfirmasi 

- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa. 
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- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman dan memberi penguatan. 

- Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan 

keaktifan siswa terutama kepada kelompok yang 

terbaik. 

3) Kegiatan Penutup (  10 Menit) 

a) Siswa dengan bimbingan guru memberikan  

      kesimpulan tentang materi pembelajaran yang berlangsung. 

b) Siswa mengerjakan tes formatif secara individu. 

c) Guru memberikan tindak lanjut terhadap materi pelajaran 

yang telah dipelajari. 

d) Guru bersama siswa berdoa bersama. 

e) Guru mengucapkan salam pentup. 

 

c. Tahap Pengamatan 

Pada tahap ini kegiatan observasi dilakukan observer pada saat 

proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan terhadap kinerja guru, aktivitas belajar siswa, hasil 

belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor siswa selama 

pembelajaran dengan cara memberikan skor pada lembar 

observasi. 

 

d. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk 

menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses 
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pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah hasil 

belajar siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran. 

Analisis tersebut sebagai acuan perbaikan kinerja guru dan 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah lebih 

lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian tindakan kelas. 

Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan perencanaan pada 

siklus berikutnya dengan membuat rencana tindakan baru agar 

menjadi lebih baik. 

 

2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat perencanaan pembelajaran agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan 

materi “Sifat-sifat Bangun Datar”, melalui penerapan model 

cooperative learning tipe talking stick dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1) Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) untuk menentukan materi. 

2) Membuat silabus. 

3) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui 

penerapan model cooperative learning tipe talking stick. 

4) Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan melalui 

penerapan model cooperative learning tipe talking stick. 

5) Membuat  perangkat pembelajaran yang diperlukan RPP dan 

tes formatif. 
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6) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan 

dalam pembelajaran. 

7) Menyusun dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

8) Menyiapkan instrumen penilaian. 

9) Menyiapkan alat dokumentasi dengan menggunakan  HP 

(Hand Phone). 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dalam penelitian 

tindakan kelas pada pembelajaran matematika dengan menerapkan 

model cooperative learning tipe talking stick, langkah-langkah 

dalam kegitan ini adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan Pendahuluan (  10 Menit) 

a) Guru mengucapkan salam pembuka. 

b) Guru mengkondisikan kelas (menertibkan tempat duduk. 

siswa, berdoa bersama, dan mengabsen kehadiran siswa). 

c) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d) Guru memberikan apersepsi: 

- Menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 
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2) Kegiatan Inti (  50 Menit) 

a) Elaborasi 

- Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-

masing kelompok ada yang terdiri dari 5 dan 6 siswa. 

- Guru menyiapkan sebuah tongkat yang memiliki 

panjang 20 cm. 

- Guru menyampaikan materi pelajaran tentang sifa-sifat 

bangun ruang, kesebangunan, dan simetri. 

- Siswa diberi kesempatan untuk membaca dan 

mempelajari kembali materi yang telah dijelaskan. 

b) Eksplorasi 

- Siswa berdiskusi untuk membahas dan memecahkan 

masalah. 

- Siswa diminta untuk menutup bukunya setelah selesai 

membaca dan mempelajari materi. 

- Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada 

salah satu siswa. 

- Guru memberi pertanyaan, dan siswa yang memegang 

tongkatharus menjawabnya. Demikian seterusnya 

sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk 

menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

c) Konfirmasi 

- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa. 
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- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman dan memberi penguatan. 

- Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan 

keaktifan siswa terutama kepada kelompok yang 

terbaik. 

 

3) Kegiatan Penutup (  10 Menit) 

a) Siswa dengan bimbingan guru memberikan kesimpulan 

tentang materi pembelajaran yang berlangsung. 

b) siswa mengerjakan tes formatif secara individu. 

c) Guru memberikan tindak lanjut terhadap materi pelajaran 

yang telah dipelajari. 

d) Guru bersama siswa berdoa bersama. 

e) Guru mengucapkan salam pentup. 

 

c. Tahap Pengamatan 

Pada tahap ini kegiatan observasi dilakukan observer pada saat 

proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan terhadap kinerja guru, aktivitas belajar siswa, hasil 

belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor siswa selama 

pembelajaran dengan cara memberikan skor pada lembar 

observaasi. 

 

d. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk 

menganalis kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran 
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berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah hasil belajar siswa dan 

kinerja guru selama proses pembelajaran. Analisis tersebut sebagai 

acuan perbaikan kinerja guru dan digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian tindakan kelas. Hasil analisis juga digunakan 

sebagai bahan perencanaan pada siklus berikutnya dengan 

membuat rencana tindakan baru agar menjadi lebih baik. 

 

H. Indikator keberhasilan 

Keberhasilan dalam penerapan model cooperative learning tipe talking 

stick dapat dilihat dalam beberapa indikator sebagai berikut. 

1. Adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar pada setiap siklusnya. 

2. Pada akhir penelitian ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

mencapai ≥ 75% dari 22 siswa dengan KKM 60. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan bahwa penerapan model cooperative learning tipe talking 

stick pada siswa kelas V B SD Negeri 1  Simbarwaringin dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

rata-rata aktivitas belajar siklus I sebesar 61,02 dengan kategori aktif, 

dan meningkat 13,06, sehingga siklus II menjadi 74,09 dengan 

kategori aktif. Persentase ketuntasan klasikal siklus I sebesar 63,63% 

dengan kategori aktif dan meningkat 22,73% sehingga siklus II 

menjadi 86,36% dengan kategori sangat aktif. 

2. Nilai rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 60,90 dengan kategori baik, 

dan meningkat 11,23, sehingga siklus II menjadi 72,14 dengan 

kategori baik. Persentase ketuntasan klasikal siklus I sebesar 63,6% 

dengan kategori baik dan meningkat 18,2% sehingga siklus II menjadi 

81,81% dengan kategori sangat baik. 
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B. Saran 

1. Kepada Siswa 

Siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

berpartisipasi aktif, berani mengajukan pertanyaan ketika belum 

paham tentang materi yang dijelaskan, berani menjawab pertanyaan 

dari guru, dapat bekerjasama dengan teman-temannya ketika 

mengerjakan tugas kelompok, percaya diri dalam melakukan kegiatan 

di kelas, dan bertanggung jawab terhadap soal/tugas yang diberikan 

oleh guru. Siswa juga diharapkan mampu memiliki pengetahuan yang 

luas dan pengalaman yang baik guna untuk dapat memotivasi diri 

siswa sendiri menjadi seorang yang lebih baik. 

2. Kepada Guru 

Diharapkan guru dapat lebih kreatif dalam menciptakan dan 

menginovasi pembelajaran. Dan lebih berinovasi untuk menerapkan 

model serta media pembelajaran yang kreatif, menarik, dan 

menyenangkan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. 

3. Sekolah 

Sekolah hendakanya memberikan fasilitas pembelajaran yang 

memadai, serta sarana pendukung untuk melaksanakan perbaikan 

pembelajaran demi meningkatnya mutu pendidikan di sekolah. 

4. Peneliti Berikutnya 

Diharapkan peneliti dapat mengembangkan dan melaksanakan 

perbaikan pembelajaran melalui penerapan model cooperative learning 

tipe talking stick di kelas dengan materi yang berbeda. 
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