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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TALKING
STICK TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V

SD NEGERI 4 METRO BARAT

Oleh

AGIN FIFI SALWA

Masala dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas V SD

Negeri 4 Metro Barat pada pembelajaran matematika. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Talking

Stick terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V. Penelitian ini

menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian non equivalent

control group design. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan

angket. Hasil penelitian menunjukan rata-rata posttest pada kelas eksperimen

sebesar 63,96, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 57,08. Perbandingan nilai

N-Gain kelas eksperimen dengan kontrol, yaitu 0,36 dengan 0,17. Hasil pengujian

menggunakan rumus t-test pooled varins diperoleh data thitung = 2,414, sedangkan

ttabel= 1,679. Hal tersebut menunjukkan ( thitung > ttabel), berarti Ha diterima.

Artinya ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Talking Stick terhadap hasil belajar matematika siswa  kelas V.

Kata kunci: Hasil Belajar , Matematika, Talking Stick.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan

manusia, karena pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan pada

seluruh aspek kepribadian dan kehidupan manusia. Pendidikan dapat

mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki yaitu dalam aspek

kecerdasan, ketrampilan, sikap, sosial dan spiritual sehingga menjadikan

manusia yang berkualitas dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab I pasal 1ayat 1

bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.(Kemendiknas 2003:2)

Undang-undang di atas  memiliki arti bahwa pendidikan sebagai proses

belajar untuk  mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga merubah

tingkah laku sesorang menjadi lebih baik dan bermanfaat sesuai dengan

tujuan pendidikan nasional yaitu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab II pasal 3 ayat 3 bahwa:
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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 Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. .(Kemendiknas 2003:4)

Pendidikan nasional harus berfungsi dan bertujuan secara optimal sebagai

wadah utama dalam membangun bangsa dan negara. Pendidikan seseorang

dapat mengembangkan potensi yang dimiliki  sesuai dengan minat dan

bakatnya, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber

daya manusia yang ada. Pendidikan dipandang bukan semata-mata sebagai

sarana untuk menyiapkan individu bagi kehidupannya dimasa depan tetapi

juga untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami proses

perkembangan menuju ketingkat kedewasaan.

Proses perkembangan anak dapat dilakukan melalui pendidikan formal

dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Sekolah sebagai

wadah utama untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang

dimilikinya. Fathurrohman (2015:16) pembelajaran adalah proses interaksi

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan

belajar, maka pembelajaran di sekolah harus terlaksana secara optimal dan

sesuai dengan  fungsi dan tujuan pendidikan nasional, oleh sebab itu, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik, yaitu dalam proses

pembelajaran siswa harus aktif dan menjadi pusat kegiatan pembelajaran

dikelas, sehingga pendidik harus dapat memilih model pembelajaran yang

tepat.
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Pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki pengaruh yang besar terhadap

keberlanjutan proses pendidikan siswa pada jenjang berikutnya, sehingga

pemerintah selalu meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya

kurikulum pendidikan yang terus di perbarui seiring perkembangan zaman.

Kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. KTSP pada jenjang pendidikan

dasar memuat beberapa mata pelajaran, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA),

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn),

Matematika, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani (PENJAS)

dan Agama.

Penelitian ini memilih mata pelajaran matematika untuk diterapkannya

model pembalajaran kooperatif tipe talking stick, karena matematika sebagai

ilmu dasar yang perlu dikuasai oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar,

tetapi pada kenyataaannya pembelajaran matematika cenderung dianggap

sulit oleh sebagian siswa, mereka menganggap matematika adalah pelajaran

yang membosankan dengan pembelajaran yang sulit dipahami serta

membuat siswa tertekan karena kesulitan siswa berfikir. Adanya

permasalahn tersebut membuat hasil belajar matematika menjadi rendah

karena siswa sulit  memahami materi, seharusnya guru dapat membuat

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan membuat siswa mudah

memahami matematika, maka proses pembelajaran matematika dapat

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick, karena

model pembelajaran talking stick membuat suasana pembelajaran menjadi
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menyenangkan dan membuat siswa percaya diri dengan mengungkapkan

pendapatnya, sehingga siswa lebih mudah memahami matematika dengan

mudah serta menghilangkan anggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit,

dengan permasalahan di atas maka peneliti memilih mata pelajaran

matematika untuk diterapkannya model pembalajaran kooperatif tipe talking

stick agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa .

Hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan guru kelas V SD

Negeri 4 Metro Barat pada tanggal 28,29,30 November 2017, peneliti

memperoleh informasi bahwa hasil belajar matematika siswa kelas VA dan

VB pada mid semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di SD Negeri 4

Metro Barat tergolong rendah, karena banyak siswa yang belum mencapai

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang di tetapkan yaitu 65. Hal itu dapat

dilihat dari dokumentasi nilai mid semester ganjil pada tabel berikut ini

Tabel 1. Data hasil belajar siswa kelas VA dan VB pada mid semester
ganjil SD Negeri 4 Metro Barat Tahun Pelajaran 2017/2018

(Sumber: Dokumentasi guru kelas V SD Negeri 4 Metro Barat TP.2017/2018)

Pada tabel 1, diketahui bahwa hasil belajar matematika lebih rendah

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya (Bahasa Indonesia, IPS, IPA

dan Pkn). Terlihat pada mata pelajaran matematika masih banyak siswa

yang belum mecapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah

No Interval Nilai ‘
Matematika IPS Bahasa

Indonesia
IPA Pkn

KKM <65 ≥65 <70 ≥70 <70 ≥70 <68 ≥68 <70 ≥70
1. VA 13 11 11 13 5 19 13 11 7 17
2. VB 17 7 13 11 4 20 15 9 8 16

Jumlah
Siswa

30 18 24 24 9 39 28 20 15 33

Present
ase %

62,5 37,5 50 50 18,75 81,25 58,33 41,67 31,2
5

68,7
5

Rata-
rata

52,70 64,09 71,01 59,37 70,87
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ditentukan yaitu 65. Jumlah siswa yang tuntas pada mata pelajaran

matematika di kelas VA sebanyak 11 siswa, sedangkan pada kelas VB hanya

7 siswa, sehingga presentase ketuntasan nilai matematika sebesar 37,5% dan

rata-rata nilai matematika 52,70. Hal ini dapat dibandingkan dengan mata

pelajaran lain seperti  IPS jumlah siswa yang tuntas pada kelas VA sebanyak

13 siswa, sedangkan pada kelas VB 11 siswa dengan presentase ketuntasan

sebesar 50% dan rata-rata nilai 64,09, Bahasa Indonesia jumlah siswa yang

tuntas pada kelas VA sebanyak 19 siswa, sedangkan pada kelas VB 20 siswa

dengan presentase ketuntasan sebesar 81,25% dan rata-rata nilai 71,01, IPA

jumlah siswa yang tuntas di kelas VA sebanyak 11 siswa, sedangkan pada

kelas VB 9 siswa dengan presentase ketuntasan sebesar 41,67% dan rata-rata

nilai 59,37 serta PKn jumlah siswa yang tuntas pada kelas VA sebanyak 17

siswa, sedangkan pada kelas VB  16 siswa dengan presentase ketuntasan

sebesar 68,75% dan rata-rata nilai sebesar 70,87. Hal tersebut menunjukkan

bahwa masih rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri

4 Metro Barat.

Peneliti melakukan observasi saat pembelajaran berlangsung di kelas VA dan

VB SD Negeri 4 Metro Barat terlihat permasalahan yang ada yaitu

rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dilihat dari

jumlah keseluruhan 48 siswa kelas V sebanyak 30 siswa belum mencapai

KKM yaitu 65, pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa kurang aktif

dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa tidak berani berbicara dan

mengungkapkan pendapatnya, siswa terlihat jenuh dan bosan terhadap
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pembelajaran yang disampaikan guru, penggunaan metode pembelajaran

yang kurang tepat.

Berdasarkan permasalahan di atas, sangat diperlukan suatu model

pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam proses  pembelajaran.

Fathurrohman (2015:29) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah

Kerangka konseptul yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran

untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam

perencanaan pembelajaran bagi para pendidik dalam melaksanakan aktivitas

pembelajaran, oleh karena itu dengan menggunakan model pembelajaran

maka pendidik dapat lebih kreatif dan inovatif menyampaikan suatu

pembelajaran sehingga dapat tercapainya tujuan pembejaran. Siswa pun

tidak bosan dengan pembelajaran yang lebih bervariasi dengan

diterapkannya suatu model pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan

hasil belajar matematika adalah pembelajaran kooperatif tipe talking stick.

Disini peneliti memilih menggunakan model pembelajaran talking stick

untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas V di SD Negeri 4 Metro

Barat, karena model pembelajaran talking stick mampu menguji kesiapan

siswa, melatih dan memahami materi secara cepat. Kurniasih dan Berlin

(2017:82) model pembelajaran talking stick sangat sederhana dan cukup

mudah untuk dipraktekkan, selain sebagai metode agar siswa mau

berpendapat, tapi juga untuk melatih kesiapan siswa berani berbicara dan
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dengan model pembelajaran ini suasana kelas bisa terlihat lebih hidup dan

tidak monoton.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut.

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru.

3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

4. Siswa tidak berani berbicara dan mengungkapkan pendapatnya.

5. Siswa terlihat jenuh dan bosan terhadap pembelajaran yang disampaikan

guru.

6. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diuraikan, masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada model pembelajaran kooperatif tipe talking stik

dan rendahnya hasil belajar matematika di SD Negeri 4 Metro Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, rumusan

masalah  dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh yang

signifikan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Barat?”
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliatian ini adalah “untuk

mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe talking stick terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V

SD Negeri 4 Metro Barat”.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam kaitannya dengan penelitian ini

adalah bagi:

1. Siswa

Penerapan model pembelajaran talking stick pada mata pelajaran

matematika siswa mudah memahami materi yang di sampaikan sehingga

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa lebih aktif dalam

mengikuti pembelajaran.

2. Guru

Penilitian ini diharapkan menjadi bahan masukan yang dapat

memperluas wawasan guru serta dapat meningkatkan kualitas

pembelajaran di kelas, menambah dan mengembangkan kemampuan

guru dalam menggunakan model pembelajaran talking Stick sebagai

salah satu inovasi model pembelajaran matematika, sehingga berguna

untuk meningkatkan atau mengembangkan keprofesionalan guru dalam

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas.

3. Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 4 Metro Barat.
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4. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah ilmu dan pengalaman

yang berharga guna menghadapi permasalahan dimasa depan dan

menjadi sarana pengembangan wawasan mengenai model pembelajaran

serta menambah pengetahuan tentang penelitian eksperimen.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V di SD Negeri 4 Metro Barat

tahun pelajaran 2017/2018.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe talking

stick dan hasil belajar matematika kelas V SD Negeri 4 Metro Barat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian eksperimen.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 4 Metro Barat.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Juni 2018.
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II.KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Talking Stick

a. Pengertian Model Pembelajaran

Tercapainya tujuan pembelajaran, seorang guru hendaknya dapat

mencipatkan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan

siswa aktif, menemukan dan mengembangkan pengetahuannya

dengan cara guru dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat.

Menurut soekamto dalam Shoimin (2014:23)

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual  yang
melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan
berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran
dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar
mengajar.

Sedangkan menurut Joice dan Weil dalam Fathurrohman (2015:30)

mendefinisikan model pembelajaran sebagai suatu perencanaan atau

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran.  Adapun menurut

Arends dalam Fathurrohman (2015:30) menyatakan bahwa model

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang disiapkan untuk
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membantu peserta didik mempelajari secara lebih spesifik berbagai

ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan

yang digunakan guru sebagai pedoman dalam merancang dan

melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan

prosedur yang sistematis untuk membantu peserta didik

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tercapainya

tujuan pembelajaran.

b. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif dapat mendorong dan membantu

siswa untuk aktif berinteraksi dan bekerjasama dalam sebuah

kelompok. Menurut Shoimin (2014:45) model pembelajaran

kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok

untuk bekerja sama saling membantu mengontruksi konsep dan

menyeleseikan persoalan.

Menurut Suprijono (2015:47) Cooperative Learning adalah suatu

cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirangcang

untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama

selama proses pembelajaran. Menurut Slavin (dalam Solihatin

2007:4) mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu model

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4
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sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat

heterogen.

Kesimpulan yang peneliti dapat ambil dari pendapat para ahli

tersebut yaitu bahwa pembelajaran kooperatif adalah  pembelajaran

dirancang secara sistematis dan melibatkan siswa dalam suatu

kelompok kecil yang mendorong siswa untuk dapat berinteraksi dan

saling bekerja sama dalam pembelajaran kelompok untuk

menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru.

c. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif terdapat banyak sekali tipe tipe yang

pada dasarnya mendorong siswa untuk dapat bekerja sama dan

menciptakan suasanan belajar yang aktif dan menyenangkan, hanya

saja prosedur pelaksanaannya yang berbeda. Menurut Suprijono

(2015:121-142) menayatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif

terdapat beberapa tipe yaitu 1) guide note talking, 2) concept

mapping, 3) talking stick, 4) question student have dan lain-lain.

Adapun Huda (2014:215) menyatakan bahwa tipe atau metode model

pembelajaran kooperatif adalah 1) take and give, 2) reciprocal

learning, 3) picture and picture, 4) think-talk-write, 5) talking stick,

6) snowball throwing, 7) time token, dan lain-lain.

Berdasarakan teori dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

terdapat banyak sekali tipe-tipe dalam model pembelajaran

kooperatif . Disini peneliti memilih model pembelajaran kooperatif
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tipe talking stick karena model pembelajaran ini dirasa dapat

membantu guru dalam meningkatkan hasil belajar Matematika siswa

kelas V SD Negeri 4 Metro Barat, dengan model pembelajara ini

suasana kelas bisa terlihat lebih hidup dan tidak monoton, dan juga

melatih siswa untuk berani berbicara, melatih siswa membaca dan

memahami materi dengan cepat, memacu siswa lebih giat dalam

belajar, model pembelajaran ini membuat siswa ceria, senang, dan

melatih mental siswa untuk siap pada kondisi dan situasi apapun.

d. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Talking Stick

Model pembelajaran talking stick merupakan satu dari sekian banyak

model pembelajaran kooperatif . Huda (2014: 224) menyatakan

bahwa talking stick merupakan tipe pembelajaran kelompok dengan

bantuan tongkat. Kelompok yang memegang tongkat terlebih dahulu

wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari

materi. Kegiatan ini di ulang terus menerus sampai semua kelompok

mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan dari guru.

Menurut Shoimin (2014:198) model pembelajaran talking stick ini

dilakukan dengan menggunakan bantuan tongkat, siapa yang

memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah

peserta didik mempelajari materi pokoknya.

Talking stick (tongkat bicara) yang dahulunya digunakan oleh

penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau

menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan antar suku)
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(Huda, 2014: 223). Kini model ini sudah digunakan sebagai metode

pembelajaran di kelas, model ini mendorong siswa untuk berani

mengemukakan pendapat.

Menurut Shoimin (2014:198) pembelajaran dengan menggunakan

model tipe pembelajaran talking stick dapat mendorong peserta didik

untuk berani mengemukakan pendapat. Hal ini sejalan dengan

pendapat Kurniasih dan Berlin (2017:82) model pembelajaran talking

stick sangat sederhana dan cukup mudah untuk dipraktekkan, selain

sebagai metode agar siswa mau berpendapat, tapi juga untuk melatih

kesiapan siswa berani berbicara. Dengan model pembelajara ini

suasana kelas bisa terlihat lebih hidup dan tidak monoton.

Berdasarkan definisi dari para ahli dapat disimpulkan

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe talking stick merupakan

model pembelajaran yang dapat melatih siswa berani berbicara dan

mengungkapkan pendapatnya, dengan bantuan tongkat, siswa yang

memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan yang diberikan guru

setelah siswa mempelajari materi, sehingga pembelajaran lebih

menyenangkan dan tidak monoton.

e. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking

Stick

Model pembelajaran tipe talking stick terdapat langkah-langkah

pelaksanaannya, sehingga guru dapat menerapkan model

pembelajaran secara sistematis dalam proses pembelajaran. Menurut
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Kurniasih dan Berlin (2017: 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 menyiapkan materi pokok yang akan

dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada para
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 memberikan pertanyaan
dan anggota kelompok yang memegang tongkat tersebut
harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian
besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap
pertanyaan dari guru.

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.

Menurut Huda (2014: 225) menyatakan langkah-langkah

pembelajaran talking stick adalah sebagai berikut.

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya + 20 cm
2. Guru menyampaikan materi pokoknya yang akan dipelajari,

kemudian memberikan kesempatan para kelompok untuk
membaca dan mempelajari materi pelajaran.

3. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam
wacana.

4. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan
mempelajari isinya, guru mempersilahkan siswa untuk
menutup isi bacaan.

5. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah
satu siswa, setelah itu guru memberikan pertanyaan dan
siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya.
Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat
bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.
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6. Guru memberikan kesimpulan.
7. Guru melakukan evaluasi/penilaian.
8. Guru menutup pembelajaran.

Menurut Suprijono (2015: 128-129) mengemukakan langkah-langkah

Pembelajaran tipe talking stick

Diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang"
akan dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan
mempelajari materi tersebut. Berikan waktu yang cukup untuk
aktivitas ini. Guru selanjutnya meminta kepada peserta didik
menutup bukunya. Guru mengambil tongkat yang telah
dipersiapkan sebelumnya. Tongkat tersebut diberikan kepada
salah satu peserta didik. Peserta didik yang menerima tongkat
tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru demikian
seterusnya. Ketika stick bergulir dari peserta didik ke peserta
didik lainnya, seyogianya diiringi musik. Langkah akhir dari
metode talking stick adalah guru memberikan kesempatan
kepada peserta didik melakukan refleksi terhadap materi yang
telah dipelajarinya. Guru memberi ulasan terhadap seluruh
jawaban yang diberikan peserta didik, selanjutnya bersama-sama
peserta didik merumuskan kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, peneliti memilih langkah-

langkah model pembelajaran talking stick yang dikemukakan oleh

Kurniasih dan Berlin, karena langkah-langkah yang dijabarkan lebih

jelas dan berurutan dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir sehingga

lebih mudah di terapkan dalam proses pembelajaran matematika di

SD.

Adapun langkah-langkahnya yaitu guru membentuk kelompok yang

terdiri dari 5 orang, guru menyiapkan sebuah tongkat yang

panjangnya 20 cm, setelah itu, guru menyiapkan materi pokok yang

akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada para

kelompok untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran tersebut

dalam waktu yang telah ditentukan, siswa berdiskusi membahas
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masalah yang terdapat di dalam buku, setelah kelompok selesai

membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru

mempersilahkan siswa untuk menutup bukunya, guru mengambil

tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota kelompok,

setelah itu guru memberikan pertanyaan dan anggota kelompok yang

memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, demikian

seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk

menjawab setiap pertanyaan dari guru, siswa lain boleh membantu

menjawab pertanyaan jika anggota kelompoknya tidak bisa

menjawab pertanyaan, setelah semua mendapat giliran, guru

membuat kesimpulan dan melakukan evaluasi, baik individu ataupun

secara berkelompok, dan setelah itu menutup pelajaran

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Talking Stick

Model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan

tersendiri. Semua itu tergantung pada ketrampilan guru dalam

mengolah model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas sesuai

dengan kondisi siswa, materi dan tujuan yang akan dicapai, sehingga

dapat meminimalisir kekurangan model pembalajaran tersebut dalam

pelaksanaanya.

Menurut Kurniasih dan Berlin (2017: 83) menyatakan kelebihan dan

kelemahan talking stick sebagai berikut:

Kelebihan
1. Menguji kesiapan siswa dalam penguasaan materi

pembelajaran.



18

2. Melatih membaca dan memahami dengan cepat materi yang
telah disampaikan.

3. Agar lebih giat belajar karena siswa tidak pernah tahu tongkat
akan sampai pada gilirannya.

Kekurangan
Jika ada siswa yang tidak memahami pelajaran, siswa akan merasa
gelisah dan khawatir ketika nanti giliran tongkat berada pada
tangannya.

Menurut Huda (2014: 225) menyatakan kelebihan dan kelemahan

talking stick sebagai berikut:

Kelebihan
Memberikan manfaat, karena model ini mampu menguji kesiapan
siswa, melatih keterampilan mereka dalam membaca dan
memahami materi pelajaran dengan cepat.
Kekurangan
Bagi siswa-siswa yang secara emosional belum terlatih untuk
berbicara di hadapan guru metode ini kurang sesuai.

Adapun Suprijono (2013: 110) menyatakan menyatakan bahwa

kelebihan dan kelemahan talking stick sebagai berikut.

Kelebihan dari talking stick yaitu:
1. Melatih siswa membaca dan memahami materi dengan cepat.
2. Memacu siswa lebih giat dalam belajar.
3. Siswa berani mengemukakan pendapat.
4. Model pembelajaran ini membuat siswa ceria, senang, dan

melatih mental siswa untuk siap pada kondisi dan situasi
apapun.

Kekurangan dari talking stick yaitu:
1. Membuat siswa senam jantung.
2. Ketakutan akan pertanyaan yang diberikan oleh guru.
3. Tidak semua siswa siap menerima pertanyaan.

Berdasarakan teori dari para ahli di atas, Kelebihan dan kekurangan

tersebut dapat menjadi panduan dalam melakukan proses belajar

mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking

stick. Ketika ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan

hendaknya guru mengkondisikan siswa lain agar tidak mengejek agar
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tidak menimbulkan rasa minder. Hal tersebut akan menjadi motivasi

bagi para siswa agar lebih giat belajar.

2. Metode yang Digunakan Guru di Kelas Kontrol

Metode mengajar merupakan suatu cara yang digunakan guru dalam

proses pembelajaran, sehingga proses belajar-mengajar dapat lebih

mudah dan dipahami oleh siswa.

Suprihatiningrum (2013: 282) mengemukakan metode pembelajaran
merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran, operasionalisasi
dan strategi pembelajaran dalam menyiasati perbedaan individual
siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan daya serap
materi bagi siswa dan berdampak terhadap pencapaian tujuan.

Aqib, dkk., (2014: 102) menyatakan bahwa secara khusus metode

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam

memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh seorang

guru untuk melakukan proses pembelajaran yang digunakan untuk

menyampaikan materi yang telah disusun pada proses belajar mengajar.

Metode pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran

secara optimal. Terdapat beberapa metode yang digunakan guru dalam

mengajar diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling

banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan metode

ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang
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bahannya banyak dan mempunyai banyak siswa. Metode ceramah

merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama

dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, metode ini boleh

dikatakan sebagai metode pengajaran tradisional karena sejak dulu

metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam

menyampaikan materi pelajaran.

Menurut Sanjaya (2008: 145) metode ceramah dapat diartikan sebagai

penyajian materi pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau

penjelasan secara langsung kepada siswa. Menurut Sudjana (2005: 77)

metode ceramah adalah penyampaian pembelajaran secara lisan.

Hamdayama (2014: 28) menyatakan bahwa metode ceramah adalah

metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu

metode ini harus dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru

dan siswa dalam interaksi edukatif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

metode ceramah merupakan metode tradisional sebagai cara

menyampaikan materi pelajaran oleh guru kepada siswa secara lisan.

Metode ceramah merupakan metode yang sering dipakai sejak dulu

dalam proses pembelajaran di sekolah mulai dari tingkat yang rendah

sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Metode Ceramah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut

Djamarah dan Zain (2013: 97) bahwa kelebihan dan kekurangan metode

ceramah adalah sebagai berikut.
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1) Kelebihan
a) Guru mudah menguasai kelas.
b) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas.
c) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar.
d) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
e) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.

2) Kekurangan
1) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). Anak

yang visual menjadi rugi, sedangkan anak yang auditif
(mendengar) yang besar menerimanya.

2) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan.
3) Guru sukar sekali membuat siswa mengerti dan tertarik

pada ceramahnya.
4) Menyebabkan siswa menjadi pasif.

Menurut Hamdayama (2014: 169) metode ceramah memiliki kelebihan

dan kekurangan sebagai berikut.

1) Kelebihan
a) Guru mudah menguasai kelas karena guru menyampaikan

informasi dan materi secara langsung dengan tatap muka
langsung dengan siswa.

b) Metode dianggap paling ekonomis waktu dan biaya karena
waktu materi dapat diatur oleh guru secara langsung, materi
dan waktu pelajaran sangat ditentukan oleh sistem nilai yang
dimiliki oleh guru yang bersangkutan.

c) Mudah dilaksanakan.
d) Dapat diikuti siswa dalam jumlah besar, bisa juga dengan

menggunakan media sound sistem sehingga suara guru yang
sedang menerangkan bisa terdengar lebih keras dengan
jangkauan suara lebih jauh.

e) Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar.
2) Kekurangan

a) Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar.
b) Siswa yang lebih tanggap dari sisi visual akan menjadi rugi

dan siswa yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar
menerimanya bila terlalu lama membosankan.

c) Sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar siswa.
d) Menyebabkan siswa pasif.

Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti menyimpulkan kelebihan

metode ceramah meliputi: (1) guru mudah menerangkan pelajarannya

dengan baik; (2) metode yang paling ekonomis dari segi waktu, biaya,
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dan pelaksanaanya; dan (3) guru mudah menguasai kelas. Kekurangan

dari metode ceramah meliputi: (1) kegiatan pengajaran menjadi

verbalisme; (2) siswa yang visual menjadi rugi dan yang auditif dapat

lebih besar menerimanya; (3) siswa cepat bosan bila selalu digunakan

dan terlalu lama menggunakannya; dan (4) siswa menjadi pasif.

b. Metode Penugasan

Metode penugasan merupakan metode penyajian bahan dengan cara

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.

Djamarah dan Zain (2013: 85) metode ini diberikan karena dirasakan

bahan pelajaran terlalu banyak, sementara waktu sedikit. Artinya,

banyaknya bahan yang tersedia dengan waktu yang kurang. Menurut

Hamdayama (2014: 183) mengemukakan bahwa metode penugasan

merupakan penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu

agar siswa melakukan kegiatan belajar.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

metode penugasan adalah metode penyajian bahan yang diberikan

kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Metode penugasan bisa

dilakukan di dalam kelas sebagai latihan atau untuk tugas individu.

Metode penugasan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Metode Penugasan mempunyai kelebihan dan kekurangan Menurut

Djamarah dan Zain (2013: 87) kelebihan dan kekurangan metode

penugasan adalah sebagai berikut.
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1) Kelebihan
a) Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar

individual dan kelompok.
b) Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar

pengawasan guru.
c) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa.
d) Dapat mengembangkan kreativitas siswa.

2) Kekurangan
a) Siswa sulit untuk dikontrol, apakah benar siswa yang

mengerjakan tugas ataukah orang lain.
b) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif

mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu
saja, sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan
baik.

c) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan
perbedaan individu siswa.

d) Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi)
dapat menimbulkan kebosanan siswa.

Menurut Hamdayama (2014: 187) menyampaikan kelebihan dan

kekurangan dari metode penugasan adalah sebagai berikut.

1) Kelebihan
a) Dapat dilaksanakan pada berbagai materi pembelajaran.
b) Melatih daya ingat dan hasil belajar siswa.
c) Jika tugas individu dapat melatih belajar mandiri siswa dan

jika tugas kelompok melatih belajar bersama mengusai
materi.

d) Mengembangkan kreativitas siswa.
e) Meningkatkan keaktifan belajar siswa pengetahuan yang

diperoleh siswa baik dari hasil belajar, hasil eksperimen,
atau penyelidikan, banyak berhubungan dengan minat dan
berguna untuk hidup mereka.

2) Kekurangan
a) Seringkali siswa melakukan penipuan di mana mereka hanya

meniru hasil pekerjaan orang lain tanpa mau bersusah payah
mengerjakan sendiri.

b) Terkadang tugas itu dikerjakan orang lain tanpa pengawasan.
c) Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan

individual.
Sulit mengukur keberhasilan belajar peserta didik.

Berdasarkan penjelasan para ahli tentang kelebihan dan kekurangan

metode penugasan, peneliti menyimpulkan kelebihan dari metode



24

penugasan meliputi: (1) merangsang siswa dalam melakukan aktivitas

belajar individual dan kelompok; (2) mengembangkan kemandirian

siswa di luar pengawasan guru; (3) mengembangkan kreativitas siswa;

dan (4) meningkatkan keaktifan belajar siswa. Kekurangan dari metode

penugasan meliputi: (1) siswa sulit untuk dikontrol; (2) terkadang tugas

itu dikerjakan orang lain tanpa pengawasan; (3) tidak mudah

memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa; dan (4)

sulit mengukur keberhasilan belajar siswa.

c. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar atau menyajikan materi

melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa

memahami materi tersebut. Menurut Hamdayama (2014: 107) metode

tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan

yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula

dari siswa kepada guru.

Sudjana (2005: 78) metode tanya jawab merupakan metode
mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung
yang bersifat lalu lintas dua arah sebab pada saat yang sama terjadi
dialog antara guru dan siswa. Siswa bertanya guru menjawab atau
sebaliknya, guru bertanya siswa menjawab.

Berdasarkan beberapa teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa

metode tanya jawab adalah metode yang memungkinkan terjadinya

komunikasi langsung antara guru dan siswa pada saat proses

pembelajaran berlangsung. Metode tanya jawab memiliki kelebihan dan
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kekurangan menurut Hamdayama (2014: 109) kelebihan dan kekurangan

dari metode tanya jawab yaitu sebagai berikut.

1) Kelebihan
a) Kelas akan hidup karena anak didik aktif berfikir dan

menyampaikan pikiran melalui berbicara.
b) Baik sekali untuk melatih anak didik agar berani

mengemukakan pendapatnya.
c) Akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi.

2) Kekurangan
a) Siswa sering merasa takut, apabila guru kurang dapat

mendorong siswa untuk berani, dengan menciptakan suasana
yang tidak tegang melainkan akrab.

b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan
tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa.

c) Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak
dapat menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang.

d) Pembicaraan sering menyimpang dari pokok persoalan bila
dalam mengajukan pertanyaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (2013: 95) bahwa

kelebihan metode tanya jawab yakni sebagai berikut.

1) Kelebihan
a) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa,

sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk
kembali tegar dan hilang kantuknya.

b) Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya
pikir, termasuk daya ingatan.

c) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam
menjawab dan mengemukakan pendapat.

2) Kekurangan
a) Guru hanya memberikan giliran pada siswa tertentu saja.
b) Hanya dikuasai oleh siswa yang pandai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelebihan dari metode tanya jawab meliputi: (1) pertanyaan dapat

menarik dan memusatkan perhatian siswa; (2) melatih siswa agar berani

mengemukakan pendapatnya; dan (3) membawa kelas ke dalam suasana

diskusi. Kekurangan dari metode tanya jawab meliputi: (1) siswa merasa
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takut; (2) tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat

berpikir dan mudah dipahami siswa; (3) waktu sering banyak terbuang;

dan (4) jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk

memberikan pertanyaan kepada setiap siswa.

3. Matematika

a. Pengertian Matematika

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga

perguruan tinggi. Susanto (2016:185) mengemukakan bahwa

matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia

kerja.

Menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006:15) matematika adalah ilmu

deduktif, formal, hierarki dan menggunakan symbol yang memiliki

arti yang padat. Adapun menurut James dalam Suwangsih dan

Tiurlina (2006:4) mengemukakanbahwa matematika adalah ilmu

tentang logika, mengenai bentuk,susunan, besaran, dan konsep-

konsepyang berhubungan satu dengan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika

merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan dengan baik,

karena komponen-komponen matematika membentuk sistem yang

saling berhubungan dan terorganisasikan dengan baik. Hal ini dapat
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dilihat dari konsep-konsep matemtika yang tersusun secara hierarki,

terstruktur, logis dan sistematis dari konsep yang paling sederhana

sampai ke konsep yang paling kompleks.

b. Pembelajaran Matematika SD

Menurut Susanto (2016:186) pembelajaran matematika adalah suatu

proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk

mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat  meningkatkan

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan

penguasa yang baik terhadap materi matematika. Teori pembelajaran

matematika di tingkat sekolah dasar yang diungkapkan oleh

Heruman (2008: 4–5) menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran

diharapkan adanya reinvention (penemuan kembali) secara informal

dalam pembelajaran di kelas dan harus menampakkan adanya

keterkaitan antar konsep. Hal ini bertujuan untuk memberikan

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Menurut Muhsetyo (2008:

1.26) pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman

belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang

terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang

bahan matematika yang dipelajari.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

matematika adalah proses pembelajaran yang meningkatkan

kreativitas berfikir dan mengkontruksi pengetahuan siswa hendaknya
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merujuk pada pemberian pembelajaran yang bermakna melalui

konstruksi konsep-konsep yang saling berkaitan hingga adanya

reinvention (penemuan kembali). Walaupun penemuan tersebut

menurut kita bukan hal yang  baru, namun bagi siswa penemuan

tersebut merupakan sesuatu yang baru.

c. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD

Menurut Susanto (2016:183) mengemukakan bahwa tujuan

pembelajaran matematika adalah agar siswa tidak hanya terampil

menggunakan matematika,tetapi dapat memberikan bekal kepada

siswa dengan tekanan penataan nalar dalam penerapan matematika

dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat di mana ia

tinggal.

Sedangkan menurut Depdiknas dalam Susanto (2016:190)
mengemukakan bahwa

Tujuan pembelajaran di sekolah dasar sebagai berikut:

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonse, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme,

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti,
atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan
model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram,
atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam
kehidupan sehari-hari.

Heruman (2008: 2) menjelaskan bahwa tujuan akhir pembelajaran

matematika di sekolah dasar yaitu agar siswa terampil dalam

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-
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hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus

melalui langkah-langkah yaitu: (1) penanaman konsep dasar, (2)

pemahaman konsep, dan (3) pembinaan keterampilan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu dan terampil

dalam matematika yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam

kehidupan sehari-hari. Menerapkannya pada kehidupan di masa

depan yang berguna dalam kehidupan masyarakat.

d. Materi Matematika SD Kelas V Semester Genap

Materi matematika pada kelas V semester genap sebagai berikut :

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

5. Menggunakan pecahan
dalam pemecahan
masalah

5.1. Mengubah pecahan ke bentuk persen
dan desimal serta sebaliknya

5.2. Menjumlahkan dan mengurangkan
berbagai bentuk pecahan

5.3. Mengalikan dan membagi berbagai
bentuk pecahan

5.4. Menggunakan pecahan dalam
masalah perbandingan dan skala

6. Memahami sifat-sifat
bangun dan hubungan antar
bangun

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun
datar

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun
ruang

6.3. Menentukan jaring-jaring berbagai
bangun ruang sederhana

6.4. Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan
dan simetri

6.5. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan bangun datar dan
bangun ruang sederhana

Sumber : Permendikbud No. 22 Tahun 2006 hal 156 tentang Standar Isi
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Pada tabel materi matematika kelas V semester genap terdapat 2

Standar Kompetensi (SK) dan 9 Kompetensi Dasar (KD). Penelitian

ini menggunakan  materi pecahan Standar Kompetensi 5.

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah dan Kompetensi

Dasar 5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk

pecahan.

4. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

1) Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi

semua individu. Dengan belajar sesorang dapat meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna bagi dirinya

maupun orang sekitarnya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap

tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari

masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar

sepanjang hayat.

Menurut Suyono dan Hariyanto (2014:9) belajar adalah suatu

aktivitas atau suatu proses untuk memperolah pengetahuan,

meningkatkan ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan

mengokohkan kepribadian. Adapun menurut Henry E. Garret

dalam Sagala (2014:13) berpendapat bahwa belajar merupakan

proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan

maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri dan
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perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu.

Sementara Hamalik dalam Susanto (2013:3) menjelaskan bahwa

belajar adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui

pengalaman.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam

diri seseorang untuk memperoleh dan menigkatkan pengetahuan,

sikap, ketrampilan yang diperoleh melalui latihan, pengalaman

dan interaksi dengan lingkungannya.

2) Teori Belajar

Sebenarnya banyak teori belajar yang dikenal oleh kalangan

pendidik. Teori belajar tersebut memiliki dasar pandangan

masing-masing. Menurut Sagala (2014:39-45) secara garis besar

dikenal ada tiga rumpun besar teori belajar menurut pandangan

psikologi yaitu teori disiplin mental, teori behaviorisme, dan teori

cognitive gestalt-filed.

1. Teori disiplin mental
Teori disiplin mental (Plato, Aristoteles) menganggap bahwa
dalam belajar mental siswa didisiplinkan atau dilatih.
Menurut rumpun psikologi teori disiplin mental ini individu
memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi
tertentu.

2. Teori Behaviorisme
Teori ini sangant menekankan perilaku atau tingkah laku
yang dapat diamati atau diukur. Sukmadinata dalam sagala
(2014: 42) Ciri-ciri dari teori ini adalah mengutamakan usur-
unsur atau bagian-bagian kecil, bersifat mekanistis,
menekankan peranan lingkungan, mementingkan
pembentukan reaksi atau respon, dan menekankan
pentingnya latihan.
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3. Teori cognitive gestalt-filed.
Teori ini berbeda dengan behaviorisme bahwa yang utama
pada kehidupan manusia adalah mengetahui (knowing)dan
bukan respon.

Adapun Teori belajar menurut teori konstruktivisme dalam
Suyono dan Haryanto ( 2011:107-109)

1. Teori konstrutivisme piaget
Teori piaget berlandasan gagasan bahwa perkembangan anak
bermakna membangun struktur kognitifnya atau peta
mentalnya yang diistilahkan “scema/skema (jamak=
schemata/skemata)”, atau konsep jejaring untuk memahami
dan menanggapi pengalaman fisik dalam lingkungan
disekelilingnya. Secara ringkas dijelaskan bahwa menurut
teori skema, seluruh pengetahuan diorganisasikan menjadi
unit-unit, di dalam unit unit pengetahuan ini, atau skema
ini,disimpanlah informasi. Sehingga skema dapat dimaknai
sebagai suatu deskripsi umum atau suatu system konseptual
untukmemahami pengetahuan tentang bagaimana
pengetahuan itu dinyatakan atau tentang bagaimana
pengetahuan itu diterapkan.

3) Teori konstrutivisme social dari vygotsky
Vygotsky lebih suka menyatakan teori pembelajarnnya
sebagai pembelajaran kognisi social.pembelajaran kognisi
social meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu
utama bagi pengembangan individu. Manus ia merupakan
satu-satunya spesies di dunia ini yang memiliki kebudayaan
hasil rekayasa sendiri,dan setiap anak manusia berkembang
dalam konteks kebudayaannya sediri.oleh karena itu,
perkembangan pembelajaran anak dipengaruhi banyak
maupun sedikit oleh kebudayaan, termasuk budaya dari
lingkungan keluarganya, dimana ia berkembang.

Berdasarkan pada teori-teori belajar yang sudah di jelaskan, teori

yang mendukung desain pembelajaran pada penelitian ini adalah

teori konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget dan Vigosky.

Landasan teori inilah yang menjadi alasan bahwa siswa perlu

membangun pengetahuan serta pengalamannya melalui belajar

berinteraksi bersama orang dewasa atau temannya yang lebih

mampu menyelesaikan tugas yang tidak bisa siswa selesaikan
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sendiri, pentingnya interaksi sosial menjadikan siswa mampu

membangun pengalamannya menjadi pengetahuan yang

bermakna.

b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pada saat proses

pembelajaran akan terjadi  interaksi guru dengan siswa untuk saling

bertukar ilmu dan berbagi informasi. Menurut Fathurrahman

(2015:16) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Menurut Nata dalam Fathurrahman (2015:17-18) menyebutkan

bahwa pembelajaran adalah usaha membimbing peserta didik dan

menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses

belajar untuk belajar. Selanjutnya Suyono dan Haryanto (2014 : 207)

pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak

secara keseluruhan, membuat siswa aktif, mencapai tujuan

pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi

menyenangkan. Menurut Huda (2013: 2) pembelajaran sebagai hasil

dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap

pemahaman.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi pendidik untuk

membimibing  peserta didik dalam  proses belajar yang  akan
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berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman, mendorong

kreativitas anak, dan menciptakan kondisi belajar yang

menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

c. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi setelah melalui proses

pembelajaran. Menurut Susanto (2016:5) hasil belajar adalah

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.

Winkel dalam Purwanto (2014:45) mengemukakan bahwa hasil

belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam

sikap dan tingkah lakunya. Adapun Nawawi dalam Susanto (2016:5)

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan Sebagai tingkat

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah

yang dinyatakan dalam skor yang di peroleh dari hasil tes mengenai

sejumlah materi pelajaran tertentu.

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang diapaparkan oleh para ahli

di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah tingkat

keberhasilan siswa setelah menerima pengalaman belajarnya,

sehingga mengakibatkan perubahan tingkah laku dalam  ranah

kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar dalam penelitian ini

memfokuskan pada ranah kognitif  mata pelajaran  matematika yaitu

pada C2(menghitung)  dan C3 (memecahkan masalah).
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5. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian eksperimen ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh:

1. Amoy. 2014. “Pengaruh Model Kooperatif Tipe Talking Stick

terhadap Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pelajaran IPS Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 23 Pontianak Barat”. Berdasarkan hasil

pengolahan data, diperoleh rata-rata pretest kelas kontrol 50,12 dan

rata-rata pretest kelas eksperimen 51,11. Sedangkan nilai rata-rata

posttest kelas kontrol 78,83 dan rata-rata posttest kelas eksperimen

83,93. Hasil analisis uji-t (polled varians) diperoleh thitung sebesar

2,07 dan ttabel sebesar 2,01. Perhitungan data hasil belajar peserta

didik kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan menggunakan effect

size sebesar = 0,41 dengan kategori sedang.

Persamaan penelitian Amoy dengan peneliti terletak pada model

yang sama. Namun perbedaannya pada mata pelajaran, yang

menggunakan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V,

sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil

belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Barat.

2. Astuti.2012. “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Talking Stick terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V di Sekolah

Dasar Gugus Krisna Kecamatan Negara”. Berdasarkan hasil

perhitungan uji-t, diperoleh thitung = 9,70>ttabel = 2,00. Dapat

disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan antara

kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model tipe talking
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stick pada hasil belajar PKn siswa kelas V SD Tahun Pelajaran

2012/2013 di Gugus Krisna Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

Persamaan penelitian Aatuti dengan peneliti terletak pada model

yang sama. Namun perbedaannya pada mata pelajaran, yang

menggunakan hasil belajar Pkn Kelas V, sedangkan dalam penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar Matematika siswa kelas

V SD Negeri 4 Metro Barat.

B. Kerangka Pikir

Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick merupakan model yang

dapat mendorong siswa untuk berani berbicara dan mengemukakan

pendapatnya, melatih kesiapan siswa, serta siswa dapat memahmi materi

dengan cepat. Selain itu pembelajaran akan lebih menyenangkan dan siswa

tidak merasa bosan saat proses pembelajaran. Peneliti akan menerapkan

Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick untuk melihat terdapat

pengaruh atau tidak pada hasil pembelajaran matematika kelas V di SD

Negeri 4 Metro Barat setelah diterapkannya model tersebut.

Hasil mid semester tahun 2017/2018 mata pelajaran matematika kelas V di SD

Negeri 4 Metro Barat sangat rendah, karena masih banyak siswa yang belum

mencapai KKM yaitu 65. Oleh sebab itu, maka diharapkan terdapat pengaruh

pada hasil belajar matematika setelah menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe talking stick .
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Dari uraian di atas maka alur kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsep Variabel

Keterangan:
X = Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick
Y = Hasil belajar matematika

= Pengaruh

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka, kerangka pikir dan penelitian yang relevan maka

peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut: “Terdapat pengaruh yang

signifikan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Barat”.

X Y
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III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis rancangan penelitian menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan

penelitian. Disini peneliti memilih menggunakan penelitian eksperimen.

Sugiyono (2014: 72) penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Objek

penelitian yang akan dilakukan ini adalah model pembelajaran kooperatif

tipe talking stick (x) dan hasil belajar (y).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kuantitatif. Sugiyono (2014:8) penelitian kuantitatif merupakan metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitaif,

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

3. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen bentuk desain

quasi experimental. Sugiyono (2014:77), quasi experimental design
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adalah desain yang memiliki kelompok kontrol, sehingga tidak dapat

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang

mempengaruhi pelaksanaan eksperiman.

Adapun pola yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah desain

non equivalen group. Desain ini menggunakan 2 kelompok yaitu kelas

kontrol dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe talking stick.

sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak mendapat

perlakuan atau kelompok pengendali. Kelompok ekperimen maupun

kelompok kontrol dalam desain ini tidak dipilih secara random. Sebelum

diberikan perlakuan (treatmen) kedua kelompok penelitian diberikaan

pretest. Menurut Sugiyono (2014:79) non equivalent control grup design

dapat digambarkan sebagai berikut.

Kelas Pretest Perlakuan Posttest

E O1 X O2

K O3 _ O4

Gambar 2. Desain Penelitian

Keterangan:
E = Kelas eksperimen
K = Kelas Kontrol
X = Perlakuan penggunaan model koopertif tipe talking Stick
- = Perlakuan menggunakan pembelajaran yang biasa

digunakan.
O1 = nilai pretest kelompok (eksperimen).
O2 = nilai posttest kelompok (eksperimen).
O3 = nilai pretest kelompok (kontrol).
O4 = nilai posttest kelompok (kontrol).
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4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian memberikan gambaran serta memudahkan peneliti

dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah penelitian eksperimen

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pilih subjek untuk penelitian yaitu siswa kelas VA dan VB SD

Negeri 4 Metro Barat.

2. Menggolongkan subjek penelitian menjadi 2 kelompok pada kelas

VA sebagai kelas kontrol dan VB sebagai kelas eksperimen.

3. Menyusun kisi-kisi yang dikembangkan dalam pembuatan instrumen.

4. Menguji cobakan instrumen pada subjek uji coba yaitu kelas V di SD

Negeri 3 Metro Barat.

5. Menganalisis data hasil uji coba untuk menguji apakah instrumen

valid dan reliabel, yang akan digunakan untuk soal pretest dan postes

di SD Negeri 4 Metro Barat.

6. Memberikan pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen siswa

kelas V SD Negeri 4 Metro Barat.

7. Menganalisis hasil pretest yang dilakukan oleh kelas kontrol dan

kelas eksperimen untuk mengetahui bahwa kedua kelas tidak ada

perbedaan yang signifikan.

8. Melaksanakan pembelajaran dengan memberi perlakuan berupa

penggunaan model pembelajaran koperatif tipe talking stick pada

kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode

ceramah dalam pembelajaran yang akan dilakukan guru
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9. Melaksanakan posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen

siswa kelas VA dan VB SD Negeri 4 Metro Barat.

10. Menganalisis data hasil test dengan menghitung perbedaan antara

hasil pretest dan posttest untuk masing-masing kelompok.

11. Interpretasi hasil perhitungan data.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Metro Barat, Jalan Soekarno

Hatta, Mulyojati 16 C, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun

pelajaran 2017/2018 pada bulan November sampai Juni 2018

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V di SD Negeri 4 Metro Barat

tahun pelajaran 2017/2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Setiap penelitian pasti membutuhkan objek untuk diamati atau di teliti.

Populasi merupakan seluruh objek yang diamati oleh peneliti dalam suatu

penelitian yang dilakukan, Menurut Sugiyono (2014: 80) populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 4

Metro Barat Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah 48 siswa siswa

yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas VA yang berjumlah 24 siswa dan

VB yang berjumlah 24 siswa. Data populasi dalam penelitian ini sebagai

berikut.

Tabel 2. Data jumlah siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Barat tahun
pelajaran 2017/2018

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1. VA (kontrol) 10 14 24
2. VB (eksperimen) 13 11 24

Jumlah 23 25 48
(Sumber: Dokumentasi guru kelas V SD Negeri 4 Metro Barat Tahun Pelajaran

2017/2018)

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk diteliti. Arikunto

(2013:174) mengemukakan bahwa sampel adalah sebaguan atau wakil

populasi yang diteliti.

Penelitian ini peneliti menentukan sampel menggunakan teknik sampling.

Menurut sugiyono (2014:81) teknik sampling adalah tekhnik pengambilan

sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik sampling non probabillity sampling. Menurut Sugiyono (2014:84)

menyatakan bahwa non probability sampling yaitu teknik pengambilan

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
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Jenis teknik sampel non probability sampling yang diambil dalam

penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014:85)

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel. Dari populasi 48 siswa dari kelas VA

dan VB, peneliti mengambil semua populasi menjadi sampel dengan

uraian kelas VA yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas

VB berjumlah 24 siswa sebagai kelas eksperimen.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

1. Variabel Penelitian

Sugiyono (2014: 38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulanya. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel

independen (x) dan variabel dependen (y).

a. Variabel Independen

Variabel independent adalah variable bebas. Sugiyono (2014: 39)

menyatakan bahwa variabel bebas adalah merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas pada

penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe talking

stick (x)

b. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat. Sugiyono (2014: 39)

menyatakan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang
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dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar Matematika

(y).

2. Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat

yang didefiniskan dan diamati. Untuk memberikan penjelasan mengenai.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan

sebagai berikut.

a. Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick

Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick adalah model

pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk belajar berkerjasama

dalam kelompok, melatih kesiapan siswa serta memberikan

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan

menjawab pertanyaan dari guru. Kurniasih dan Sani (2017:82) model

pembelajaran talking stick sangat sederhana dan cukup mudah untuk

dipraktekkan, selain sebagai metode agar siswa mau berpendapat,

tapi juga untuk melatih kesiapan siswa berani berbicara.Menurut

Kurniasih dan Berlin (2017: 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 menyiapkan materi pokok yang akan

dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada para
kelompok untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran
tersebut dalam waktu yang telah ditentukan.

e. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam
buku.
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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 memberikan pertanyaan
dan anggota kelompok yang memegang tongkat tersebut
harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian
besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap
pertanyaan dari guru.

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.

b. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah suatu perubahan yang dialami oleh siswa setelah

mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar dilihat dari ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar dalam penelitian ini

menekankan pada ranah kognitif pada tingkat C2, dan C3. Nilai yang

diperoleh siswa pada ranah kognitif dilakukan setelah mengikuti tes.

Siswa dikatakan berhasil apabila mencapai nilai KKM sebesar 65.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dalam

peenelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan observasi, dokumentasi, tes dan angket.

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan peneliti pada saat melaksanakan penelitian

pendahuluan. Selain itu teknik ini dilakukan untuk memperoleh data

aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung.
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2. Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data nilai siswa dari

dokumentasi nilai ulangan mid semester. Selain itu, teknik ini juga

digunakan untuk memperoleh data berupa data siswa, guru, sarana dan

prasarana serta data penunjang lainya.

3. Tes

Arikunto (2013:193) menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan,

pengetahuan intelegensi,kemampuanatau bakat yang dimiliki oleh individu

atau kelompok. Tes dilaksanakan pada awal pembelajaran sebelum siswa

mendapatkan materi (pretest) dan diakhir pembelajaran setelah siswa

mendapatkan materi (posttest). Bentuk instrumen yang digunakan berupa

soal berjumlah 30 soal, setiap jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban

salah memiliki skor 0. Berikut kisi-kisi instrument soal tes yang digunakan

dalam penelitian ini.

Table 3. Kisi-kisi soal tes hasil belajar kognitif.

Kompetensi
Dasar

Indikator Ranah
Nomor Butir  Soal

Sebelum Diuji

5.2.
Menjumla
hkan dan
menguran
gkan
berbagai
bentuk
pecahan

1. Menjumlahkan pecahan
berpenyebut tidak sama

C2 1,2,3,4,5,6,7

2. Mengurangkan pecahan
berpenyebut tidak sama

C2
8,9,10,11,12,13,14

3. Menjumlahkan
pecahan campuran

C2 15,16,17,18,19,20,21
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Kompetensi
Dasar

Indikator Ranah
Nomor Butir  Soal

Sebelum Diuji

4. Mengurangkan
pecahan campuran C2

22,23,24,25,26,27

5. Pemecahan masalah
sehari-hari yang
melibatkan
penjumlahandan
pengurangan
pecahan

C3 28,29,30

4. Angket

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket respon siswa. Angket

merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan

data dalam pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

talking stick. Angket yang diberikan berjumlah 20 soal yang memuat kisi-

kisi sebagai berikut.

Tabel 4. Kisi-kisi respon siswa terhadap pengaruh penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe talking stick

No Aspek Indikator No. Item Soal
1 Belajar berani

berpendapat
Meningkatkan percaya
diri siswa untuk berani
berpendapat

1, 3, 7, 11, 15,
20

2 Bekerjasama dalam
kelompok.

Menciptakan
kerjasama antar
sesama siswa.

12, 13, 14,

3 Aktif dalam
pembelajaran.

Menciptakan suasana
belajar yang
menyenangkan.

2, 4, 5, 6, 18,
19

4 Motivasi Mendorong siswa
untuk bersemangat
dalam pembelajaran

8, 9,10, 16, 17
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F. Uji Coba Instrumen Tes dan Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Coba Instrumen

Instrumen tes yang telah tersusun, kemudian di uji cobakan kepada kelas

yang bukan menjadi subjek penelitian. Uji coba instrumen tes dilakukan

untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Jumlah soal yang di

uji cobakan sebanyak 30 butir soal. Uji coba instrumen dilakukan di kelas

V SD Negeri 3 Metro Barat yang beralamatkan di Soekarno Hatta,

Mulyojati 16 C, kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Siswa pada kelas V

di SD Negeri 3 Metro Barat yaitu berjumlah 29 siswa.

SD Negeri 3 Metro Barat dipilih sebagai tempat uji coba instrumen, karena

SD tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan SD Negeri 4 Metro

Barat, yaitu memiliki akreditasi sekolah yang sama (A), masih

menerapkan kurikulum yang sama (KTSP), dan nilai KKM 65 pada mata

pelajaran Matematika. Setelah diadakan uji coba instrumen, selanjutnya

yaitu dianalisis hasil uji coba instrumen.

2. Uji Persyaratan Instrumen

Setelah diadakan uji coba instrumen, selanjutnya menganalisis hasil uji

coba instrumen. Uji coba tersebut meliputi validitas dan reliabilitas

a) Uji Validitas

Menurut (Arikunto, 2013: 211) Validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu

instrumen. Pengujian validitas tes ini menggunakan rumus korelasi



49

point biserial dengan bantuan program microsoft office excel , rumus

yang digunakan sebagai berikut.

γ = M −MSt pq
Keterangan:
rpbis = koefisien korelasi point biserial
Mp = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item

yang dicari korelasi
Mt = mean skor total
St = simpangan total
p = proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut
q = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 – p)
(Sumber: Kasmadi dan Sunariah, 2014: 157)

Tabel 5. Interpretasi koefisien korelasi nilai r

Besar koefisien korelasi Interpretasi
0,80 – 1,000 Sangat kuat
0,60 – 0,799 Kuat
0,40 – 0,599 Sedang
0,20 – 0,399 Rendah
0,00 –0,199 Sangat rendah

(Sumber dari Sugiyono, 2016: 257)

Kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel dengan α= 0,05, maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel,

maka alat ukur tersebut tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Setelah tes diuji tingkat validitasnya, tes yang valid kemudian diukur

tingkat reliabilitasnya. Arikunto (2013: 221) yang dimaksud dengan

reliabilitas merupakan sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

sudah baik. Suatu tes dikatakan reliabel apabila instrumen itu

dicobakan kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun
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hasilnya tetap sama atau relatif sama. Untuk menghitung reliabilitas

soal tes maka digunakan rumus KR. 20 (Kuder Richardson) sebagai

berikut:

= − 1 − ∑
Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S2 = variansi
(Sumber: Arikunto, 2013: 115)

Perhitungan reliabilitas tes pada penelitian ini dibantu dengan

program microsoft office excel. Kemudian dari hasil perhitungan

tersebut akan diperolah kriteria penafsiran untuk indeks

reliabilitasnya. Indeks reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6. Koefisien reliabilitas

No Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas
1 0,80 – 1,00 Sangat kuat
2 0,60 – 0,79 Kuat
3 0,40 – 0,59 Sedang
4 0,20 – 0,39 Rendah
5 0,00 –0,19 Sangat rendah

(Sumber dari Arikunto, 2013: 276)

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol

maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan peningkatan

pengetahuan (N-Gain). Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, menurut

Meltzer (dalam Khasanah, 2014: 39) dapat digunakan rumus sebagai berikut.
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N-Gain =
skor posttest - skor pretest
skor maksimum - skor pretest

Dengan kategori sebagai berikut:

Tinggi  : 0,7 ≤ N-Gain ≤ 1

Sedang  : 0,3 ≤ N-Gain < 0,7

Rendah  : N-Gain< 0,3

1. Teknis Analisis Data Hasil Belajar

a. Nilai Hasil Belajar secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara

individu dengan rumus sebagai berikut.

NP = X 100
Keterangan:
NP = nilai pengetahuan
R = skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber dari Purwanto, 2008: 102)

b. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa

Untuk menghitung nilai rata-rata seluruh siswa dapat dihitung

dengan rumus:

x =

Keterangan:
x = nilai rata-rata seluruh siswaΣX = total nilai yang diperoleh siswaΣN = jumlah siswa
(Sumber dari Aqib,dkk., 2010: 40)

c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

dapat digunakan rumus berikut.
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P = x 100 %

(Sumber dari Aqib, dkk., 2010: 41)

Tabel 7. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa

No Persentase Kriteria
1 ≥85% Sangat tinggi
2 65-84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 ≤ 24% Sangat rendah

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)

2. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada

beberapa cara yang digunakan untuk menguji normalitas data, antara

lain dengan uji chi kuadrat, uji liliefors, dengan teknik kolmogorov-

smirnov, dan shapiro-wilk dan Statistical Product and Service

Solutions (SPSS) 23.

Pada penelitian ini, pengujian normalitas data pada penelitian ini

menggunakan uji chi kuadrat. Langkah-langkah pengujiannya adalah

sebagai berikut:

1) Rumusan hipotesis:

H0 = Populasi yang berdistribusi normal

Ha = Populasi yang berdistribusi tidak normal

2) Pengujian dengan rumus chi-kuadrat, yaitu:
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= ( − )
Keterangan:

χ2 : Chi Kuadrat/ normalitas sampel
fo : Frekuensi yang diobservasi
fe : Frekuensi yang diharapkan
k : Banyaknya kelas interval
(Sumber: Riduwan, 2014: 159)

Kaidah keputusan apabila χ2
hitung < χ2

tabel maka populasi berdistribusi

normal, sedangkan apabila χ2
hitung > χ2

tabel maka populasi tidak

berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians

sampel yang akan dikomparasikan itu homogen atau tidak. Uji

homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji

F.

Berikut langkah-langkah uji homogenitas.

1) Menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat

H0 : S = S (varian homogen)
Ha : S ≠ S (varian tidak homogen)

2) Menentukan taraf signifikan, dalam penelitian ini taraf

signifikannya adalah α = 5% atau 0,05.

3) Uji homogenitas menggunakan uji-F dengan rumus

F =

(Sumber dari Muncarno, 2015: 57)
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4) Keputusan uji jika Fhitung < Ftabel maka homogen, sedangkan jika

Fhitung > Ftabel maka tidak homogen.

3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui perbandingan

data antara sebelum dan sesudah perlakuan, serta membandingkan

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengujian hipotesis

pada penelitian ini menggunakan model t-test, t-test digunakan untuk

menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data atau sampel

yang independen. Penelitian ini menunjukkan bahwa n1=n2 yaitu

n1=20 dan n2=20 dengan varian homogen( S = S ). Penelitian ini

menggunakan rumus t-test pooled varians sebagai berikut :

= −( − ) + ( − )( + ) − +
Keterangan :
t = uji hipotesisχ = rata-rata data pada sampel 1χ = rata-rata data pada sampel 2n = jumlah anggota sampel 1n = jumlah anggota sampel 2S = varians sampel 1S = varians sampel 2
( Sumber dari Yusuf (2014: 290)

Berdasarkan rumus diatas, ditetapkan taraf signifikasi 5% atau

α=0,05 maka kaidah keputusan yaitu r hitung lebih kecil dari rtabel,

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih
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besar dari r tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.maka peneliti

menentukan hipotesis sebagai berikut:

Rumusan hipotesis:

Ho: (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap

hasil belajar Matematika  siswa kelas V SD Negeri 4 Metro

Barat).

Ha: (Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap hasil

belajar Matematika  siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Barat).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe talking stick terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V

SD Negeri 4 Metro Barat. Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil

belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata posttest

kelas eksperimen adalah 63,96 sedangkan kelas kontrol adalah 57,08 dengan

persentase ketuntasan posttest kelas eksperimen sebesar 70,83% dan kelas

kontrol sebesar 25%. Begitu pula dapat dilihat dari perbandingan nilai N-gain

kelas eksperimen 0,36, sedangkan nilai N-gain kelas kontrol 0,17, selisih N-

Gain kedua kelas tersebut sebesar 0,19.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan manual diperoleh thitung = 2,414

> ttabel = 1,679 yang menandakan bahwa tingkat kebermaknaannya signifikan

dan Ha dinyatakan diterima. Sedangkan rata-rata skor angket sebesar 79,01.

Hal ini menandakan secara umum siswa merasa terdapat pengaruh penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dapat membantu siswa

dalam memahami materi yang dipelajari.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick, maka

ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain:

1. Siswa

Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dapat diterapkan untuk

dapat menarik minat siswa dan partisipasi siswa dalam pembelajaran

matematika.

2. Guru

Model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dapat dipakai sebagai

alternatif untuk memberikan variasi dalam proses pembelajaran.

3. Sekolah

Sekolah yang ingin menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

talking stick sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas

pendidikan khususnya dalam meningkatkan hasil belajar matematika.

4. Peneliti Lain

Peneliti yang ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

talking stick dapat ditindaklanjuti pada penelitian berikutnya, dengan

memperhatikan alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media

pembelajaran, dan karakteristik siswa yang ada pada sekolah.
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