PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TALKING
STICKDENGAN MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS
V
Jubelando O Tambunan
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Efarina
Email: jou18bel@gmail.com

ABSTRAK
Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisdanmendeskripsikankeefektifan
model
pembelajaranTalking Stickterhadaphasilbelajar IPA siswakelasV SD Negeri 122351
PematangsiantarpadamateriStrukturdanFungsiBagianTumbuhan.Jenispenelitianiniadalahpenelitia
nQuasi
EksperimentaldenganOne
Group
Pretest-Posstest
Design.Populasipenelitianiniyaituseluruhsiswa SD Negeri No 122351 Pematangsiantar yang
berjumlah
22
siswa.PengambilansampeldilakukandenganteknikPurpose
Sampling.Teknikpengumpulan
data
menggunakanmetodetesdanobservasi.InstrumenuntukmengukurhasilbelajarmenggunakanPretestdanPost-test yang berbentuktesobjektif.ValiditasinstrumentesdiujidenganrumusPoint Biserial
CorrelationdanuntukmengetahuireliabilitasnyadiujidenganrumusAlpha-Cronbachdenganbantuan
SPSS
20.Teknikanalisis
data
menggunakanuji
t,
yang
sebelumnyatelahdiketahuinormalitasdanhomogenitasnya.PadaPre-testdiperolehnilai
rata-rata
sebesar
63,35dannilaiPost-testsebesar
76,14.
Hasilujihipotesismenunjukanbahwanilaisignifikansi0,00<
0,05.
Dari
hasiltersebutdapatdisimpulkanbahwapenggunaan
model
kooperatiftipeTalking
Stickmemberikanpengaruhterhadaphasilbelajar IPA siswakelas IV SD Negeri 122351
Pematangsiantar.
Kata Kunci: HasilBelajar; Talking Stick
ABSTRACT
This study aims to analyze and describe the effectiveness of learning models Talking Stick on
the science learning outcomes of grade V students of SD Negeri 122351 Pematangsiantar on the
Materials Structure and Function of Plant Section. This type of research is Quasi Experimental
research with One Group Pretest-Posstest Design. The population of this study is all students of
SD Negeri No 122351 Pematangsiantar which amounted to 22 students. Sampling is done by
Purpose Sampling technique. Technique of collecting data using test and observation method.
Instruments for measuring learning outcomes using the Pre-test and Post-test in the form of
objective tests. Test instrument validity was tested by Point Biserial Correlation formula and to
know its reliability tested with Alpha-Cronbach formula with the help of SPSS 20. Data analysis
technique using t test, previously known normality and homogeneity. In the Pre-test obtained an
average value of 63.35 and Post-test value of 76.14. Hypothesis test results showed that the value
of significance 0.00 <0.05. From these results can be concluded that the use of cooperative
model type Talking Stick effect on the results of learning science IPA fourth graders SD Negeri
122351 Pematangsiantar.
Keywords: Learning Outcomes; Talking Stick
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PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan 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 spritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara”.
Menurut Wina Sanjaya (2013 : 1)
bahwa “Salah satu masalah yang dihadapi
dunia pendidikan kita adalah masalah
lemahnya proses pembelajaran. Dalam
proses pembelajaran, anak kurang didorong
untuk
mengembangkan
kemampuan
berpikirnya”.
Rusman (2012 : 131) mengatakan
“Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua
orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku
guru adalah mengajar dan perilaku siswa
adalah belajar. Perilaku tersebut terkait
dengan bahan pembelajaran yang dapat
berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan,
seni, agama, sikap, dan keterampilan”.
Belajar ataupun mengajar bukanlah
sekedar memberikan informasi ke dalam
benak siswa, tetapi belajar memerlukan
keterlibatan mental dan kerja siswasendiri.
Penjelasan semata tidak akan membuahkan
hasil belajar yang baik karena kegiatan
belajar yang aktif adalah dimana siswa dan
guru bersama-sama ambil bagian dalam
prosesnya pembelajaran, yang berarti harus
ada hubungan timbal balik antara kedua
belah pihak yaitu pelajar dan pengajar.

Dalam proses belajar mengajar siswa dapat
terlihat aktif bila guru dapat menunjukan
adanya perubahan dalam gaya mengajar, dan
adanya perubahan dalam pola interaksi
antara guru dan siswa, disertai dengan
penggunaan model mengajar yang tepat dan
bervariasi, karena model merupakan salah
satu
alat
untuk
mencapai
tujuan
pembelajaran.
IPA adalah ilmu yang pokok
bahasannya adalah alam dan segala isinya.
Hal yang dipelajari dalam IPA adalah
hubungan sebab-akibat, hubungan dari
kejadian-kejadian yang terjadi di alam.
Penerapan IPA perlu dilakukan oleh guru
secara bijaksana agar tidak berdampak
buruk terhadap lingkungan, karena dengan
belajar IPA siswa diharapkan lebih lagi
merasakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan serta
melestarikan lingkungan dan menjaga
sumber daya alam.
Namun
pada
kenyataannya
berdasarkan
hasil
informasi
secara
wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Elvi
Frida Purba, S.Pd dan guru kelas V Ibu
Titianti Damanik, S.Pd pada tanggal 22 Mei
2016 SD Negeri 122351 Pematangsiantar
Tahun Ajaran 2015/2016 ternyata, kesulitan
dan kendala yang dihadapi guru maupun
siswa dalam proses pembelajaran IPA masih
saja terjadi, belum diperoleh hasil yang
maksimal. Hal ini terlihat jelas dari 22
jumlah siswa kelas IV rata-rata nilai siswa
masih belum mencapai KKM yang
ditentukan sekolah yaitu 65.
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Tabel 1.1 Data Nilai Rata-rata Ulangan Harian Siswa Kelas IV SD
No.

KKM

Nilai

Banyak

Persentase

Siswa
1

65

≤65

14

63,6%

2

65

≥65

8

36,4%

22

100%

Jumlah

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam
tabel 1.1 dapat diuraikan bahwa dari 22
siswa, hanya 14 orang (63%) yang
memperoleh nilai sesuai denganstandar
Kriteria Ketuntasan Minimal sedangkan 8
orang siswa (36,4%) harus mengadakan
remedial
atau
mengulang
karena
memperoleh nilah dibawah KKM.
Dilihat dari nilai yang belum
mencapai hasil maksimal, ada beberapa
faktor penyebab dari kurang maksimalnya
hasil belajar siswa, diantaranya guru
cenderung menggunakan metode ceramah,
guru hanya menggunakan komunikasi satu
arah, dan siswa menganggap bahwa
pembelajaran
IPA
sangatlah
sulit,
membingungkan, membosankan dan kurang
menarik sehingga menyebabkan kurang
aktifnya
siswa
mengikuti
proses
pembelajaran
yang
menyebabkan
pembelajaran kurang kondusif. Melihat hal
tersebut kemampuan/keterampilan guru
dalam mengajar merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh besar terhadap hasil
belajar IPA. Agar mencapai pembelajaran
yang kondusif dan dapat membuat siswa
lebih aktif lagi ketika proses pembelajaran
berlangsung maka perlu diperhatikan bahwa
tidak semua materi pelajaran IPA dapat
disajikan dengan satu model, tetapi beberapa
materi membutuhkan suatu pengamatan agar

nantinya siswa dapat lebih memahami
materi yang dipelajari. Untuk itulah dipilih
model pembelajaran Kooperatif Tipe
Talking Stick. Talking Stick merupakan
model pembelajaran dengan bantuan
tongkat. Siswa yang memegang tongkat
terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan
dari guru setelah mereka mempelajari materi
pokoknya. Kegiatan ini diulang terusmenerus sampai semua siswa mendapat
giliran untuk menjawab pertanyaan.
Dengan model ini siswa diharapkan
dapat
berperan
langsung
dalam
pembelajaran. Siswa diberi kesempatan
untuk mempelajari sendiri sebelum guru
menyampaikan materi pembelajaran, dan
siswa di latih untuk dapat menyampaikan
kepada teman sekelas dengan bahasa yang
sederhana
sehingga
pembelajaran
berlangsung efektif.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
Quasi Eksperimental dengan One Group
Pretest-Posstest Design. Menurut Krathwohl
(dalam Nana Syaodih, 2015 : 57)
mengatakan
penelitian
eksperimental
bersifat menguji, yaitu menguji pengaruh
satu atau lebih variabel terhadap variabel
lain. Variabel yang memberi pengaruh
dikelompokkan sebagai variabel bebas, dan
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variabel yang dipengaruhi dikelompokkan
sebagai variabel terikat”.
Di dalam penelitian ini tidak
menggunakan kelas pembanding namun
observasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu
sebelum eksperimen (tes awal) dan sesudah
eksperimen (tes akhir). Tes awal (Pre-test)
dilaksanakan
dengan
tujuan
untuk
mengetahui sejauh mana materi atau bahan
pelajaran yang akan diajarkan telah dapat
dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan tes
akhir (Post-test) dilaksanakan dengan tujuan
untuk mengetahui apakah semua materi
pelajaran yang tergolong penting sudah
dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh
peserta didik. Observasi yang dilakukan
sebelum eksperimen disebut Pre-test (tes
awal), dan observasi sesudah eksperimen
disebut Post-test (tes akhir).
Menurut
Arikunto (2014:124) bentuk bagan desain
tersebut adalah sebagai berikut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian
ini
dilaksanakan
sebanyak dua kali, yaitu sebelum
eksperimen
(Pretest)
dan
sesudah
eksperimen (Post-test), masing-masing
terdiri atas satu pertemuan. Model
pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick
yang digunakan peneliti terbukti memiliki
pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas
V pada mata pelajaran IPA di SDN 122351
Pematangsiantar. Hal tersebut dapat lihat
dari hasil perbandingan nilai Pretest dan
Post-test siswa.
Siswa secara individu pada hasil
Pre-test nilai tertinggi siswa yaitu 94 dengan
jumlah benar 15 soal dan nilai terendah
siswa adalah 44 dengan jumlah benar 7 soal.
Sedangkan dilihat dari hasil Post-test nilai

tertinggi yaitu 94 dengan jumlah benar 15
soal dan nilai terendah adalah 50 dengan
jumlah benar 8 soal.
Hasil belajar tahap awal (Pre-test)
siswa yang tuntas sebanyak 9 orang,
sedangkan siswa yang belum tuntas
sebanyak 13 orang, hal ini menunjukan
bahwa belum mencapai hasil belajar yang
diharapkan karena siswa yang tidak tuntas
lebih banyak dari pada siswa yang tuntas.
Kemudian dibandingkan dengan hasil
belajar tahap akhir (Post-test) siswa
sebanyak 16 orang tuntas dan 6 orang tidak
tuntas. Hal ini menunjukanada perubahan
yang terjadi pada hasil belajar siswa setelah
mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan
menggunakan
model
pembelajaran
kooperatif tipe Talking Stick.
Telah diperoleh data bahwa pada
tahap awal nilai rata-rata belajar siswa
adalah 63,73 atau 9 siswa yang telah
memperoleh ketuntasan belajar dari 22
siswa yang ada, sedangkan pada tahap akhir
nilai rata-rata belajar siswa adalah 76,27
atau 16 siswa yang telah tuntas belajar.
Nilaisignifikasipadahasilbelajarlebihke
cildari 0,05 yaitu 0,00. Kesimpulannya, terdapat
pengaruh yang signifikan antar model Talking
Stick terhadap hasil belajar siswa kelas IV di SD
Negeri 122351 Pematangsiantar Tahun Ajaran
2017/2018.

KESIMPULAN
1. Terdapatperbedaanaktivitasbelajar
IPAkelas IV SD Negeri 122351
Pematangsiantar materi Struktur dan
Fungsi Bagian Tumbuhanantarasiswa
yang mendapatpembelajaran sebelum
dan
sesudah
menggunakan
modelTalkingStick.AktivitasbelajarIP
Asiswayang
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mendapatpembelajarandengan model
TalkingStick
lebihtinggidibandingaktivitasbelajarIP
Asiswa
yang
tidak
mendapatpembelajarandengan model
Talking Stick.
2. TerdapatperbedaanhasilbelajarIPAkela
s IV SD padamateriStruktur dan
Fungsi Bagian Tumbuhanantarasiswa
yang
mendapatpembelajaransebelumdanses
udahmenggunakan
model
pembelajarankooperatiftipeTalkingStic
k.
HasilbelajarIPAsiswa
yang
mendapatpembelajarandengan model
TalkingStick
lebihtinggidibandinghasilbelajarIPAsis
wa
yang
mendapatpembelajaransebelum
menggunkan modelTalking Stick.
3. Penerapan
model
pembelajaranTalkingStick
efektifterhadaphasilbelajarIPAsiswakel
as
IV
SD
Negeri122351
PematangsiantarmateriStruktur
dan
Fungsi Bagian Tumbuhan.
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