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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI METODE 

TALKING STICK PADA SISWA KELAS IV SDN 2 LUMBUNGKEREP, 
WONOSARI KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
 

Purwanto, A. 54 B090149, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 108 halaman 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : 1) Aktivitas belajar siswa 
kelas IV SDN 2 Lumbungkerep Wonosari Klaten dengan menerapkan metode 
pembelajaran Talking stick. 2) Hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Lumbungkerep 
Wonosari Klaten dengan menerapkan metode pembelajaran Talking stick. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan 
analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II melalui empat tahapan 
yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Sumber di penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 2 Lumbung Kerep, 
Wonosari, Klaten Tahun 2012/2013. Data dikumpulkan melalui metode observasi, 
metode tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah : 1) 
Peningkatan aktivitas siswa untuk membaca materi mencapai 9 siswa (78,26%), 
aktivitas siswa mendengarkan diskusi mencapai 11 siswa (73,91%), Peningkatan 
hasil belajar dari pra siklus (35%), ke siklus I (75%) dan ke siklus II (85%). 
Penerapan metode pembelajaran Talking stick dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika siswa kelas IV SDN 2 Lumbung Kerep, Wonosari, Klaten tahun 
2012/2013 
 

 

Kata kunci : Talking stick (TS), hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

  



A. PENDAHULUAN 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik mulai darisekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis,analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yangselalu berubah, tidak pasti, 

dan kompetitif. 

Dalam pembelajaran matematika di SD, agar bahan pelajaran yang 

diberikan lebih mudah dipahami oleh siswa, diperlukan media-media 

pembelajaran yang perlu disiapkan guru, barang-barang yang harganya relatif 

murah dan mudah diperoleh, misalnya kertas kartondapat digunakan untuk 

menanamkan konsep matematika bilangan romawi. Bahan ini berfungsi untuk 

menyederhanakun konsep bilangan romawi yang sulit/sukar, menyajikan 

bahan yang relatif abstrak menjadi lebih nyata, menjelaskan pengertian atau 

konsep secara lebih konkret, menjelaskan sifat-sifat tertentu yang terkait serta 

memperlihatkan fakta-fakta. 

Target yang harus dicapai dalam pembelajaran matamatika kelas IV 

SD Negeri 2 Lumbung Kerep, Wonosari, Klaten adalah hasil yang optimal 

yaitu dengan perolehan nilai 65 sampai 100. Target tersebut belum dapat 

tercapai, dari 18 siswa, baru 7 siswa atau 38% yang dapat menguasai bilangan 

romawi dengan baik. Artinya hanya 62% siswa yang mendapat nilai dibawah 

65. Oleh karena itu, pembelajaran harus diperbaiki dengan melalui penelitian 

perbaikan pembelajaran. Dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

penugasan, dan Talking stick. 

Alasan lainnya berdasarkan observasi kelas di   SD Negeri 2 Lumbung 

Kerep, pembelajaran matematika masih menggunakan metode pembelajaran 

lama (tradisional), yaitu siswa adalah penerima informasi secara pasif, 

belajarnya secara individual, pembelajaran hanya teoritis tidak memberikan 

hadiah/pujian, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan rumus yang 



hanya diterima, dihafalkan, dan dilatihkan. Guru adalah penentu jalannya 

proses pembelajaran, pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman siswa. 

Talking stick termasuk salah satu metode pembelajaran kooperatif. 

Menurut Kauchack dan Eggen, pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam 

mencapai tujuan. Kolaboratif sendiri diartikan sebagai falsafah mengenai 

tanggung jawab pribadi dan sikap mengnormati sesama. Peserta didik 

betanggung jawab atas belajar tnereka sendiri dan berusaha menemukan 

informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada 

mereka dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. 

Pemilihan melode ini berdasarkan metode dan cara pembelajaran yang 

sederhana namun dapat menarik minat siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan diterimanya tongkat, siswa akan lebih merasa siap 

untuk menjawab pertanyaan dari guru. Keunikan inilah yang membuat penulis 

memilih metode ini untuk diterapkan dalam perbaikan pembelajaran.  

Berdasar latar belakang di atas, maka penulis ingin memecahkan 

masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul  ”Peningkatan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Talking stick Pada Siswa Kelas  

IV di SDN.2 Lumbung Kerep Wonosari, Klaten  Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

 

B. LANDASAN TEORI 

Menurut Bell-Gredler dalam Winataputra (1997:1) belajar adalah 

proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

kemampuan (competencies), keterampilanfi (skill) dan sikap (attitudes). 

Kemampuan; ketrampilan, dansikaptersebut diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses 

belajar sepanjang hayat. 

Fontana (1981) dalam Winataputra (1997:1.8), mengartikan belajar 

adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu 

sebagai hasil dari pengalaman. Gagne (1985) menyatakan bahwa belajar 



adalah suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama bukan berasal 

dari proses pertumbuhan. Learning is achange in human disposition or 

capability that persists over a period of time and is not simply ascribable to 

processes of growth (Gagne, 1985: 2). Pengertian ini senada dengan 

pengertian belajar tersebut dikemukakan oleh atkitson dan Hilgard (1981), 

yaitu bahwa belajar mengacu pada perubahan perilaku atau potensi individu 

sebagai hasil dari pengalaman dan perubahan tersebut tidak disebabkan oleh 

insting, kematangan atau kelelahan dan kebiasaan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa 

setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau 

manthenien yang artinya mempelajari. Kata matematika erat hubungannya 

dengan kata sanskerta, medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan 

atau intelegensia. Menurut Rusefendi (1993:27-28) matematika itu 

terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-defmisi, 

aksioma-aksioma dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya, sehingga 

matematika disebut ilmu deduktif. 

G.D Fitch dalam The Liang Gie (1993:76) menyatakan bahwa 

matematika murni adalah suatu kumpulan teori-teori deduktif hepotesis 

masing-masing terdiri dari sebuah sistem tertentu dari pengertian-pengertian 

primitif, tak diterangkan, atau symbol-simbol dan patokan pikir tidak 

dibuktikan tetapi ajeg umumnya disebut aksioma-aksioma bersama-sama 

dengan akibat-akibat mereka yang dapat diturunkan secara logis mengikuti 

proses deduktif yang tegar tanpa bantuan ilham. 

Matematika realistik pada dasarnya adalah pola belajar yang 

memanfaatkan realitas dan lingkungan yang dipahami siswa untuk 

memperlancar proses pembelajaran Matematika sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran Matematika secara lebih baik. Seperti halnya paradigma 



baru tentang belajar, pembelajaran Matematika realistik juga diperlukan upaya 

mengaktifkan siswa.  

Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan cara (1) mengoptimalkan 

keikutsertaan unsur-unsur proses belajar mengajar dan (2) mengoptimalkan 

keikutsertaan seluruh sense peserta didik. Salah satu kemungkinannya adalah 

dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan atau 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang akan dikuasainya. 

Marpaung dalam Hartadji Ma`nar (2001: 3) menjelaskan bahwa 

pembelajaran Matematika bertolak dari masalah-masalah kntekstual, siswa 

aktif, guru berperan sebagai fasilitator, anak bebas mengeluarkan idenya, 

siswa bergelut dengan ide, siswa bebas mengkomunikasikan ide satu sama 

lain. Guru membantu membandingkan ide-ide itu dan membimbing mereka 

untuk mengambil keputusan tentang ide mana yang lebih baik bagi mereka. 

Pelajaran matematika bagi siswa SD Negeri 2 Lumbung Kerep masih 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat sulit. Latar belakang siswa yang 

sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu, membuat siswa kurang 

semangat dala belajar berhitung. Dukungan dari orang tua juga sangat kurang. 

Ketersediaan buku di sekolah kurang diperhatikan. Apalagi dalam aspek 

berhitung yang menuntut pemikiran lebih luas dan dalam. 

Talking stick dipakai sebagai tanda seseorang mempunyai hak suara 

(berbicara) yang diberikan secara bergiliran / bergantian. Talking stick 

termasuk salah satu metode pembelajaran kooperatif. Kauchack dan Eggen, 

pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan 

siswa untukbekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Kolaboratif 

sendiri diartikan sebagai falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap 

menghormati sesama. Peserta didik bertanggung jawab atas belajar mereka 

sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang dihadapkan pada mereka dan guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator. 

Metode talking stick termasuk dalam pembelajaran kooperatif karena 

memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan pembelajaran kooperatif yaitu: 



Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. Kelompok dibentuk   dari   siswa  yang   memiliki   

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Bilamana mungkin, anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Penghargaan lebih 

berorientasi kelompok ketimbang individu 

 

C. METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 2 Lumbung Kerep 

Kecamatan Wonosari, semester I tahun pelajaran 2012/2013, penulis 

mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah 

tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas 

dan subyek penlitian yang sangat sesuai dengan profesi penulis. 

Dengan beberapa pertimbangan dan alasan penulis menentukan 

menggunakan waktu penelitian selama 3 bulan yaitu Agustus s/d Oktober 

2012. 

Subyek dan Objek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah di kelas IV SD Negeri 2 Lumbung Kerep 

Kecamatan Wonosari, tahun pelajaran 2011/2012. Jumlah siswa 20 anak 

terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Dari jumlah siswa 

tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang beragam (5 siswa sangat pandai, 5 

siswa pandai, 5 siswa sedang, 5 siswa sangat kurang), karakter siswa yang 

beragam, dan tingkat sosial ekonomi keluarga yang beragam pula. 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

kualitatif  pada umumnya menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga metode pengumpulan 

data di atas digunakan dalam penelitian ini. 

1. Observasi Penelitian 

Observasi Nawawi & Martini (1991: 6) adalah metode 

pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara 



cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, 

peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu 

mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau 

kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai 

dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan 

kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.  

2. Wawancara Mendalam  

Wawancara dalam individu  merupakan pertemuan antara dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg. 2002) dalam 

Sugiyono (2008: 72). Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya 

dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan 

sampel. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara 

pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau 

catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, 

surat kabar, dan lain sebagainya.  

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada siklus I dan 

siklus II dapat dinyatakan bahwa pembelajaran Matematika menggunakan  

Metode Talking stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

tentang Sifat-sifat Operasi hitung bilangan, kegiatan siswa dalam 

pembelajaran dan kinerja guru dalam pembelajaran. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa metode 

pembelajaran Talking stick dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar 

Matematika, sebab siswa dapat saling bertukar pikiran dan saling bekerja 

sama dengan kelompoknya dan dapat memecahkan masalah  secara individu 

maupun kelompok.  



Metode pembelajaran Talking stick memiliki dampak positif terhadap 

kegiatan belajar mengajar Matematika. Hal ini terbukti bahwa adanya 

peningkatan jumlah siswa yang mencapai nilai KKM. 

Pada pelaksanakan pembelajaran dengan metode Talking stick nilai 

kegiatan siswa dari tiap siklus meningkat. Siswa yang mempunyai perhatian 

pada siklus I sebanyak 16 siswa kemudian meningkat pada siklus II sebanyak 

17 siswa. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebanyak 1 siswa. Siswa yang 

aktif dalam pembelajaran siklus I sebanyak 15 siswa kemudian meningkat 

pada siklus II sebanyak 18 siswa. Berarti dalam aspek keaktifan terjadi 

peningkatan 3 siswa. Siswa yang mempunyai sikap kerjasama pada siklus I 

sebanyak 17 siswa kemudian pada siklus II meningkat menjadi 18 siswa. Hal 

ini berarti jumlah siswa yang mempunyai sikap kerja sama meningkat  siswa. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus maka dapat disimpulkan : 

1. Hasil Penelitian 

Jurnal Hasil Penelitian Talking Stick Metode Pembelajaran 

Kooperatif hasil pembelajaran yang lebih optimal (Isjoni, 2009: 8). 

Merujuk pada hal ini perkembangan metode pembelajaran terus 

mengalami perubahan dari metode tradisional menuju metode yang lebih 

modern. Metode pembelajaran berfungsi untuk memberikan situasi 

pembelajaran yang tersusun rapi untuk memberikan suatu aktivitas kepada 

siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Sejalan dengan pendekatan 

konstruktivisme dalam pembelajaran. 

Salah satu metode pembelajaran yang kini banyak mendapat 

respon adalah metode Talking Stick, Student Facilitator and Explaining,  

Metode pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh 

guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar dikalangan siswa, 

mampu berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil 



pembelajaran yang lebih optimal (Isjoni, 2009 8). Merujuk pada hal ini 

perkembangan metode pembelajaran terus mengalami perubahan dari 

metode tradisional menuju metode yang lebih modern. Metode 

pembelajaran berfungsi satu metode pembelajaran yang kini banyak 

mendapat respon adalah metode pembelajaran kooperatif. Kooperatif 

berasal dari bahasa Inggris yaitu Cooperate yang berarti bekerja bersama-

sama. Pembelajaran menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan 

siswa. 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda (Isjoni,2009 14).Menurut Slavin (1985) dalam bukunya Isjoni 

(2010 12) mengatakan, bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu 

metode pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan 

struktur kelompok heterogen.Metode pembelajaran koperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Terdapat empat unsur penting dalam pembelajaran 

kooperatif. 

2. Hipotesis 

Hipotesis dalam pembelajaran metode talking stick diterima 

dengan alasan : 

a. Tepat dan sangat efektif dalam perubahan sikap dan hasil belajar 

siswa. 

b. Sangat memperlancar tujuan belajar matematika. 

c. Pelaksanaanya penuh dengan nuansa permainan, tetapi tidak 

meninggalkan esensi proses pembelajaran. 

d. Siswa mudah untuk memahami dan mengusai materi pelajaran. 

e. Pembelajaran secara optimal dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Dari observasi selama pembelajaran Matematika dengan 

metode pembelajaran Talking Stick berlangsung, diperoleh data 



keaktifan siswa mengalami peningkatan. Keaktifan siswa terus 

meningkat dari tiap siklus ini terbukti dengan semakin banyak siswa 

yang mulai berani bertanya kepada guru selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung maupun selama diskusi yang dilakukan bersama 

anggota kelompoknya. Perhatian siswa terus meningkat dari tiap siklus 

terlihat dari tingkah laku siswa yang menunjukkan perhatian. Sikap 

kerja sama juga meningkat dari tipa siklus terlihat dari sikap siswa 

yang mau berdiskusi dengan siswa anggota kelompoknya. 

Dari observasi selama pembelajaran Matematika dengan 

metode pembelajaran Talking Stick  berlangsung, diperoleh nilai 

kinerja  guru mengalami peningkatan. Pada proses pembelajaran 

berlangsung untuk nilai APKG I pada siklus I mendapat nilai 3,45 

terjadi peningkatan pada siklus II yaitu 3,65. Nilai APKG II pada 

siklus I adalah 3,49 mengalami peningkatan di siklus II menjadi 3,66. 

Sedangkan penilaian ketepatan penerapan metode Talking Stick pada 

siklus I mendapat nilai 3,4 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan yaitu 3,70. Peningkatan ini diperoleh karena pada siklus II 

guru bisa mengurangi kekurangan dan dapat mengatasi kendala-

kendala yang terjadi pada siklus I. 

Saran  

Sesuai dengan simpulan dan implikasi hasil penelitian, serta dalam 

rangka ikut menyumbangkan pemikiran dalam meningkatkan hasil belajar 

Matematika tentang sifat - sifat  melalui Metode TALKING STICK pada 

kelas IV SD Negeri II Lumbungkerep, maka dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya membuat RPP dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan RPP agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

b. Guru hendaknya menerapkan METODE TALKING STICK  untuk 

meningkatkan hasil belaja matematika  tentang  sifat – sifat operasi 

hitung. 



c. Guru hendaknya memberikan refleksi dan umpan balik kepada siswa 

untuk mengatasi karakteristik siswa yang mempunyai perhatian 

pendek. 

d. Guru hendaknya memberikan reward agar siswa termotivasi dalam 

pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah Kelas IV SDN 2 Lumbung Kerep, Wonosari, Klaten. 

Hendaknya sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan mengadakan pelatihan bagi guru agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Dengan adanya pelatihan, guru dapat memilih metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari siswa. Salah 

satunya adalah metode Talking Stick untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika tentang sifat-sifat operasi hitung. 

3. Bagi Peneliti lain  

Bagi peneliti lain bisa mengusahakan penelitian lain untuk 

memecahkan masalah pada siswa yang belum tuntas, sehingga belajar 

siswa menjadi berhasil. Salah satunya peneliti dapat menerapkan metode 

Talking stick untuk meningkatkan hasil belajar Matematika tentang sifat-

sifat operasi hitung. 
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