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ABSTRAK 

Latar belakang dilakukan penelitian ini yaitu rendahnya nilai siswa, siswa 

kurang aktif saat ditanya, siswa berbicara sendiri dengan temannya saat 

pembelajaran berlangsung, siswa bermain sendiri didalam kelas, siswa ramai dan 

tidak konsentrasi saat diterangkan, dan siswa tidur saat diterangkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi ekosistem kelas 

VIIG MTs Negeri Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 dengan 

menggunakan metode talking stick media choose number dengan menekankan 

task orientation dan involvement. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

dengan tahapan kegiatan masing-masing yaitu Dialog awal, perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 

deskriptif kualitatif meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Berdasarkan penelitian siklus I  diperoleh hasil yaitu untuk nilai 

kognitif rata-rata 64,75 naik sebanyak 21,87 dari nilai awal (42,88) dan siswa 

yang mencapai KKM sebanyak 14 siswa(35%) Untuk nilai afektif siklus I yaitu 

rata-ratanya 5,25 dengan kriteria cukup berminat. Pada siklus II rata-rata nilai 

kognitif adalah 75 meningkat 10,25 dari nilai siklus I dan siswa yang mencapai 

KKM sebanyak 29 siswa(72,5%) sedangkan untuk nilai rata-rata afektif siklus II 

adalah 9 dengan kriteria sangat berminat. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa metode talking stick media choose number dengan 

menekankan task orientation dan involvement dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi materi ekosistem siswa kelasVIIG MTs Negeri Ngemplak Boyolali Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

 

Kata kunci: talking stick, choose number, task orientation, involvement, dan hasil 

belajar.
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A. PENDAHULUAN 

Pembelajaran di sekolah seharusnya diselenggarakan dalam suasana 

yang menyenangkan sehingga mendorong siswa untuk antusias terhadap apa 

yang dipelajari. Dalam pembelajaran peran guru sangat diperlukan, guru 

harus pandai dan kreatif dalam mengemas pembelajaran sehingga siswa 

tertarik pada pembelajaran tersebut. Salah satu upaya yang harus dilakukan 

oleh guru adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode 

yang akan digunakan oleh guru juga harus disesuaikan dengan karakter siswa, 

tempat dan materi pelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan belajar mengajar biologi di kelas 

VII G MTS Negeri Ngemplak Boyolali Tahun ajaran 2012/2013  ditemukan 

banyak kelemahan. Masalah utama adalah 90 % dari keseluruhan siswa 

belum mencapai KKM (71). Selain itu ditemukan beberapa permasalahan 

yang menyebabkan rendahnya nilai siswa, antara lain : 1) Siswa kurang aktif 

saat ditanya 40 %; 2)Siswa berbicara sendiri dengan temannya saat pelajaran 

berlangsung 20 %; 3)Siswa bermain sendiri di dalam kelas 20%; 4)Siswa 

ramai dan tidak konsentrasi saat diterangkan 15 %; 5) Siswa tidur saat 

diterangkan 5 %. 

Untuk mengatasi masalah tersebut pada penelitian ini adalah dengan 

menerapkan metode talking stick media choose number dengan menekankan 

task orientation dan involvement. Talking stick merupakan metode yang 

digunakan untuk menghidupkan suasana kelas agar pembelajaran 

menyenangkan. Siswa dituntut aktif saat pembelajaran berlangsung dan 

dituntut siap untuk menjawab pertanyaan.Ini diharapkan mampu membuat 

siswa termotivasi dalam belajar dan juga diharapkan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Untuk memberikan inovasi agar siswa lebih aktif dan tertarik terhadap 

pembelajaran diperlukan tambahan media. Media choose number menjadi 

pilihan peneliti untuk mengkolaborasikan metode talking stick. Media choose 

number adalah media seperti lotre yang digunakan guru agar siswa dapat 

memilih pertanyaan mana yang akan dijawab tanpa mengetahui sebelumnya.  
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Media ini akan membuat siswa lebih siap dalam belajar dan lebih 

memperhatikan penjelasan guru. Siswa juga dituntut aktif dan konsekuen atas 

pilihannya sehingga akan berusaha sebisa mungkin menjawab pertanyaan 

yang telah dipilihnya.  

Perpaduan antara metode talking stick dan media choose number ini 

akan lebih baik apabila guru sebelum pembelajaran berlangsung memberikan 

penugasan terstruktur (task orientation) terlebih dahulu sehingga saat 

pembelajaran berlangsung siswa akan lebih siap dalam menerima materi 

pelajaran. Selain penugasan terstruktur (task orientation) guru harus mampu 

memotivasi siswa dengan keterlibatan (involvement) mereka, karena dalam 

diri seorang siswa terdapat potensi untuk mengeluarkan pendapatnya. 

Diharapkan dengan ke empat komponen di atas akan dapat mengatasi 

permasalahan yang timbul di sekolah MTS Negeri Ngemplak Boyolali Tahun 

Ajaran 2012/2013 khususnya di kelas VII G sehingga 60 % dari jumlah siswa 

nilainya mencapai KKM. 

Menurut Samino dan Marsudi (2012:19) “belajar adalah proses yang 

harus dilalui manakala seseorang ingin mencapai sesuatu yang diharapkan 

dapat berhasil dengan baik”. Dengan kata lain, belajar itu merupakan proses 

yang harus dijalani setiap siswa agar mampu mencapai tujuan yang 

diharapkan, dalam hal ini adalah keberhasilan mendapatkan nilai yang 

maksimal. 

Bloom dalam Sudjana (2005:22) menjelaskan bahwa hasil belajar 

dibedakan menjadi tiga aspek, diantaranya aspek kognitif, aspek afektif, dan 

aspek psikomotoris. Aspek kognitif ini berkaitan dengan hasil belajar yang 

sifatnya intelektual, aspek afektif berkaitan dengan sikap dalam belajar, dan 

aspek psikomotoris berkaitan dengan hasil belajar pada ketrampilan dan 

kemampuan dalam bertindak. 

Menurut Fathurrahman Pupuh dalam Hamruni (2012:7) ,“dalam 

kaitannya dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai cara-cara 

menyajikan bahan pembelajaran pada peserta didik untuk tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan”. Oleh karena itu, salah satu ketrampilan yang harus 
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dimiliki seorang guru di dalam pembelajaran adalah ketrampilan untuk 

memilih metode. Pemilihan metode ini terkait langsung dengan usaha-usaha 

guru didalam menampilkan pengajaran pembelajaran yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pengajaran diperoleh secara 

optimal. 

Suprijono (2009:109), menyatakan bahwa “pembelajaran dengan 

menggunakan metode talking stick mendorong peserta didik untuk berani 

mengemukakan pendapatdi depan kelas”. Pembelajaran dengan metode 

talking stick diawali dengan penjelasan guru mengenai materi pokok yang 

akan dipelajari saat pembelajaran.Peserta didik diberi kesempatan untuk 

membaca dan mempelajari materi tersebut.Siswa atau peserta didik diberikan 

waktu yang cukup untuk aktivitas ini sekitar 10-15 menit. 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 dan demikian seterusnya. 

Media pembelajaran dapat berdekatan dengan beberapa istilah lain 

seperti sarana, prasarana, alat peraga, alat bantu, dan juga sumber belajar. 

Istilah-istilah tersebut secara konseptual bisa dibedakan namun dalam proses 

pembelajaran istilah-istilah diatas mempunyai peran yang tumpang tindih dan 

bahkan sulit dibedakan. Sufanti (2010:62), menyatakan bahwa “media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara pesan 

dalam proses belajar mengajar dari sumber informasi kepada penerima 

informasi sehingga terjadi proses belajar yang kondusif”. 

Yuningsih (2012:17), menyatakan media choose number merupakan 

salah satu permainan yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. 

Dimana media dibentuk sedemikian rupa agar peserta didik memiliki antusias 

dalam mengerjakan soal atau menjawab pertanyaan dalam pembelajaran itu 

sendiri. Dalam media permainan ini peneliti membuat bentuk mainan yang 

menyerupai lotre dimana di dalam media tersebut terdapat angka-angka dan 

nantinya siswa dapat memilih salah satu dari angka tersebut. 
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Fraser dalam Nugroho (2012:17-18) menjelaskan, terdapat tujuh 

aspek yang digunakan untuk mengukur sebuah iklim kelas yang kondusif, 

dan diantaranya adalah keterlibatan siswa dalam pembelajaran (involvement) 

dan arahan tugas dari guru (task orientation).  Keterlibatan siswa di dalam 

suatu pembelajaran merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana 

siswa tertarik dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran, diskusi di dalam 

kelas, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai apa yang telah 

dipelajari dalam proses pembelajaran, dan melakukan kerja ekstra untuk 

sukses dalam pembelajaran. Arahan tugas dari guru juga merupakan usaha 

untuk memberikan motivasi siswa dalam belajar.Arahan tugas dari guru ini 

biasanya diberikan agar siswa mempunyai perhatian dalam mengikuti 

pelajaran dan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa akan mengerjakan setiap 

tugas yang di berikan oleh guru dan diharapkan dapat menaruh perhatian pada 

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VII G MTs Negeri Ngemplak Boyolali pada materi ekosistem dengan 

menggunakan metode talking stick media choose number dengan 

menekankan task orientation dan involvement . 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini diadakan di kelas VIIG MTs Negeri Ngemplak Boyolali 

Tahun Ajaran 2012/2013, waktu diadakannya penelitian adalah bulan februari 

2013. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 

dua siklus yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah metode pembelajaran talking stick media choose number dengan 

menekankan task orientation dan involvement dan Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas VII G MTS Negeri Ngemplak 

Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 yang diperoleh setelah kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 
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Prosedur penelitian menggunakan dua tahap, yaitu tahap persiapan 

penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan penelitian 

dengan melakukan pembuatan proposal dan meminta surat ijin riset. Untuk 

tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari 6 tahapan yaitu dialog awal, 

perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan 

evaluasi. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metoe 

wawancara, metode tes dan metode dokumentasi. Untuk teknik analisis data 

secara deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan metode alur. 

Metode alur tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Sebelum diadakan penelitian, hal yang dilakukan adalah 

melakukan dialog awal dengan guru mata pelajaran biologi kelas VII MTs 

Negeri Ngemplak Boyolali. Pada dialog ini peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada guru mata pelajaran tentang karakter siswa dan 

pembelajaran yang biasa dilakukan. Banyak faktor yang mempengaruhi 

rendahnya nilai siswa kelas VII G antara lain siswa kurang aktif saat 

ditanya, siswa berbicara sendiri dengan temannya saat pelajaran 

berlangsung, siswa bermain sendiri di dalam kelas, siswa ramai dan tidak 

konsentrasi saat diterangkan, dan siswa tidur saat diterangkan. Dengan 

demikian peneliti dan guru menggunakan metode talking stick media 

choose number dengan menekankan task orientation dan involvement pada 

pembelajaran selanjutnya.  

Proses tindakan terdiri dari dua siklus, yang terdiri dari 

perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Dari penelitian 

tindakan siklus I ini telah didapatkan hasil yaitu nilai rata-rata hasil belajar 

yang didapatkan dari nilai post test siswa kelas VII G adalah 64,75 dengan 

nilai tertinggi 90 dan nilai yang paling rendah adalah 40. Dari hasil ini 
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diperoleh adanya peningkatan hasil belajar dari nilai awal siswa yang rata-

ratanya 42,88 menjadi 64,75 sehingga nilai rata-rata siswa meningkat 

sebanyak 22,87.  

Siswa yang  mencapai KKM semula hanya 5 % karena adanya 

tindakan siklus I siswa yang mencapai KKM bertambah menjadi 35 % 

sehingga masih dibutuhkan lagi tindakan untuk meningkatkan jumlah 

siswa yang mencapai KKM lebih dari 60%. Untuk nilai afektif siswa rata-

ratanya adalah 5,25 dengan kriteria cukup berminat. Untuk nilai tertinggi 

adalah 7 dan nilai terendahnya adalah 4.  

Pada siklus II didapatkan hasil nilai rata-rata yang didapatkan 

siswa kelas VII G adalah 75 dan ini berarti rata-rata siswa telah mencapai 

KKM. Nilai tertinggi untuk siklus II ini adalah 100 dan nilai terendah 

adalah 50. Dari hasil ini berarti ada peningkatan dari siklus I ke siklus II 

yaitu 64,75 menjadi 75 sehingga meningkat sebanyak 10,25. 

Siswa yang mencapai KKM adalah 29 anak yang artinya 72,5 anak 

sudah mencapai KKM. Dengan demikian penelitian ini berakhir karena 

target yang diharapkan oleh peneliti sudah tercapai. Untuk nilai afektifnya 

juga meningkat dengan rata-rata 9 dengan kriteria sangat berminat. Untuk 

nilai tertingginya adalah 10 dan terendah adalah 8. Dari siklus I ke siklus II 

nilai afektif meningkat sebanyak 3,75. 

2. Pembahasan  

Berdasarkan penelitian yang menerapkan metode talking stick 

media choose number dengan menekankan task orientation dan 

invovelment menunjukkan bahwa hasil belajar biologi materi Ekosistem 

untuk kelas VII G mengalami peningkatan dari sebelum diterapkan metode 

sampai siklus II berakhir. Nilai kognitif awal siswa VII G rata-ratanya 

adalah 42,88 dimana nilai terendah adalah 10 dan nilai tertinggi adalah 75, 

siswa yang mencapai KKM hanya 2 anak (5%). Berdasarkan nilai pra 

siklus menunjukkan bahwa nilai siswa kelas VII G sangat rendah, hasil 

belajar yang dicapai dengan menggunakan metode ceramah tidak bisa 

menuntaskan siswa dalam mencapai KKM (71). 
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Nilai kognitif siswa pada siklus I meningkat dibanding nilai awal, 

untuk rata-rata siklus I yaitu 64,75 dengan nilai terendah 40 dan tertinggi 

90 rata-ratanya meningkat sebanyak 21,87 dan siswa yang mencapai KKM 

ada 14 anak (35%) sehingga masih diperlukan tindakan siklus II untuk 

mencapai target yang diinginkan. Pada tindakan siklus II untuk nilai 

kognitifnya meningkat lebih baik, rata-ratanya yaitu 75 dengan nilai 

terendah 50 dan tertinggi 100 dan dalam siklus II ini rata-ratanya 

meningkat 10,25. Siswa yang mencapai KKM juga semakin bertambah 

yaitu 29 siswa (72,5%) dimana dari hasil tersebut maka target peneliti 

untuk meningkatkan hasil belajar minimal 60% dari jumlah siswa sudah 

dapat tercapai sehingga tidak perlu diadakan tindakan siklus III. 

  

Hasil dari nilai kognitif dari nilai awal sampai siklus II adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Untuk nilai afektif siswa kelas VII G dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana pada siklus I rata-rata 

nilai afektifnya adalah 5,25 dengan kriteria cukup berminat dengan nilai 

terendah 4 dan nilai tertinggi 7. Pada siklus II mengalami peningkatan 

dimana rata-rata nilai afektifnya menjadi 9 dengan kriteria sangat berminat 

dengan nilai terendah 8 dan nilai tertinggi 10 sehingga dapat dilihat bahwa 

nilai afektif rata-ratanya meningkat sebanyak 3,75. 
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Gambar. 1 Grafik peningkatan nilai kognitif pada kelas VII G MTs Negeri 

Ngemplak Boyolali Tahun ajaran 2012/2013 dengan menerapkan 

metode talking stick media choose number dengan menekankan 

task orientation dan involvement 
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Hasil dari nilai afektif siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Pada pembelajaran ini siswa lebih dituntut lebih siap dan aktif. 

Siswa akan mempunyai bekal sebelum pembelajaran dimulai dengan 

adanya arahan tugas dari guru (task orientation). Pada pemberian task 

orientation ini siswa diwajibkan untuk mencari hal-hal yang berhubungan 

dengan materi dan diwajibkan untuk belajar materi yang akan diajarkan, 

dimana sesudah mendapatkan task orientation siswa dituntut mengeksplor 

kemampuan mereka dengan involvement siswa. Involvement disini adalah 

pemberian pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah 

dipelajari siswa sebelumnya, sehingga diharapkan siswa selalu menjawab 

apa yang ditanyakan oleh guru.  

Guru dalam menerangkan materi hanya butuh sedikit waktu karena 

siswa sudah paham dengan materi. Siswa akan lebih paham dengan 

bantuan penggunaan metode talking stick media choose number karena 

dengan media tersebut maka akan menciptakan suasana yang berbeda dari 

pembelajaran sebelumnya. Siswa akan lebih mengikuti pelajaran dengan 

serius namun menyenangkan, dimana dengan metode talking stick semua 

siswa dituntut untuk siap karena setiap siswa mempunyai kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan stick atau bolpointnya kemudian siswa akan 

memilih pertanyaannya sendiri dengan media choose number dan harus 

menjawab pertanyaan tersebut apabila tidak bisa menjawab akan mendapat 

punishment  atau hukuman yaitu tidak boleh duduk sebelum pertanyaan 
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Gambar. 2 Grafik peningkatan nilai afektif pada kelas VII G MTs Negeri 

Ngemplak Boyolali Tahun ajaran 2012/2013 dengan menerapkan 

metode talking stick media choose number dengan menekankan 

task orientation dan involvement 
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tersebut dapat dijawab oleh siswa yang ditunjuk dan apabila bisa 

menjawab maka akan diberi reward atau hadiah dari guru.  

Dengan adanya metode talking stick media choose number ini 

mempunyai banyak manfaat dalam pembelajaran antara lain : 1) 

memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan 2) Mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa 

tidak tegang dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik 3) siswa merasa 

termotivasi dan senang untuk dapat mengikuti pelajaran serta dapat 

menguasai materi pelajaran dengan baik 4) Siswa merasa mendapat 

hiburan dalam pembelajaran namun tidak menghilangkan kesan serius 

memperhatikan 5) Siswa mempunyai semangat dalam mengikuti pelajaran 

karena adanya metode ini. Ini terbukti saat diterapkan pada kelas VII G 

MTs Negeri Ngemplak Boyolali, siswa yang mengikuti pembelajaran 

menjadi aktif, semangat dalam mengikuti pelajaran, serius memperhatikan, 

mempunyai konsentrasi yang tinggi dan menguasai materi ekosistem ini 

dengan baik. 

D. KESIMPULAN 

Metode talking stick media choose number dengan menekankan task 

orientation dan involvement dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII 

G MTs Negeri Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 dilihat dari nilai 

kognitif dan nilai afektifnya. Nilai kognitif pada siklus I rata-ratanya adalah 

64,75 meningkat 21,87 dari nilai awal, sedangkan siklus I rata-ratanya adalah 

75 meningkat 10,25 dari nilai siklus I. Nilai afektifnya meningkat dari siklus I 

ke siklus II yaitu dari 5,25 (cukup berminat) menjadi 9 (sangat berminat). 

Siswa yang mencapai KKM (71) sebanyak 29 siswa atau setara dengan72,5% 

sehingga target pencapaian penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

minimal 60% siswa mencapai KKM (71) telah tercapai. 
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