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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil observasi pada tanggal 14 Januari 2017 di SDN Kudu 

Kecamatan Kertosono bahwa peserta didik cenderung mengharapkan gurunya mengajar dengan lebih 

santai dan menggairahkan. Persoalannya adalah guru seringkali kurang memahami bentuk – bentuk 

model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui (1) Penguasaan materi kemampuan memahami materi globalisasi dengan menerapkan 

metode ceramah. (2) Penguasaan materi kemampuan memahami materi globalisasi dengan 

menerapkan model talking stick didukung media ular tangga. (3) Pengaruh penggunaan model talking 

stick didukung media ular tangga terhadap kemampuan memahami materi globalisasi siswa kelas IV 

SDN Kudu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan 

desain penelitian ‘Quasi Experimental Design’ dengan bentuk ‘Nonequivalent Control Group Design’. 

Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SDN Kudu 1 dan Kudu 2 Kecamatan Kertosono Kabupaten 

Nganjuk. Instrumen yang digunakan adalah perangkat pembelajaran, lembar test berupa soal pilihan 

ganda, dan lembar obeservasi. Untuk menganalisis data ini peneliti menggunakan program SPSS 16 

for windows. 

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Hasil belajar siswa kelas IV SDN Kudu 1 masih rendah 

dengan diterapkan metode ceramah, dapat dilihat dari ketuntasan nilai nilai KKM 75 hanya 3 siswa 

mendapat nilai diatas KKM dan 12 siswa mendapat nilai dibawah KKM. (2) Hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Kudu 2 sudah baik dengan menggunakan model talking stick didukung media ular tangga 

dalam pembelajaran, dapat dilihat dari ketuntasan nilai KKM 65 sebanyak 21 siswa mendapat nilai 

diatas KKM. (3) Ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model talking stick 

didukung media ular tangga dengan menggunakan metode ceramah. Hal tersebut dibuktikan dari hasil 

analisa data t hitung sebesar 4.859, sedangkan t tabel dengan menggunakan taraf signifikan 5% adalah 

sebesar 1.680,  disimpulkan t hitung > t tabel. artinya “ (Ho) ditolak, dan (H1) diterima. kesimpulannya 

ada pengaruh model talking stick didukung media ular tangga terhadap kemampuan memahami materi 

globalisasi siswa kelas IV SDN Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 

2016/2017. 
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I. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan juga dapat 

mempengaruhi perkembangan manusia 

dalam seluruh aspek kepribadian dan 

kehidupannya. Pendidikan memiliki 

kekuatan yang besar dan terus 

berkembang yang membawa perubahan 

dalam kehidupan manusia di masa 

depan. Melalui pendidikan manusia 

akan berusaha meningkatkan dan 

mengembangkan serta memperbaiki 

nilai – nilai, hati nuraninya, 

perasaannya, pengetahuannya dan 

keterampilannya. 

Menurut Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (dalam Sagala, 2009: 3) 

menyatakan bahwa, “ pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan/atau 

latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang “. 

Sedangkan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional tercantum dalam 

Undang – undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan 

nasional Bab II Pasal 3 (dalam Sagala, 

2009: 7) menyatakan bahwa, “ 

Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara  bersaing denga kita dapat 

melangkah lebih maju dan mampuyang 

demokratis serta bertanggungjawab “. 

Secara jelas bahwa pendidikan 

bertugas untuk menghasilkan generasi 

yang berkualitas. Pendidikan menjadi 

suatu penentu agar bangsa kita dapat 

melangkah lebih maju dan dapat 

bersaing dengan negara – negara 

lainnya. Salah satu cara yang 

digunakan untuk menghasilkan sumber 

daya yang berkualitas yaitu melalui 

proses pendidikan yang bermutu pada 

setiap satuan pendidikan. Mengingat 

begitu pentingnya pendidikan dalam 

pembentukan sumber daya manusia, 

maka peningkatan mutu pendidikan 

merupakan hal yang wajib dilakukan 

secara berkesinambungan guna 

menjawab perkembangan zaman. 

Mewujudkan proses pembelajaran 

yang berkualitas, guru sering 
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menemukan kesulitan dalam 

memberikan materi pembelajaran. 

Berdasarkan observasi pada tanggal 14 

Januari 2017 di SDN Kudu Kecamatan 

Kertosono bahwa peserta didik 

cenderung mengharapkan gurunya 

mengajar dengan lebih santai dan 

menggairahkan. Persoalannya adalah 

guru seringkali kurang memahami 

bentuk – bentuk model pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam proses 

mengajar. Ketidakpahaman itulah yang 

membuat banyak guru hanya 

menggunakan metode ceramah 

sehingga banyak peserta didik  yang 

merasa jenuh, dan malas mengikuti 

pembelajaran. Dampaknya terlihat 

pada kurang maksimalnya hasil 

evaluasi belajar yang telah guru 

berikan kepada siswa, terutama hasil 

evaluasi pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Dimana hasil yang 

telah dicapai siswa masih banyak yang 

berada di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang telah 

ditentukan. Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar 

bertujuan untuk menumbuhkan 

wawasan dan kesadaran berbangsa dan 

bernegara, serta perilaku yang cinta 

tanah air yang bersendikan kebudayaan 

bangsa dalam diri para generasi 

penurus bangsa. 

Mengetahui kondisi tersebut 

seharusnya guru mencari alternatif – 

alternatif model pembelajaran yang 

memungkinkan dapat meningkatkan 

pengetahuan peserta didik. Agar 

tercipta suasana pembelajaran yang 

aktif dan menyenangkan, salah satunya 

dapat dilaksanakan dengan menerapkan 

model pembelajaran yang berorientasi 

pada penciptaan kondisi dan suasana 

belajar yang aktif karena adanya unsur 

permainan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Suprijono (2012: 109) 

Pembelajaran talking stick mendorong 

peserta didik untuk berani 

mengemukakan pendapat. Strategi ini 

diawali dengan penjelasan guru 

mengenai materi pokok yang akan 

dipelajari. Kemudian dengan bantuan 

stick (tongkat) yang bergulir peserta 

didik di tuntun untuk merefleksikan 

atau mengulang kembali materi yang 

sudah dipelajari dengan  cara 

menjawab pertanyaan dari guru. Siapa 

yang memegang tongkat, dialah yang 

wajib menjawab pertanyaan. 

Keberhasilan penerapan model 

talking stick tidak lepas dari media 

yang mendukung. Namun selama ini 

guru masih menganggap bahwa dirinya 

merupakan sumber belajar bagi siswa 

dan mengabaikan peran media 

pembelajaran. Maka ketika mengajar 
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guru mengalami hambatan pada saat 

memberikan gambaran nyata dari 

materi yang disampaikan. Permainan 

merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan oleh guru untuk 

memudahkan memberikan pelajaran 

atau menerangkan suatu materi 

pembelajaran pada peserta didik. 

Bahkan bagi peserta didik, permainan 

terkadang menjadi sarana mereka 

untuk mengutarakan perasaan yang 

dialaminya sehari – hari di dalam kelas 

seperti rasa cemas, sedih, marah, 

senang, dan berbagai perasaan yang 

lainnya. 

Menurut Swarrtz (dalam Murniati, 

2012: 36) mengatakan bahwa 

permainan yang baik bagi anak adalah 

jenis permainan yang mampu 

memberikan peluang kepada anak 

secara terus – menerus untuk 

menyibukkan imajinasinya, 

mengembangkan kecakapannya, 

memperbesar pemikiran dan daya 

ciptanya. Dengan menerapkan model 

pembelajaran talking stick yang 

didukung dengan media ular tangga 

diharapkan dapat membantu proses 

pembelajaran agar berlangsung secara 

efektif dan efisien, sehingga hasil 

belajar dapat tercapai dengan maksimal 

dan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar peserta didik agar peserta didik 

lebih termotivasi dan tertarik pada 

materi yang disampaiakan oleh guru. 

Hal ini diperkuat dengan teori 

kerucut pengalaman Edgar Dale (dalam 

Permana, 2016:68) yang menyebutkan 

bahwa pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa dapat melalui proses 

perbuatan atau mengalami sendiri apa 

yang dipelajari, proses mengamati dan 

mendengarkan melalui media tertentu 

dan proses mendengarkan melalui 

bahasa. Semakin nyata siswa 

mempelajari bahan pengajaran, 

contohnya melalui pengalaman 

langsung, maka semakin banyaklah 

pengalaman yang diperoleh siswa. 

Sebaliknya, semakin abstrak siswa 

memperoleh pegalaman, contohnya 

hanya mengandalkan bahasa verbal, 

maka semakin sedikit pengalaman 

yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan uraian diatas penulis 

mencoba mengadakan penelitian 

mengenai “ Pengaruh Model 

Pembelajaran Talking Stick didukung 

Media Ular Tangga Terhadap 

Kemampuan Memahami Materi 

Globalisasi Siswa Kelas IV SDN Kudu 

Kecamatan Kertosono Kabupaten 

Nganjuk Tahun Pelajaran 2016 / 

2017”. 
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O1  X  O2 

…………………………………. 

O3    O4 

 

II. Metode Penelitian  

Penelitian ini di lakukan pada siswa 

kelas IV SDN Kudu Kecamatan 

Kertosono Kabupaten Nganjuk pada 

tahun ajaran 2016/2017. 

Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel, yaitu variabel bebas yang 

berkedudukan sebagai model talking 

stick didukung media ular tangga dan 

variabel terikat yang berkedudukan 

sebagai kemampuan memahami materi 

globalisasi. 

Pendekatan yang digunakan pada 

penelitian adalah kuantitatif dengan 

teknik penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang 

dikendalikan. Desain yang digunakan 

adalah ‘Quasi Experimental Design’ 

dengan bentuk ‘Nonequivalent Control 

Group Design’. Pada bentuk ini dipilih 

satu kelompok. Selanjutnya dari satu 

kelompok tersebut yang setengah 

diberi perlakuan dan yang setengah 

lagi tidak. Berikut ini adalah desain 

penelitian yang digunakan: 

 

 

      

  Gambar 1 : desain penelitian 

O1 dan O3 merupakan 

kemampuan memahami materi 

globalisasi sebelum menggunakan 

model talking stick didukung media 

ular tangga. O2 adalah kemampuan 

memahami materi globalisasi setelah 

menggunakan model talking stick 

didukung media ular tangga.  Dan O4, 

adalah kemampuan memahami materi 

globalisasi yang tidak menggunakan 

model talking stick didukung media 

ular tangga. 

Adapun populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 53 siswa. 

Dalam penelitian ini teknik sampling 

yang dipakai adalah sampling kuota, 

yaitu teknik untuk menentukan sampel 

dari populasi yang mempunyai ciri – 

ciri tertentu sampai jumlah ( kuota ) 

yang diinginkan. Oleh karena terdapat 

dua SD yang diteliti, yaitu SDN Kudu 

1 dan SDN Kudu 2 maka sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah 15 siswa dari 15 siswa kelas IV 

SDN Kudu 1dan 15 siswa dari 38 

siswa kelas IV SDN Kudu 2. 

Pengumpulan data yang digunakan 

dalam variabel ini dengan 

menggunakan tes sebanyak 25 butir 

soal pilihan ganda dan lembar 

observasi. Sebelum diujikan soal-soal 

ini divalidasikan ke validitas konstruk, 

II 6 II 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

ROSI PUTRI DIKARINA | 13.1.01.10.0064 
FKIP- PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

selanjutnya di uji cobakan ke SD lain 

dan dianalisis berdasarkan validitas 

dan realibitas butir soal. 

Untuk mendapatkan simpulan yang 

dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya secara ilmiah, data 

penelitian harus dianalisis 

menggunakan metode atau teknik 

analisis data yang sesuai. Teknik 

analisis data yang digunakan untuk 

analisis hipotesis. Dalam tes uji yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 

pada penelitian ini digunakan dua 

macam yaitu Uji Statistik Deskriptif 

untuk menguji hipotesis 1 dan 2, dan 

Independent simple t test untuk 

menguji hipotesis 3. 

Dasar pengambilan keputusan 

adalah apabila t hitung ≥ t tabel 

dengan taraf signifikan 5 %  maka 

koifisien t signifikan, berarti Ho 

ditolak, Ha diterima. Dan apabila t 

hitung < t tabel dengan taraf signifikan 

5 % maka koifisien t tidak signifikan, 

berarti gagal menolak Ho. 

 

III. Hasil dan Kesimpulan  

Berikut adalah hasil penelitian 

sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Grafik Frekuensi Post 

Test Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di 

atas menunjukkan bahwa hasil pre-

test frekuensi tertinggi berada pada 

rentang 50-70 yaitu sebanyak 8 

siswa. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa kemampuan 

memahami materi globalisasi 

sebelum menggunakan model 

pembelajaran talking stick didukung 

media ular tangga kurang 

memuaskan karena siswa yang 

mencapai nilai diatas KKM (75) 

hanya sebanyak 3 dari 15 siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3: Grafik Frekuensi Post 

Test Kelas Eksperimen 
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 Selanjutnya hasil post-test frekuensi 

tertinggi berada pada rentang 80-85 

yaitu sebanyak 8 siswa. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan memahami materi 

globalisasi dengan menggunakan 

model pembelajaran talking stick 

didukung media ular tangga cukup 

memuaskan karena hasil belajar 

siswa berada diatas nilai KKM 

sebesar (75) sebanyak seluruh siswa. 

Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh temuan yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut . 

1. Kemampuan memahami materi 

globalisasi kelas IV SDN Kudu 1 

Kecamatan Kertosono Kabupaten 

Nganjuk Tahun Pelajaran 2016 / 

2017 menggunakan metode 

ceramah menunjukkan hasil yang 

rendah, terbukti nilai rata – 

ratanya 58,93. 

2. Berbeda dengan kemampuan 

memahami materi globalisasi 

kelas IV SDN Kudu 2 Kecamatan 

Kertosono Kabupaten Nganjuk 

Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

dengan menggunakan model 

talking stick didukung media ular 

tangga menunjukkan hasil yang 

lebih baik, terbukti nilai rata – 

ratanya 83,20. 

3. Model talking stick didukung media 

ular tangga terhadap kemampuan 

memahami materi globalisasi kelas 

IV SDN Kudu 2 Kecamatan 

Kertosono Kabupaten Nganjuk 

Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

menunjukkan hasil yang signifikan. 

Terbukti bahwa t hitung sebesar 

4.859 sedangkan t tabel dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% 

adalah sebesar (2.04841). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho di 

tolak karena t hitung > t tabel. 

Sehingga dapat disimpulkan 

menerima Hipotesis Alternatif “ 

Ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan model talking stick 

didukung media ular tangga 

terhadap kemampuan memahami 

materi globalisasi kelas IV SDN 

Kudu Kecamatan Kertosono 

Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2016 / 2017 “. 
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