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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penggunaan model talking stick terhadap 

kemampuan siswa dalam mendeskripsikan aktivitas ekonomi kelas IV di SDN TANJUNGANOM. (2) 

pengaruh penggunaan permainan teka-teki silang dalam pembelajaran model talking stick terhadap 

kemampuan  siswa dalam mendeskripsikan aktivitas ekonomi siswa kelas IV di SDN 

TANJUNGANOM. (3) perbedaan kemampuan mendeskripsikan aktivitas ekonomi pada kelas IV 

SDN Tanjunganom yang diajarkan menggunakan model pembelajaran talking stick dengan permainan 

teka-teki silang dalam model talking stick. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

True eksperimental dengan Desaign jenis Pretest-Posttest Control Group Design. Hasil penelitian ini 

menunjukan (1) Kemampuan siswa kelas IV SDN Tanjunganom 4 yang menggunakan pembelajaran 

model talking stick dengan taraf sig. (2 tailed) yaitu 0.017 < signifikan 0.05 memiliki rata-rata posttest 

70,00. (2) Kemampuan siswa kelas IV SDN Tanjunganom 1 yang menggunakan permainan teka-teki 

silang dalam pembelajaran model talking stick dengan taraf sig. (2 tailed) yaitu 0.000 < signifikan 

0.05 memiliki rata-rata posttest 79,00. (3) setelah diketahui dari hasil analisis data diperoleh taraf sig. 

(2 tailed) yaitu 0,037 < signifikan 0.05, sehingga terdapat pengaruh menggunakan permainan teka-teki 

silang dalam pembelajaran model talking stick terhadap kemampuan mendeskripsikan aktivitas 

ekonomi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut : (1) terdapat 

pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran model talking stick terhadap kemampuan 

mendeskripsikan aktivitas ekonomi kelas IV SDN Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. (2) Terdapat 

pengaruh yang signifikan dalam permainan teka-teki silang dalam pembelajaran model talking stick 

terhadap kemampuan mendeskripsikan aktivitas ekonomi siswa kelas IV SDN Tanjungnganom 

Kabupaten Nganjuk. (3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran yang menggunakan 

permainan teka-teki silang didalam model pembelajaran talking stick dengan yang hanya 

menggunakan pembelajaran model talking stick terhadap kemampuan mendeskripsikan aktivitas 

ekonomi siswa kelas IV SDN Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. 

 

 Kata Kunci: teka-teki silang, talking stick, mendeskripsikan aktivitas ekonomi. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah salah satu 

bentuk perwujudan kebudayaan 

manusia yang dinamis dan sarat 

perkembangan. Oleh karena itu, 

perubahan atau perkembangan 

pendidikan adalah salah hal yang 

memang seharusnya terjadi sejalan 

dengan perubahan budaya kehidupan. 

Perubahan dalam arti perbaikan 

pendidikan pada semua tingkat perlu 

terus menerus dilakukan sebagai 

antisipasi kepentingan masa depan. 

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003, 

Sisdiknas dan penjelasannya pasal 1 

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 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa, dan 

negara. 

Untuk mencapai keberhasilan 

pembelajaran dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya 

pada materi kegiatan ekonomi pada 

kelas 4 SD, selain sarana dan prasarana 

yang menunjang, tentu juga 

dibutuhkan guru yang kreatif serta 

terampil dalam mengolah sebuah 

pembelajaran. Sehingga membuat 

pencapaian tujuan pembelajaran 

maksimal. 

Untuk mencapai tujuan yang 

direncanakan dalam pembelajaran agar 

berhasil dengan maksimal perlu adanya 

model dan permainan dalam sebuah 

kegiatan pembelajaran, agar 

memudahkan siswa untuk memahami 

materi yang ingin dicapai. 

Salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan sekaligus  

dipadukan dengan sebuah permainan 

adalah model talking stick dengan 

permainan teka teki silang. Dengan 

menggunakan model yang di 

kolaborasikan dengan sebuah 

permainan akan membuat siswa 

menjadi lebih mudah memahami, 

menjadi aktif dan tidak bosan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran talking sitck 

termasuk salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran talking stick (tongkat 

berbicara) adalah model yang pada 

mulanya digunakan oleh penduduk asli 

Amerika untuk mengajak semua orang 

berbicara atau menyampaikan 

pendapat dalam suatu forum (Shoimin, 

2014 : 197). Model pembelajaran ini 

dilakukan dengan bantuan tongkat 
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yang dioperkan ke peserta didik satu ke 

peserta didik yang lain, siapa yang 

memegang tongkat wajib menjawab 

pertanyaan dari guru setelah peserta 

didik mempelajari materi pokoknya. 

Pembelajaran talking stick sangat 

cocok diterapkan bagi peserta didik 

SD/MI. Selain untuk melatih berbicara, 

pembelajaran ini akan menciptakan 

suasana yang menyenangkan dan 

membuat perserta didik menjadi lebih 

aktif. 

Hasil penelitian Pranata dkk. 

(2013), mengenai hasil belajar 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

dengan menggunakan model 

kooperatif talking stick berbantuan 

dengan cossword puzzle membuktikan 

adanya peningkatan hasil belajar, dapat 

dilihat dari ketuntasan klasikal siswa 

dimana pada siklus I ketuntasan 

klasikal siswa adalah sebesar 69% dan 

pada siklus kedua mengalami 

peningkatan sebanyak 12% menjadi 

81%.  

Dalam penelitian tersebut dapat 

dilihat adanya peningkatan hasil 

belajar Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Dikarenakan dalam 

penelitian tersebut dengan 

menggunakan model talking stick 

berbantuan crossword puzzle dapat 

meningkat hasil belajar maka dalam 

penelitian ini ingin menerapkan 

metode yang sama tetapi dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Berdasarkan penjelasan di atas 

banyak memberikan masukan dan 

melatar belakangi penelitian ini, oleh 

karena itu dalam penelitian ini ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh 

permaianan teka teki silang dalam 

model pembelajaran talking stick 

terhadap hasil belajar mendeskripsikan 

aktivitas ekonomi di kelas IV di SD 

Negeri Tanjunganom. 

II. METODE PENELITIAN  

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah penggunaan 

permainan teka-teki silang dalam 

pembelajaran model talking stick, 

ssedangkan variabel terikat dalam 

penelitian adalah hasil belajar 

kemampuan mendeskripsikan 

kegiatan ekonomi, yang diukur 

dengan postest. 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas IV 

satu gugus sekolah dasar di 

kecamatan Tanjunganom 

kabupaten Nganjuk. Teknik 

sampling menggunakan simple 

random sampling.  Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IV 

SDN Tanjunganom. Dengan 

rincian jumlah siswa kelas 4 SDN 

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



                                   Artikel  Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

AYU AGUSTINA ǀ 13.1.01.10.0441          
FKIP – Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 

6 
simki.unpkediri.ac.id 

                               II       II 
 

Tanjunganom I  31 siswa dan 

rincian jumlah siswa kelas 4 SDN 

Tanjunganom IV 45 siswa, yang 

diambil secara acak. 

Penelitian dilakukan secara 

eksperimen dengan desaign jenis 

Pretest-Posttest Control Group 

Design. Kelas eksperimen dalam 

penelitian ini yaitu kelas IV SDN 

Tanjunganom 1, sedangkan kelas 

kontrol yaitu kelas IV SDN 

Tanjunganom 4. 

Parameter penelitian yang 

diamati adalah hasil belajar 

kemampuan mendeskripsikan 

aktivitas ekonomi pada saat pretest 

dan postest. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan uji t. Untuk 

membandingkan antara hasil 

prestest dan postest kelas kontrol 

maupun eksperimen dianalisis 

dengan uji t berpasangan, 

sedangkan untuk membandingkan 

postest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen menggunakan uji t 

tidak berpasangan. Menggunakan 

program SPSS versi 23.0 for 

windows. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil postest dan prestest 

disajikan dalam bentuk distribusi 

frekuensi. Yang disajikan pada 

gambar 1, 2, 3 dan 4. 

 
Gambar 1 Diagram Hasil belajar nilai 

Pretest kelas kontrol.1 

Berdasarkan  gambar 1 dapat diketahui 

hasilnya yaitu, Siswa yang memperoleh 

nilai 40,00 sebanyak 2 siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai 50,00 sebanyak 6 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai 60,00 

sebanyak 6 siswa. Siswa yang memperoleh 

nilai 70,00 sebanyak 6 siswa. Rata-rata 

yang diperoleh dari hasil prestest kelas 

kontrol adalah 58,00.  

 
Gambar 2 Diagram Hasil belajar nilai 

Postest kelas kontrol 

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui 

hasilnya yaitu, siswa yang memperoleh 

nilai 40,00 sebanyak 1 siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai 50,00 sebanyak 1 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai 60,00 

sebanyak 6 siswa. Siswa yang memperoleh 

nilai 70,00 sebanyak 4 siswa. Siswa yang 
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memperoleh nilai 80,00 sebanyak 5 siswa. 

Rata-rata yang diperoleh dari hasil postest 

kelas kontrol adalah 70,00. 

 
Gambar 3 Diagram Hasil belajar nilai 

Pretest kelas eksperimen. 

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui 

hasilnya yaitu, Siswa yang memperoleh 

nilai 40,00 sebanyak 1 siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai 50,00 sebanyak 5 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai 60,00 

sebanyak 7 siswa. Siswa yang memperoleh 

nilai 70,00 sebanyak 6 siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai 80,00 sebanyak 1 siswa. 

Rata-rata yang diperoleh dari hasil postest 

kelas eksperimen adalah 60,50. 

 
Gambar 4 Diagram Hasil belajar nilai 

Postest kelas eksperimen. 

Berdasarkan diagram 4 dapat diketahui 

hasilnya yaitu, siswa yang memperoleh 

nilai 60,00 sebanyak 3 siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai 70,00 sebanyak 5 siswa. 

Siswa yang memperoleh nilai 80,00 

sebanyak 5 siswa. Siswa yang memperoleh 

nilai 90,00 sebanyak 5 siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai 100,00 sebanyak 2 

siswa. Rata-rata yang diperoleh dari hasil 

postest kelas eksperimen adalah 79,50. 

Dari hasil data yang diperoleh, 

selanjutnya data di analisis dengan uji t., 

yang ringkasannya disajikan pada tabel 1, 

2 dan 3 
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Tabel 1 Hasil uji t postest-prestest kelas kontrol 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

postest 
-12,00000 20,41671 4,56532 -21,55532 -2,44468 -2,629 19 ,017 

 

Berdasarkan tabel 1 hasil uji t 

menunjukkan bahwa sig (2-tailed) 0,017 < 

0,05 sehingga Ho ditolak, dengan 

demikian hasil pengujian ini menyatakan 

bahwa adanya pengaruh yang signifikan 

pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran talking stick terhadap 

kemampuan mendeskripsikan aktivitas 

ekonomi pada siswa kelas IV SDN 

Tanjunganom 4 dalam mendeskripsikan 

aktivitas ekonomi. 

Tabel 2 Hasil uji t postest-prestest kelas eksperimen 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

postest 
-

18,50000 
14,24411 3,18508 

-

25,16645 

-

11,8335

5 

-5,808 19 ,000 

 

Berdasarkan tabel 2 hasil uji t 

menunjukkan bahwa sig (2-tailed) 0,000 < 

0,05 sehingga Ho ditolak, dengan 

demikian hasil pengujian ini menyatakan 

bahwa adanya pengaruh yang signifikan 

pada pembelajaran menggunakan 

permainan teka-teki silang dalam model 

pembelajaran talking stick terhadap 

kemampuan mendeskripsikan aktivitas 

ekonomi pada siswa kelas IV SDN 

Tanjunganom 1 dalam mendeskripsikan 

aktivitas ekonomi. 
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Tabel 3 hasil uji t postest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kemampu

an 

Mendeskr

ipsikan 

Aktivitas 

Ekonomi 

Equal 

variances 

assumed 

,117 ,734 
-

2,163 
38 ,037 

-

9,0000

0 

4,16122 

-

17,4239

6 

-

,57604 

Equal 

variances 

not 

assumed   
-

2,163 

37,66

6 
,037 

-

9,0000

0 

4,16122 

-

17,4264

2 

-

,57358 

Berdasarkan hasil analisis data 

pada tabel 3 diperoleh nilai Sign. (2-

tailed) sebesar 0,037 < 0,05, sesuai 

dasar pengambilan keputusan dalam 

Uji Independent Sample T-Test (uji t 

tidak berpasangan) maka dapat 

disimpulkan Ho di tolak yang artinya 

bahwa terdapat perbedaan antara hasil 

belajar siswa dalam mendeskripsikan 

aktivitas ekonomi. 

Berdasarkan hasil analisis data 

didapat kesimpulan sebagai berikut. 1) 

Model talking stick yang diterapkan 

pada kelas kontrol dapat 

meningkatkan hasil belajar 

kemampuan mendeskripsikan 

aktivitas ekonomi pada siswa kelas IV 

SDN Tanjunganom 4  hal ini 

dibuktikan data yang sudah di uji 

dengan uji t berpasangan pada kelas 

kontrol yang memperoleh nilai 

signifikan 0,017 yang berarti kurang 

dari 0,05. Dari data uji t yang sudah 

dianalisis membuktikan bahwa 

kelebihan model talking stick adalah 

memacu agar peserta didik lebih giat 

belajar (belajar dahulu sebelum 

pelajaran dimulai) (Shoimin, 2014 : 

199). 

2) Pada kelas eksperimen yang 

menerapkan permainan teka-teki 

silang dalam pembelajaran model 

talking stick dapat meningkatkan hasil 

belajar kemampuan mendeskripsikan 

ekonomi pada siswa kelas IV SDN 

Tanjunganom 1 hal ini dibuktikan data 
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yang sudah di uji dengan uji t 

berpasangan pada yang memperoleh 

nilai signifikan 0,000 yang berarti 

kurang dari 0,05. Dari data yang 

sudah dianalis membuktikan bahwa 

Melatih konsentrasi dan 

mengkondisikan anak untuk berpikir 

kreatif tentang hubungan suatu kata 

(Kurniawan, 2015 : 32). 

3) Terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan antara pembelajaran yang 

menggunakan permainan teka-teki 

silang didalam model pembelajaran 

talking stick dengan yang hanya 

menggunakan pembelajaran model 

talking stick. Hal ini dibuktikan 

dengan pengujian menggunakan uji t 

tidak berpasangan diperoleh nilai 

signifikan adalah 0,037 yang berarti 

kurang dari 0,05. 
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