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ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Rendahnya Aktivitas Belajar Siswa Karena
siswa kurang mampu menguasai konsep pecahan, siswa pasif dan kurang percaya diri sehingga
mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SDN Tatah Pemangkih Laut 2 Kecamatan
Kertak Hanyar Kabupaten Banjar pembelajaran Matematika. Salah satu upaya meningkatkan
Aktivitas siswa yaitu melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS), Numbered Heads
Together (NHT) dan Talking Stick. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas
guru, aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang dilaksanakan dengan empat kali pertemuan. Subjek
penelitian adalah siswa kelas IV semester genap SDN Tatah Pemangkih Laut 2 Kecamatan Kertak
Hanyar Kabupaten Banjar tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 25 orang terdiri dari 14
orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif
dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi aktivitas guru dan siswa. Data
kuantitatif diperoleh melalui teknik pengukuran dengan tes tertulis secara individu. Analisis data
dihitung berdasarkan skala presentase dan indikator ketuntasan belajar yang ditetapkan. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa aktivitas guru pada pertemuan I mencapai kriteria cukup baik,
pertemuan II mencapai kriteria baik, pertemuan III mencapai kriteria sangat baik, dan pertemuan
IV mencapai kriteria sangat baik. Aktivitas belajar siswa pada pertemuan I mencapai 40%,
pertemuan II mencapai 52%, pertemuan III mencapai 72%, dan pertemuan IV mencapai 97%.
ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada pertemuan I mencapai 40%, pertemuan II mencapai
64%, pertemuan III mencapai 76%, dan pertemuan IV mencapai 92%. Berdasarkan temuan ini
dapat disimpulkan bahwa model Pembelajaran Think Pair Share (TPS), Numbered Heads
Together (NHT) dan Talking Stick dapat meningkat aktivitas belajar siswa pada penjumlahan
pecahan di kelas IV SDN Tatah Pemangkih Laut 2 Kecamatan Kertak Hanyar dan hipotesis dapat
diterima. Saran bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran.
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, kombinasi Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS), Numbered
Heads Together (NHT) dan Talking Stick.
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan
PENDAHULUAN
dan mengembangkan kecakapan hidup melalui
Upaya untuk meningkatkan kualitas
kompetensi agar perserta didik dapat bertahan
pendidikan yang perlu dilakukan secara
hidup, menyesuaikan diri dan dimasa yang
menyeluruh
dalam
meliputi
aspek
akan datang. Yang menjadi faktor kemampuan
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilaianak tidak berkembang sesuai dengan apa
nilai. Pengembangan aspek-aspek tersebut
yang diharapkan adalah karena anak kurang
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memberikan soal, lalu menjelaskan cara
menjawab
soal,
dan
mengevaluasi
pembelajaran, proses kegiatan tersebut terjadi
secara terus menerus dan berkelanjutan. Salah
satu mata pelajaran di sekolah dasar adalah
matematika. Matematika merupakan salah satu
disiplin ilmu yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir dan beragumentasi,
memberikan kontribusi dalam pemecahan
masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja,
serta
memberikan
dukungan
dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Susanto, 2014:185).
Pendidikan memainkan peran sentral dan
penting dalam menentukan kualitas perubahan
dan peningkatan suatu bangsa. Sebagai agen
perubahan, pendidikan harus dirumuskan dan
direncanakan
sebagai
upaya
untuk
mengembangkan potensi masyarakat sesuai
dengan aspirasi dan tuntutan zaman (
Mayasari, Asniwati, 2018 )
Menurut Marsigit (2013, diakses 12
Januari 2014), hakikat mengajar adalah guru
sebagai fasilitator siswa untuk belajar, bukan
sebagai pentransfer materi. Maka dari itu
sebaiknya
guru
menggunakan
suatu
pendekatan yang dapat mengaktifkan dan
memberdayakan
siswa
dengan
baik.
Mempelajari matematika sangat bermanfaat
untuk kehidupan sehari-hari. Namun pada
kenyataannya siswa masih belum bisa
memanfaatkan
mempelajari
matematika
khususnya materi pecahan dalam kehidupan
sehari-hari.
Anak yang mendapat pembinaan yang
baik sejak usia dini akan meningkatkan
kesejahteraan fisik, kesehatan dan mentalnya
serta tentunya akan berdampak pada
peningkatan prestasi belajar, etos kerja
produktifitas, pada akhirnya anak akan lebih
mampu untuk mandiri serta mengoptimalkan
potensi yang dimilikinya. Anak Usia Dini
dipandang sebagai individu yang baru mulai
mengenal
dunia
dan
segala
isinya
(Asniwati,Wartina,2017)
Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS)
diperkenalkan oleh Frank Lyman pada tahun
1985. Pembel ajaran Think Pair Share (TPS)
ini dirancang untuk memengaruhi pada
interaksi siswa (Aqib, 2013: 24).
Model pembelajaran Think Pair Share (TPS)
atau berpikir berbagai adalah merupakan jenis
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk
mempengaruhi pola interaksi siswa. Dengan

berminat
terhadap
pembelajaran
yang
diberikan, disebabkan media yang digunakan
kurang bervariasi, tidak menarik ( Novitawati,
Mutiyarani, 2017 )
Matematika merupakan salah satu
disiplin ilmu yang dapat meningkatkan
kemampuan
berpikir,
berargumentasi,
menyelesaian masalah sehari-hari dan
permasalahan yang terjadi didunia kerja serta
memberikan kontribusi bagi perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan
Matematika peserta didik terlatih memecahkan
permaslahan dengan berpikir kritis, cermat dan
hati-hati. Matematika menjadi bagian dalam
kurikulum di setiap jenjang Sekolah Dasar
sebagai jenjang awal pendidikan formal
keberhasilannya dalam pembelajaran sangat
berpengaruh terhadap mata pelajaran pada
jenjang berikutnya. Bahkan dapat dikatakan
bahwa sekolah dasar adalah pondasi dasar
pendidikan yang menjadi dasar bagi
pengembangan dan keberhasilan pendidikan
pada jenjang yang lebih tinggi. Salah satu
fondasi penting yang diberikan pada sekolah
dasar adalah kemampuan matematika (Ahmad
Surinsyah, Siti Mahriani, 2017), Dalam
pengertian dasar, pendidikan adalah proses
menjadi, yakni menjadikan seseorang menjadi
dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan
bakat, watak, kemapuan, dan hati nuraninya
secara utuh. Pendidikan tidak dimaksudkan
untuk
mencetak
karakter
dan
kemampuan.Perserta didik sama sekali
gurunya. Proses pendidikan diarahkan pada
proses berfungsinya semua potensi perserta
didik secara manusiawi agar mereka menjadi
dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan
dan kepribadian unggul (Mulyasana, 2012: 2).
Menurut Sugiman (2011: 4). Di
Indonesia memberi kesempatan pada siswa
untuk berkreasi dan berpendapat belumlah
biasa
dilakukan
oleh
guru.
Proses
pembelajaran di Indonesia belum sesuai
dengan hakikat belajar yang sebenarnya.
Hakikat belajar adalah pembangun dan
penambah pengetahuan yang dilakukan oleh
siswa sendiri. Belajar bisa bersama dengan
guru, atau siswa lain. Di Indonesia proses
pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa
dianggap belum bisa mengembangkan
pengetahuannya secara mandiri, sehingga guru
menggunakan metode ceramah yang akan
menggugurkan keterampilan memecahan
masalah. Guru menjelaskan materi, lalu
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Model pembejaran Numbered Head
Together (NHT) merupakan salah satu tipe
pembelajaran kooperatif yang menekankan
pada struktur khusus yang dirancang untuk
mempengaruhi pola interaksi siswa dan
memiliki
tujuan
untuk
meningkatkan
penguasaan akademik. Tipe ini dikembangkan
oleh Kagen dengan melibatkan siswa dalam
menelaah bahan yang tercakup dalam suatu
pelajaran dan mengecek pemahaman mereka
terhadap isi pelajaran tersebut (Hosnan, 2014:
252).
Model Numbered Head Together merupakan
suatu model pembelajaran yang berkelompok
yang
setiap
anggota
kelompoknya
bertanggung jawab atas tugas kelompoknya,
sehingga tidak ada pemisahan antara siswa
yang satu dan siswa yang lain dalam satu
kelompok untuk saling memberi dan
menerima antara sama dengan yang lainnya
(Shoimin, 2014: 108).
Langkah-langkah
model
pembelajaran
Numbered Head Together (NHT) menurut
Huda (2014: 203-204) adalah sebagai berikut.
a) Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok.
b) Masing-masing siswa dalam kelompok
diberi nomor.
c) Guru memberi tugas/pertanyaan pada
masing-masing
kelompok
untuk
mengerjakannya.
d) Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk
menemukan jawaban yang dianggap paling
tepat dan memastikan semua anggota
kelompok mengetahui jawaban tersebut.
e) Guru memanggil salah satu nomor secara
acak.
f) Siswa dcngan nomor yang dipanggil
mempresentasikan jawaban dari basil
diskusi kelompok mereka.
Model Pembelajaran Numbered Head
Together (NHT) ini memiliki beberapa
keunggulan. Menurut Shoimin (2014:109)
kelebihannya adalah sebagai berikut.
a) Setiap siswa menjadi siap.
b) Siswa dapat melakukan diskusi dengan
sungguh-sungguh.
c) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa
yang kurang pandai.
d) Terjadi interaksi secara intens antarsiswa
salam menjawab soal.
e) Tidak ada Siswa yang mendominasi dalam
kelompok karena ada nomor yang dibatasi.
Selain
memiliki
kelebihan,
model
pembelajaran Numbered Head Together

asumsi bahwa semua resetansi atau diskusi
membutuhkan
pengaturan
untuk
mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan
prosedur yang digunakan dalam Think Pair
Share (TPS) dapat memberi sisa lebih banyak
waktu berpikir, untuk merespons dan saling
membatu (trianto, 2012:81).
Menurut Huda (2014:207) adapun langkahlangkah pembelajaran yang dilakukan dengan
model pembelajaran Think Pair Share (TPS)
disajikan dalam 5 tahap, yaitu:
a) Siswa ditempatkan dalam kelompokkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4
anggota/siswa.
b) Guru memberikan tugas pada setiap
kelompok.
c) Masing-masing anggota memikirkan dan
mengerjakan tugas tersebut sendiri-sendiri
terlebih dahulu.
d) Kelompok membentuk anggota-anggotanya
secara berpasangan. Setiap pasangan
mendiskusikan
hasil
pengerjaan
individunya.
e) Kedua pasangan lalu bertemu kembali
dalam kelompoknya masing-masing untuk
menshare hasil diskusinya.
1) Keunggulan Model Pembelajaran Think
Pair Share (TPS)
Kelebihan dari Model Think Pair Share
(TPS) yang dikemukakan oleh Shoimin
(2014:211-212), yakni :
a) TPS mudah diterapkan di berbagai
jenjang
pendidikan
dan
dalam
kesempatan.
b) Menyediakan waktu berpikir untuk
meningkatkan kualitas respon siswa.
c) Siswa menjadi lebih aktif dalam pikir
mengenai konsep dalam pelajaran.
d) Siswa lebih memahami tentang konsep
topic pelajaran selama diskusi.
e) Siswa dapat belajar dari siswa lain.
f) Setiap siswa dalam kelompoknya
mempunyai kesempatan untuk berbagai
atau menyampaikan ide nya.
Kelemahan yang terdapat dalam model
pemvbelajaran Think Pair Share (TPS) yang
dikemukakan oleh Shoimin (2014: 212),
yakni:
a) Banyak kelompok yang melakapor dan
perlu dimonitor.
b) Lebih sedkit ide yang muncul.
c) Jika ada perselisihan, tidak ada penengah.
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(NHT) ini juga memiliki kelemahan
diantaranya sebagai berikut.
a) Kemungkinan nomor yang dipanggil,
dipanggil lagi oleh guru.
b) Tidak semua anggota kelompok dipanggil
oleh guru (Heriawan dkk, 2012: 114).
Model pembelajaran Talking Stick
adalah metode yang pada mulanya digunakan
oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak
semua orang berbicara atau menyampaikan
pendapat dalam suatu forum. Tongkat
berbicara sering digunakan kalangan dewan
untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak
berbicara. Tongkat akan berpindah keorang
lain apabila ia ingin berbiacara atau
menanggapinya. Dengan cara ini tongkat
berbiacara akan berpindah dari satu orang ke
orang lain jika orang tersebut mengemukaakan
pendapatnya. (Shoimin, 2014:197-198).
Model pembelajaran kooperatif tipe
Talking Stick merupakan model pembelajaran
yang menggunakan alat berupa tongkat
sebagian alat bantu bagi guru untuk
mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan
menimbulkan suasana yang menyenagkan.
Tangkat tersebut digilirkan pada siswa dan
bagi siswa mendapatkan tongkat sesuai dengan
aba-aba dari guru, maka siswa diberi
pertanyaan oleh guru dan harus dijawab
(Sudjana,2002:10).
Model pembelajaran kooperatif Talking
Stick mempunyai banyak manfaat antara lain
sebagai altematif untuk menciptakan kondisi
yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar,
dapat membantu guru untuk menyelesaikan
masalah
dalam
pembelajaran,
seperti
rendahnya minat belajar siswa, rendahnya
aktivitas proses belajar siswa ataupun
rendahnya hasil belajar siswa dan melibatkan
aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada
perbedaan status, juga melibatkan peran siswa
sebagai “tutor sebaya”.

3. Setelah selesai membaca buku dan
mempelajarinya mempersilahkan siswa
untuk menutup bukunya.
4. Guru mengambil tongkat dan memberikan
kepada siswa, setelah itu guru memberikan
pertanyaan dan siswa memegang tongkat
tersebut harus menjawabnya, demikian
seterusnya sampai sebagian besar siswa
mendapat bagian untuk menjawab setiap
pertanyaan dari guru.
5. Guru memberikan kesimpulan.
6. Evaluasi.
Menurut Shoimin (2014:199), Kelebihan dari
model Talking Stick (TS) yaitu:
a) Menguji kesiapan perserta didik dalam
pembelajaran.
b) Melatih perserta didik memahami materi
dengan cepat.
c) memacu agar perserta didik lebih giat
belajar (belajar dahulu sebelum pelajaran
dimulai).
d) perserta didik berani mengemukakan
pendapat.
4)
Kelemahan Model Pembelajaran
Talking Stick
Menurut Shoimin (2014:1990 kekurangan
yang dimiliki model pembelajaran Talking
Stick (TS) yaitu:
a) Membuat siswa senam jantung.
b) siswa tidak siap tidak bisa menjawab
c) membuat perserta didik tegang.
d) ketakutan akan prtanyaan yang akan
diberikan oleh guru.
HASIL
Berdasarkan hasil observasi tehadap hasil
belajar siswa, aktivitas siswa dan aktivitas
guru dalam pembelajaran pertemuan ke IV,
maka dapat disebabkan hal-hal sebagai
berikut.

Aktivitas guru
Aktivitas guru dalam pembelajaran dapat
dilihat sangat baik karena nilai kriteria yang
diperoleh masuk dalam kreteria sangat baik
dengan presentase 97% dengan skor 35 hal
tersebut indikator keberhasilan. Berdasarkan
tahap-tahapan mengajar bahwa guru mampu
maksimal dalam mengajar terbukti dari hasil
observasi yang dilakukan oleh guru pamong
bahwa dari 9 aspek yang diamati 8 aspek yang
mendapatkan skor 4 yaitu pada aspek Guru
menyampaikan materi pokok yang akan

Menurut Nanang Hanafiah (2009:48) langkahlangkah pembelajaran Talking Stick (TS)
adalah:
1. Guru menyiapkan sebuah tongkat.
2. Guru menyampaikan materi pokok yang
akan dipelajari, kemudian memberikan
kesempatan kepada perserta didik untuk
membaca dan mempelajari materi pada
pegangannya.

52

Prosiding Seminar Nasional PS2DMP ULM Vol. 5 No. 1
dipelajari. Guru membagi siswa dalam
kelompok dan memberi nomor kepala kepada
masing-masing siswa. Guru membagikan
tugas pada setiap kelompok. Guru meminta
siswa
membentuk
anggotanya
secara
berpasanagan dan mendiskusikan hasil
pengerjaan individu. Guru membimbing
kelompok mendiskusikan untuk menemukan
jawaban yang tepat dan memastikan semua
anggota kelompok mengetahui jawaban. Guru
mengarahkan kedua pasangan bertemu
kembali dalam kelompoknya masing-masing
untuk share hasil diskusinya. Guru mengambil
tongkat dan memberikan kepada siswa. Guru
memberikan pertanyan yang memegang
tongkat tersebut harus menjawabnya. Dan
yang mendapatkan skor 3 Guru memanggil
salah satu nomor secara acak dan
memprestasikan jawaban dari hasil kelompok
mereka.
Aktivitas siswa
Aktivitas siswa secara klasikal pada
pertemuan IV mencapai kriteria sangat aktif
dengan rata-rata 88% dari 25 siswa. Dari hasil
observasi siswa hanya 11 orang siswa yang
kriteria aktivitas aktif dan 11 siswa yang
mendapatkan sangat aktif. Oleh karena itu
aspek yang sudah memenuhi indikator maka
dapat dikatakan semua kategori sangat aktif.
Adapun siswa yang aktif dalam mendengarkan
materi pokok yang dijelaskan guru 48% hal ini
di sebabkan siswa menyimak penjelasan guru
dengan tenang dan guru memberikan dengan
bahasa yang mudah dipahami siswa.
Aspek siswa membentuk kelompok dan
pemasangan nomor kepala 52% hal ini
disebabkan siswa aktif dalam pembentukan
kelompok dengan semangat, bersikap aktif dan
pemasangan nomor kepala secara tertib dalam
pembentukan kelompok dan pemasangan
nomor kepala.
Siswa mendapatkan tugas kelompok
dari guru 48% disebabkan siswa mengamati
soal dari tugas kelompok dan mendiskusikan

hasil jawaban mereka secara memberikan
tanggapan dari hasil diskusinya.
Siswa memikirkan dan mengerjakan
tugas mandiri terlebih dahulu 60% disebabkan
siswa memikirkan dan mengerjakan tugas
mandiri nya dengan tenang dan penuh
semangat secara individu dalam mengerjakan
tugas nya.
Siswa berpasangan dan mendiskusikan
hasil pengerjaan mandiri 36% disebabkan
siswa berpasangan saling mendiskusikan hasil
pengerjaan mandirinya.
Siswa dengan nomor yang dipanggil
memprestasikan
jawaban
dari
hasil
kelompoknya 44% disebabkan siswa yang
dipanggil nomor kepalanya menjawab dengan
penuh percaya diri dan bersemangat.
Aspek selanjutnya siswa dapat tongkat
dan menjawab pertanyaan dari guru 28%
disebabkan siswa mendapatkan tongkat dan
menjawab dari pertanyaan guru dengan
percaya diri, dengan keadaan gugup dalam
menjawab pertanyaan oleh gurunya. Dari data
diatas bahwa semua aspeksudah mencapai
kategori sangat aktif.
Hasil belajar siswa
pada hasil belajar individu siswa melalui
tes evaluasi adalah dengan nilai tertinggi 100
dan nilai terendah 50. Ada yang memperoleh
nilai ≥60 dengan ketuntasan klasikal 92%.
Sedangkan pada indikator keberhasilan yang
telah ditetapkan bahwa pembelajaran dianggap
berhasil apabila 80% siswa mendapatkan nilai
≥60. Hasil belajar pada pertemuan empat ini
dinyatakan berhasil karena sudah memenuhi
indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut maka
diperoleh nilai yang melebihi batas ketuntasan
kelas dan sudah dikatakan berhasil dalam
melaksanakan penelitian tindakan kelas. Maka
penelitian tindakan ini diakhiri pada
pertemuan IV.
1. Aktivitas Guru
Hasil observasi penilaian guru pada
pertemuan I, II, III dan IV di gambarkan
dalam tabel di bawah ini
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Perolehan Skor Aktivitas Guru
Pertemuan I, II, III dan IV
40
30

31

28

35

22

20
10
0

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4

Aktivitas Guru

Gambar 1 Grafik Perolehan Skor Aktivitas Guru Pertemuan I, II, III dan IV
2.

Aktivitas Siswa

Hasil Observasi penilaian Aktivitas
Siswa dalam pertemuan I, II, III dan IV, dapat
di gambarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4. 22 Persentase Klasikal Aktivitas Siswa Pertemuan I, II, III dan IV
NO Pertemuan Presentase
Kategori
Klasikal
1
I
40%
Kurang
Dari data tersebut
Aktif
terlihat
bahwa aktivitas
2
II
52%
Cukup Aktif
siswa
pada
setiap
3
III
72%
Aktif
pertemuan
mengalami
4
IV
97%
Sangat
peningkatan,
dimulai
Aktif
dari pertemuan I siswa
hanya mendapatkan presentase klasikal 40%,
kemudian meningkat pada pertemuan II
dengan presentase klasikal 52% , kemudian
meningkat kembali pada pertemuan III dengan
presentasi klasikal 72% dan pada pertemuan
ke IV meningkat dengan presentase klasikal
97% yang sudah memenuhui indikator yang di
harapkan oleh peneliti.
Peningkatan presentase klasikal siswa
dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Presentase Klasikal Aktivitas
Siswa Pertemuan I, II, III dan IV
150%
100%
50%

40%

52%

72%

97%
Aktivitas
Siswa

0%

Gambar 2 Grafik Presentase Klasika lAktivitas Siswa Pertemuan I, II, III dan IV
3. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa dirumuskan melalui hasil
analisis evaluasi siswa secara individu.
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Hasil belajar siswa dalam pertemuan I, II, III

dan IV dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Presentase Klasikal Hasil belajar siswa Pertemuan I, II, III dan IV
NO
Pertemuan
Presentase
Klasikal
1
I
40%
2

II

64%

3

III

76%

4

IV

92%

Dari data tersebut terlihat bahwa pada
pertemuan I mendapatkan 40% siswa yang
tuntas, kemudian pada pertemuan II meningkat
menjadi 64% siswa yang tuntas, pada

pertemuan ke III meningkat lagi menjadi 76%
siswa yang tuntas dan pada pertemuan ke IV
92% siswa berada kategori tuntas.

Presentase Klasikal Hasil Belajar
siswa Pertemuan I, II, III dan IV
100%
64%

50%

76%

92%

40%
Hasil Belajar

0%

Gambar 3 Grafik Presentase Klasikal Hasil Belajar Pertemuan I, II, III dan IV
Adapun grafik kecenderungan seluruh aspek
dapat di liahat pada gambar di bawah ini:

Grafik Kecenderungan Seluruh Aspek
120%
100%

97%
97%
92%

86%

80%

77%

60%

61%

40%

40%

76%
72%

64%
52%

Aktivitas Guru
Aktivitas Siswa
Hasil Belajar

20%
0%
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4

Gambar 4 Grafik Kecenderungan Seluruh Aspek
Berdasarkan gambar diatas maka dapat bahwa setiap pertemuan aktivitas guru, aktivitas
kita lihat kenaikan dari semua aspek seperti siswa dan hasil belajar siswa semakin meningkat.
aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya
Pada grafik kecenderungan tersebut terlihat hubungan antra ketiga aspek tersebut. Dari data
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mengatasi kekurangan di atas, Manajemen
Berbasis Sekolah nampaknya yang menjadi
harapan dimasa akan datang. Berdasarkan hasil
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di
kelas IV SDN Tatah Pemangkih Laut 2
Kecamatan Kertak Hanyar, observasi pada
penelitian ini baik pertemuan 1, pertemuan 2,
pertemuan 3 dan pertemuan 4.
Aktivitas Guru
Aktivitas
guru
dalam
melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan model Think
Pair Share, Numbered Head Together dan
Talking Stick mata pelajaran Matematika
penjumlahan pecahan mengalami peningkatan di
setiap pertemuannya.
Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan
pertemuan 4 menunjukan bahwa dalam proses
pembelajaran aktivitas guru secara keseluruhan
meningkat dari skor 22 menjadi 28, skor 28
menjadi 31, dan skor 31 menjadi 35 dengan
kriteria sangat baik.
Hal ini menunjukan bahwa guru telah
dapat mengorganisasikan pembelajaran dengan
sangat baik. Aktivitas guru secara keseluruhan
sudah dapat dikatakan berhasil karena mencapai
indikator keberhasilan dengan kriteria sangat
baik.
Menurut Budi Tri Siswanto dan Valiant
Lukad Perdana Sutrisno (2016:113) dalam
pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan
siswa karena guru dan siswa merupakan yang
berada
pada
lingkungan
belajar
dan
memanfaatkan sumber belajar. Kemampuan guru
dalam mengajar dengan menggunakan media
pembelajaran sebagai baham umpa balik.
Proses pembelajaran guru tidak hanya
berperan sebagai model satu teladan bagi siswa
tetapi juga sebagai pengelola manajer leaning
yang mempunyai fungsi sebagai pengelola yang
harus mengembangkan pembelajaran mulai dari
merencanakan,
melaksanakan
hingga
mengevaluasi
pembelajaran,
melakukan
pendekatan kepada siswa yang dalam proses
pembelajaram sehingga anak nyaman. Dengan
demikian efektivitas prosess pembelajaran
terletak di pundak guru. Oleh karenanya,
keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat
ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru
(Suriansyah, dkk, 2014:5)
Hal ini sesuai dengan pendapat
Suriansyah, Aslamiah dkk (2014:4) yang
menyatakan bahwa guru merupakan salah satu
komponen yang sangat menentukan dalam
implementasi suatu strategi pembelajaran di

diatas juga dapat diketahui bahwa semakin
optimal aktivitas yang dilakukan guru dalam
proses pembelajaran maka aktivitas siswa dalam
mengikuti pembelajaran tersebut juga meningkat.
Dengan meningkatnya aktivitas siswa dalam
pembelajaran, maka berhasil belajar siswa
tersebut juga dapat ditingkatkan.
Berdasarkan uraian diatas, maka
penelitian yang telah dilakukan sesuai pendapat
para ahli dan peneliti terdahulu sehingga sesuai
dengan hipotesis penelitian yaitu dengan
menggunakan model Think Pair Share,
Numbered Head Together dan Talking Stick
diterapkan dalam pembelajaran matematika
materi penjumlahan pecahan maka hasil belajar
siswa kelas IV SDN Tatah Pemangkih Laut 2
Kecamatan Kertak Hanyar Meningkat. Dengan
demikian hipotesis dapat diterima.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil studi terdapat persamaan dan
perbedaan pada penerapan yang dilihat pada
masing-masing aspek(1) kewenangan yang
otonom, (2) pengambilan keputusan partisipatif,
(3) pemberdayaan masyarakat, (4) akuntabilitas
pendidikan, dan (5) peningkatan mutu
pendidikan ( Ahmad Rizali, 2017 ) Dalam era
globalisasi yang cepat ini yang membawa
dampak besar pada kehidupan manusia di suatu
negara, pendidikan memainkan peran penting
dalam mempersiapkan kualitas sumber daya
manusia. Suatu negara tidak akan pernah maju
jika sumber daya manusia memiliki kualitas
rendah. Penting untuk diperhatikan bahwa sains,
teknologi, dan inovasi akan terus berkembang
seiring waktu. Konsekuensinya, sumber daya
manusia yang dapat berpikir kreatif dan kritis
sehingga tantangan yang dihadapi dapat
diselesaikan diperlukan. Oleh karena itu,
tantangan yang dihadapi saat ini tidak dapat
diremehkan (Darmiyati, Sri Rezeki Amalia,
2018)
Hal ini karena masih banyak siswa yang diam
dan kurang motivasi dalam mengikuti pelajaran
atau pasif dan enggan bertanya pada guru,
sehingga siswa masih kurang pengetahuan. Salah
satu faktor penyebabnya adalah strategi atau
model pembelajaran yang tidak cukup untuk
diterapkan. Jika masalah ini tidak diatasi, maka
beberapa masalah mungkin terjadi, misalnya
akan sangat sulit bagi siswa untuk mencapai hasil
belajar sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh sekolah (Rizki Yuanita,I Nyoman Sudana
Degeng, Sudarmiatin, 2018)
Untuk dapat
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kelas. Pada saat ini komponen guru sangat
menentukan keberhasilan proses pembelajaran.
Guru yang menganggap mengajar hanya sebatas
menyampaikan materi pelajaran akan berbeda
dengan guru yang menganggap belajar adalah
suatu proses pemberian bantuan kepada peserta
didik. Masing-masing perbedaan tersebut dapat
mempengaruhi baik dalam penyusunan strategi
atau implementasi pembelajaran. Melalui
pembelajaran berkelompok tersebut, guru
menjadi seorang penata kelas dengan strategi
kooperatif untuk memberikan kesempatan
seluas-luasnya
kepada
siswa
dalam
mengembangkan sikap bekerjasama sebagai
bekal mereka hidup bermasyarakat.
Aktivitas Siswa
Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam
melaksanakan pembelajaran yang tiap pertemuan
terjadi peningkatan keadaan tersebut menunjukan
bahwa penggunaan kombinasi model Think Pair
Share (TPS), Numbered Head Together (NHT)
dan Talking Stick dapat menciptakan keaktifan
siswa saat proses pembelajaran. Apabila hal ini
dibiarkan maka kemampuan anak dalam
mengenal lambang huruf akan menimbulkan
masalah yaitu terhambatnya perkembangan
kognitif atau daya ingat anak untuk memasuki
pendidikan lebih lanjut dan perlu adanya tindak
lanjut perbaikan proses pembelajaran untuk
mencapai
perkembangan
yang
optimal.
(Norhafizah,Fenska Yohana Huwae, 2017).
Terkait permasalahan yang terjadi disekolah
terletak pada lemahnya model dan metode yang
digunakan dalam melakukan kegiatan melipat
kertas yang lebih melibatkan guru dibandingkan
dengan anak. Meskipun pada kegiatan melipat itu
sangat membutuhkan banyak keterlibatkan guru
tetapi juga perlu keseimbangan dengan
keterlibatan anak sehingga kemampuan motorik
anak dapat tercapai. Selain itu juga jarang
dilakukannya kegiatan melipat kertas dalam
pembelajaran yang dapat memberikan pengaruh
terhadap
kemampuan motorik halus anak
melakukan gerakan yang rumit untuk dapat
berkembang (Metroyadi,2017)
Kemampuan siswa dalam mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan kombinasi
model pembelajaran mengalami peningkatan
aktivitas siswa dalam pada setiap kali pertemuan
hingga mampu mencapai indikator keberhasilan
yang ditetapkan oleh peneliti yang menunjukan
bahwa
pemilihan
model
dan
strategi
pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat
menentukan keberhasilan proses pembelajaran

dan lebih meningkatkan aktivitas siswa daripada
pembelajaran biasa. Hal ini sejalan dengan
pendapat Slameto (Suriansyah, 2014:66)
menyatakan bahwa “pembelajaran yang berhasil
optimal adalah pembelajaran yang mampu
menggerakkan seluruh siswa untuk terlibat aktif
dalam semua aktivitas pembelajaran dan terus
menerus sepanjang perjalanan berlangsung”.
Hasil belajar
Berdasarkan hasil belajar siswa pada
pertemuan I, pertemuan II, pertemuan III, dan
pertemuan IV tentang kemampuan siswa secara
individual maupun klasikal dari nilai evaluasi
akhir siswa pada penelitian tindakan kelas ini,
diketahui bahwa telah terjadi peningkatan dan
mencapai indikator ketuntasan yang telah
ditetapkan terhadap hasil belajar siswa dalam
pembelajaran melalui model Think Pair Share ,
Numbered Heads Together dan Talking Stick.
Hasil belajar siswa meningkat melalui model
Think Pair Share , Numbered Heads Together
dan Talking Stick. Peningkatan hasil belajar ini
terjadi karena siswa bekerja sama dengan
kelompok sehingga mereka bisa berbagi
informasi dan guru juga mengingatkan siswa
untuk lebih teliti dalam mengerjakan soal yang
telah diberikan.
Data hasil belajar siswa diperoleh dari tes
evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir
pertemuan dengan tujuan untuk memberikan
gambaran tentang kemampuan siswa secara
individu dalam menguasai pembelajaran pada
saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga
hasil belajar seseorang tergantung kepada apa
yang telah diketahui siswa, melalui konsepkonsep,
tujuan,
dan
motivasi
yang
mempengaruhui interaksi dengan bahan yang
dipelajari (Suyono dan Hariyanto, 2016: 127).
Sebagaimana dikemukakan oleh sunal (Susanto,
2013:5) bahwa evaluasi merupakan proses
penggunaan
informasi
untuk
membuat
pertimbangan seberapa efektif suatu program
telah memeneuhui kebutuhan siswa. Hasil yang
ditunjukkan senada dengan penelitian yang
dilakukan oleh Asniwati, Fauzi dan Fikri (2018)
bahwa penggunaan model pembelajaran think
pair and share dapat meningkatkan kreativitas
yang menunjang peningkatan hasil belajar siswa.
Sependapat dengan Trianto (2010:9)
menyatakan bahwa sebelum melaksakan
evaluasi, unsur yang penting dilakukan guru
adalah mengajar, mengajar dapat mengarahkan
siswa belajar. Garry and Kingsley menyatakan
bahawa belajar adalah proses perubahan tingkah
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Berdasarkan
hasil
penelitian,
pembahasan dan kesimpulan yang telah
diuraikan dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut:
Bagi guru
Agar dapat menggunakan salah satu dari tiga
model pembelajaran yaitu kombinasi model
Thnik Pair Share (TPS), Numbered Head
Together (NHT) dan Talking Stick pada materi
penjumlahan pecahan ini sebagai bahan
pembandingan untuk meningkatkan aktivitas
hasil belajar siswa.
Bagi Kepala Sekolah
Hasil penelitian ini dapat diharapkan dalam
membina para guru hendaknya memberikan
masukan
kepada
guru
bahwa
model
pembelajaran Thnik Pair Share (TPS), Numbered
Head Together (NHT) dan Talking Stick pada
materi penjumlahan pecahan meruapakan salah
satu acuan dalam menyesuaikan dengan konsep
sehingga dapat meningkat mutu pendidikan dan
peningkatan kualitas proses pembelajaran
Matematika yang diajarkan kepada para perserta
didik.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil observasi yaitu pada3. Bagi Peneliti Lain
Hendaknya dapat memanfaatkan hasil
aktivitas guru dan aktivitas siswa serta hasil
belajar dan pembahasan pada penelitian tindakan penelitian ini sebagai salah satu referensi model
dari Thnik Pair Share (TPS), Numbered Head
kelas ini maka dapat disimpulkan bahwa:
1.
Aktivitas guru dalam melaksanakan Together (NHT) dan Talking Stick khususnya
pembelajaran dengan menggunakan kombinasi dalam materi penjumlahan pecahan untuk
pendidikan
dalam
upaya
model Thnik Pair Share (TPS), Numbered Head kepentingan
Together (NHT) dan Talking Stick pada materi peningkatan mutu pendidikan.
penjumlahan pecahan di kelas IV semester genap
SDN Tatah Pemangkih Laut 2 Kecamatan Kertak DAFTAR RUJUKAN
Hanyar Kabupaten Banjar tahun ajaran Aqib, Zainal. 2013. Model-Model, Media, dan
Strategi Pembelajaran Konsektual
2018/2019 terlaksana sesuai RPP dengan
(inovatif). Bandung: Yrama Widya.
kategori sangat baik.
2.
Terjadi peningkatan aktivitas siswa Agusta, A. R., & Noorhapizah. (2018).
Improving the Student’s Cooperation
dalam mempelajari materi penjumlahan pecahan
and Environmental Care Skill using
dengan kombinasi model Thnik Pair Share
Outdoor Learning Strategy Outbound
(TPS), Numbered Head Together (NHT) dan
Variation. 1st International Conference
Talking Stick dikelas IV semester genap SDN
on Creativity, Innovation, Technology
Tatah Pemangkih Laut 2 Kecamatan Kertak
in Education (IC-CITE 2018). 274, pp.
Hanyar Kabupaten Banjar tahun ajaran
10-17.
Banjarmasin,
Kalimantan
2018/2019 dengan kategori sangat aktif.
Selatan, Indonesia: Atlantis Press.
3.
Terjadi peningkatan hasil aktivitas
belajar siswa kelas IV pada materi penjumlahan Agusta, A. R., Setyosari, P., & Sa'dijah, C.
(2018). Implementasi Strategi Outdoor
pecahan dengan menggunakan model Thnik Pair
Learning Variasi Outbound untuk
Share (TPS), Numbered Head Together (NHT)
Meningkatkan
Kreativitas
dan
dan Talking Stick dikelas IV semester genap
Kerjasama Siswa Sekolah Dasar.
SDN Tatah Pemangkih Laut 2 Kecamatan Kertak
Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian
Hanyar Kabupaten Banjar tahun ajaran
dan Pengembangan, 3(4), 453-459
2018/2019. Yaitu dari pertemuan pertama sampai
pertemuan empat dengan mencapai ketuntasan.
laku yang orisinal melalui pengalaman dan
latihan. (Aslamiah dan M. Abdurrahman
Arrahimi 2016:54).
Penelitian ini didukung penelitian lain yang
menunjukkan bahwa langkah pembelajaran yang1.
memuat kegiatan saling berbagi informasi dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa secara oral
(Pratiwi & Sofiawati, 2018)
Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan
oleh penelitian Agusta & Noorhapizah (2018)
bahwa pembelajaran menggunakan cooperative
learning yang dirangkai dengan kegiatan berbagi
informasi mampu meningkatkan kerjasama yang2.
akan berdampak pada keterampilan hidup siswa
dimasa depan.
Keberhasilan pembelajaran menggunakan
model inovatif juga ditunjukkan oleh penelitian
Agusta, Setyosari dan Sa’dijah (2018) yang
memaparkan bahwa dengan menggunakan
cooperative learning dan memasukkan unsur
menggali permasalahan didalamnya dapat
meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa.
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