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ABSTRAK
Nama

: Dewi Andayani Safutri

Jurusan

: Tadris Biologi

Judul

: Pengaruh Strategi Pembelajaran Talking Stick Berorientasi Time Token
Terhadap Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Di
Madrasah Aliyah Negeri Muara Tembesi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Strategi Pembelajaran
Talking Stick Berorientasi Time Token Terhadap Keaktifan Siswa Pada Mata
Pelajaran Biologi Di Madrasah Aliyah Negeri
Muara Tembesi. Keaktifan
belajar siswa diambil dari lembar observasi keaktifan siswa, pendekatan penelitian
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode observasidesain dalam
penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen semu one group pretes
postest. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar
observasi keaktifan siswa dengan menggunakan bantuan observer yaitu Martinik
S.Pd Dan Enza. Di dalam lembar pengamatan terdapat tujuh indicator yang
diamati, strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token dapat
menjadikan siswa inisiatif dan partisifatif serta menjadikan siswa aktif pada saat
proses pembelajaran berlangsung. Siswa juga lebih memahami proses
pembelajaran khususnya pada materi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Siswa
lebih tertarik dengan kegiatan yang melibatkan siswa itu sendiri dibandingkan
dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Sehingga siswa dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam aspek berbicara, melatih siswa untuk mengungkapkan
pendapatnya, menumbuhkan siswa untuk saling mendengarkan dan berbagi. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan memperoleh uji
hipotesis di terima secara signifikan dengan perbandingan rata-rata sebesar ,
untuk pretest dan , .
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Talking Stick Berorientasi Time token, Biologi,
Keaktifan Belajar
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ABSTRACT
Name

: Dewi Andayani Safutri

Study Program : Tadris Biology
Titel

: The Effect of Time Token Oriented Talking Stick Learning Strategy on
Student Activities in Biology Subjects in Madrasah Aliyah Negeri
Muara Tembesi

This study aims to determine the effect of Time Token Oriented Talking Stick
Learning Strategies on Student Activities in Biology Subjects in Madrasah Aliyah
Negeri
Muara Tembesi. Student learning activeness is taken from the
observation sheet of student activeness, this research approach uses a quantitative
approach with the observational design method in this study using quasiexperimental design of one group pretest posttest. The instrument of data
collection in this study used an observation sheet of student activity using the help
of an observer namely Martinik S.Pd and Enza. In the observation sheet there are
seven indicators observed, the talking stick learning strategy oriented time token
can make students initiative and participative and make students active during the
learning process takes place. Students also better understand the learning process,
especially in cell matter as the smallest unit of life. Students are more interested in
activities that involve students themselves compared to listening to the teacher's
explanation. So students can improve their ability in aspects of speaking, train
students to express their opinions, grow students to listen to and share with each
other. This is consistent with the results of research that has been done by
obtaining a hypothesis test received significantly with a comparison of the
average of . for the pretest and . .

Key words : Talking Stick Learning Strategies Oriented Time token, Biology,
Active Learning
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan generasi
yang bermutu dan dapat menjalankan kewajibannya dalam meningkatkan
kehidupan dimasa depan yang lebih baik. Indonesia adalah negara berkembang
yang perlu meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat mengembangkan
potensi generasi bangsa secara optimal. Diperlukan pendidikan yang memenuhi
standar isi, proses, kompetensi, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan
dan penilaian harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Bila standar
nasional pendidikan sudah terpenuhi maka pendidikan bisa dikatakan berhasil
sehingga dapat menunjang salah satu tujuan Nasional Republik Indonesia yang
tercantum dalam UUD dan Pancasila (Saiful sagala,

)

Pendidikan Nasional Bab I Pasal I, Pendidikan dikatakan Bahwa.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses belajar agar peserta didik secara efektif mengembangkn potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat,bangsa, Negara.
Dalam hal ini, diperlukan adanya pendidik yang professional untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru merupakan komponen dalam
kegiatan pembelajaran, harus memiliki kompetensi untuk mencapai keberhasilan
dalam proses pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk membangun
kemampuan berpikir sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal
ini disebabkan strategi pembelajaran yang monoton dan terkesan membosankan.
Sehingga siswa mengalami kesulitan belajar, dimana siswa merasa bosan, lelah
dan menjadikan siswa fasif dalam proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran yang tidak efektif akan menjadi penghambat kelancaran
dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang tidak efektif dan tidak
inofatif maka tenaga dan waktu terbuang sia-sia karena siswa tidak menjadi aktif.
Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang diterapkan guru sebaiknya yang dapat
membuat siswa menjadi aktif dan berhasil dalam proses pembelajaran sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Tujuan pembelajaran tentu saja akan dapat dicapai jika siswa berusaha
secara aktif untuk mencapainya. Dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan
unsur fisik, mental, intelektual, dan emosional sebagai wujud reaksi bahwa siswa
belajar.
Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan interaksi yang
tinggi antara guru dan siswa maupun sebaliknya antara siswa dan guru. Hal ini
menyebakan suasana menjadi kondusif, siswa mampu melibatkan kemampuan
semaksimal mungkin. Aktivitas atau keaktifan yang timbul dari siswa akan
mengakibatkan

terbentuknya

pengetahuan

dan

keterampilan

yang

akan

mengarahkan kepada prestasi belajar. Keaktifan belajar tidak hanya dituntut dari
segi fisik, tetapi juga dari segi pisikis.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran
biologi di Madrasah Aliyah Negeri
tanggal

,

dan

Muara Tembesi sebanyak

kali pada

februari. Guru mata pelajaran biologi masih menggunakan

strategi ekspositori/ ceramah, hapalan serta Tanya jawab. Kondisi pembelajaran
ini membuat siswa tidak mampu mencapai kompetensi yang harus dicapai, siswa
cendrung akan bosan dan jenuh dengan rutinitas pembelajaran seperti itu saja.hal
ini dapat menhambat siswa dalam mengembangkan dirinya, menghambat
kreativitas dan tidak dapat berperan aktif serta tidak biasa belajar mandiri. Pada
saat guru menjelaskan mata pelajaran biologi siswa hanya cenderung
mendengarkan tanpa berani perihal apa yang belum diketahui dari penjelasan guru
tersebut siswa yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada
hal-hal baru dalam belajar biologi, dan siswa tersebut semangat dan tidak bosan
jika proses pembelajaran menggunakan Lcd. Karena mayoritas siswa senang jika

dalam proses pembelajaran lebih ditekankan kepada visual activities, dari pada
hanya mendengarkan dan menjelaskan teori-teori.
Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa proses pembelajaran biologi
kurang aktif karena masih menggunakan strategi ceramah dan Tanya jawab.
Seharusnya menggunakan strategi pembelajaran kooperatif sehingga adanya
interaksi antara guru dan siswa terjalin erat maka kondisi kelas menjadi kondusif.
Berdasarkan

permasalah

diatas,

maka

diperlukan

suatu

upaya

untuk

mengatasinya, salah satunya dalam penerapan strategi pembelajaran. Kondisi
inilah yang memotivasi peneliti untuk mencoba menerapkan strategi talking stick
berorientasi dengan time token. Sehingga diharapkan setelah diterpkan strategi
pembelajaran tersebut dapat berdampak positif terhadap keaktifan belajar siswa.
Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk melihat. “ Pengaruh
Strategi Pembelajaran Talking Stick Berorientasi

Time Token Terhadap

Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Di Madrasah Aliyah Negeri
Muara Tembesi.”
B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasi
masalah sebagai berikut:
. Kurangnya pembelajaran yang bervariasi dan inovatif.
. Keaktifan belajar siswa tergolong rendah
. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif dalam
pembelajaran biologi
. Selama proses belajar mengajar guru masih menggunakan strategi
pembelajaran ceramah dan Tanya jawab belum diterapkannya strategi
pembelajaran talking stick berorientasi time token.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang dispesifikan dari latar
belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat ditegaskan bahwa
yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah:

. Penerapan stretgi pembelajaran yang diteliti adalah strategi pembelajaran
talking stick berorintasi time token.
. keaktifan belajar siswa yang dimaksud diambil dari lembar pengamatan
kategori rendah, sedang, tinggi.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang
telah ditemukan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah
terdapat Pengaruh Strategi Pembelajaran Talking Stick Berorientasi Time
Token Terhadap Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Di Madrasah
Aliyah Negeri

Muara Tembesi.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas
tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah:
Tujuan Penelitian:
. Menemukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien dalam
pembelajaran biologi melalui penerapan strategi pembelajaran talking
stick berorientasi time token
. Mengungkap sejauh mana strategi pembelajaran talking stick berorientasi
time token dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran
biologi
. Menumbuhkan sikap siswa dalam belajar agar lebih aktif,kreatif dan
berinovasi
Manfaat yang dicapai pada penelitian ini
. Bagi siswa
proses pembelajara Biologi MAN

Muara tembesi menjadi menarik dan

menyenangkan serta hasil belajar jadi lebih meningkat
. Bagi guru

strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token ini dapat
menjadi salah satu alternatif pada proses pengajaran
. Bagi sekolah
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
meningkatkan mutu pendidikan di MAN

Muara Tembesi

. Bagi peneliti
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah dn mendapat gelar
program strata satu (SI) Jurusan Tadris Biologi pada Fakultas Tarbiyah
Dan Keguruan.

BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teori
a. Pengertian Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran
sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi
pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai
kegiatan belajar. (Hamzah,

)

Pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik peserta
didik, serta situasi atau kondisi dimana proses pembelajaran tersebut akan
berlangsung. Terdapat beberapa metode dan teknik pembelajaran yang dapat
digunakan oleh guru, tetapi tidak semuanya sama efektifnya dapat mencapai
tujuan pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan kreativitas guru dalam memilih
strategi pembelajaran tersebut. (Hamzah,

)

b. Pengertian Talking Stick dan Time Token
Strategi Talking Stick merupakan salah satu strategi yang menekankan
pada keterlibatan peserta didik pada proses belajar mengajar, untuk berani
mengemukakan pendapat. Model ini dapat memberikan motivasi kepada
peserta didik supaya belajar aktif dalam memahami dan menemukan konsep,
sehingga peserta didik mampu menghubungkan soal dengan teori yang ada.
(Safitri et al.,

)

Menurut (Iwan, Hengky,

) keunggulan talking stick adalah

pertanyaan yang focus pada materi pelajaran, menguji kesiapan siswa,
memupuk tanggung jawab dan kerjasama, mengajarkan mengeluarkan
pendapat sendiri apa jawaban dari pertanyaan tersebut dan mengasah
kemampuan dan pengalaman siswa.

Pada proses pembelajaran dengan menggunakan talking stick guru
harus mampu berperan sebagai motivator dan fasilitator agar proses
pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif, untuk itu guru harus memiliki
wawasan pengetahuan yang luas dan mampu memanfaatkan teknologi
modern, dan potensi lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai sumber
belajar dan media pembelajaran. Talking Stick merupakan salah satu strategi
pembelajaran kooperatif yang menekankan pada keterlibatan pesertadidik
pada proses belajar mengajar, untuk berani mengemukakan pendapat. Strategi
ini dapat memberikan motivasi kepada peserta didik supaya belajar aktif
dalam memahamidan menemukan konsep, sehingga peserta didik mampu
menghubungkan soal dengan teori yang ada.
Pada proses pembelajaran dengan menggunakan talking stick guru
harus mampu berperan sebagai motivator dan fasilitator agar proses
pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif, untuk itu guru harus memiliki
wawasan pengetahuan yang luas dan mampu memanfaatkan teknologi
modern, dan potensi lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai sumber
belajar dan media pembelajaran.
Strategi pembelajaran talking stick melatih peserta didik untuk mampu
menguji Kesiapan peserta didik,melatih keterampilan peserta didik dalam
membaca dan memahami materi pelajaran dengan cepat dan mengajak
mereka untuk terus siap dalam situasi apapun, pembelajaran talking stick
sangat cocok diterapkan bagipeserta didik,selain untuk melatih berbicara,
pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan
membuat peserta didik aktif. Talking stick merupakan salah satu strategi
kooperatif yang menekankan pada keterlibatan peserta didik pada proses
belajar mengajar, untuk berani mengemukakan pendapat. (Asri & Ansori,
)
(Arends,

) Mengemukakan bahwa time token merupakan strategi

pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi
mendapatkan

kesempatan

untuk

memberikan

konstribusi

dalam

menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta

pemikiran anggota lain. Strategi ini memiliki struktur pengajaran yang sangat
cocok digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, serta untuk
menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali.
Proses pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang
menempatkan siswa sebagai subyek. Mereka harus mengalami sebuah
perubahan ke arah yang lebih positif, dari yang tidak bisa menjadi bisa dari
yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak paham menjadi paham. Di
sepanjang proses belajar itu, aktifitas siswa menjadi titik perhatian utama.
Dengan kata lain mereka selalu dilibatkan secara aktif guru dapat berperan
untuk mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang
ditemui. (Arends,

)

a). Kelebihan dan kekurangan Talking Stick Berorientasi Time token
Kelebihan
) Menguji kesiapan siswa
) Melatih membaca dan memahami dengan cepat, agar lebih
giat dalam belajar
) Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran
) Meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi (aspek
berbicara)
) Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
) Menumbuhkan
mendengarkan,

kebiasaan
berbagi,

pada

siswa

memberikan

untuk
masukan

saling
dan

keterbukaan terhadap kritik.
) Mengajarkan kepada siswa untuk menghargai pendapat orang
lain.
) Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi
bersama terhadap permasalahan yang ditemui.
Kelemahan
). Siswa yang aktif bicara bisa mendominasi dalam kegiatan
pembelajaran

). Pemberian sanksi yang kurang pas akan menghambat proses
pembelajaran.
). Membutuhkan waktu yang agak lama.
). Siswa yang aktif yang mempunyai kemampuan lebih dari
yang lainnya dibatasi untuk berbicara lebih banyak/ lebih
sering.
b) Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran Talking Stick Dan
Time Token
. Guru menyiapkan tongkat dan kupon berbicara
. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari,
kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
membaca dan mempelajari materi lebih lanjut
. Setelah peserta didik selesai membaca materi/buku pelajaran
dan mempelajarinya kemudian peserta didik menutup bukunya
dan mempersiapkan diri menjawab pertanyaan dari guru
. Guru mengambil tongkat dan menyalakan musik kemudian
peserta didik memulai menggilir tongkat dari peserta didik satu
persatu kepeserta didik lainnya.
. Guru mematikan musik, dan peserta didik yang memegang
tongkat dia yang mencabut kupon berbicara yang berisi
pertanyaan kemudian peserta didik harus menjawab,setiap
pertanyaan di beri waktu

detik untuk menjawab pertanyaan.

. Guru memberikan kesimpulan
. Penutup (Suciani kango,

:hal

)

c. Pengertian Keaktifan Siswa
Keaktifan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari adanya aktivitas
karena tanpa adanya aktivitas maka tidak dapat terjadi keaktifan. Hal ini
berlaku pada siswa. Jika siswa tidak melakukan suatu aktivitas dan siswa
tidak terlibat dalam aktivitas belajar maka siswa tersebut tidak dapat

dikatakan aktif. Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah untuk
mengembangkan aktivitas dan kreativitas belajar siswa, melalui pengalaman
belajar. Menurut

(Diniyati,

) keaktifan siswa

dalam

aktivitas

pembelajaran mengambil beraneka ragam bentuk aktivitas dari aktivitas fisik
sampai aktivitas psikis. Aktifitas fisik yang dapat diamati diantaranya dalam
aktivitas membaca, menulis, mendengarkan, dan meragakan.
Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting untuk
keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat
fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang
tidak dapat dipisahkan. Keaktifan itu ada secara langsung seperti mengerjakan
tugas, berdiskusi, mengumpulkan data dan lain sebagainya.
Keaktifan berasal dari kata “aktif” yang artinya selalu berusaha,
berkerja,

dan

belajar

dengan

sungguh-sungguh

supaya

dapat

kemajuan/prestasi yang gemilang. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia
dapat diartikan sebagai giat (bekerja/berusaha), sedangkan keaktifan
sedangkan keaktifan adalah suatu keadaan atau hal dimana siswa aktif.
Keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif, atau
dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang belajar harus aktif sendir. Tanpa
adanya aktivitas proses pembelajaran tidak akan terjadi.

d. Indikator Keaktifan Belajar
Siswa disekolah tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru tetapi
turut mengemukakan pendaptnya saat diskusi, mengerjakan tugas yang telah
diberikan oleh guru, serta ikut terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaraan
(Sadirman,

). Paul B diedrich membagi

aktivitas belajar sebagai

berikut:
a. Visual

Activites,

yaitu

aktivitas

visual

seperyi

membaca,

memperhatikan gambar dan percobaan.
b. Oral Activites, yaitu aktvitas oral atau pengucapan, terdiri dari
mengcapkan, memusatkan, bertanya, mengeluarkan pendapat.

c. Listening Activites, yaitu aktivitas mendengarkan, seperti mendegarkan
pendapat, percakapan, mendengarkan diskusi, mendengarkan musik.
d. Writing Activites, yaitu aktivitas menulis, seperti menulis cerita
karangan.
e. Motor Activites, yaitu aktifitas gerak, seperti melakukan percobaan
membuat konstruksi dan bermain.
f. Mental

Activites,

yaitu

aktivitas

mental,

seperti

menanggapi,

mengingat, memecahkan persoalan.
g. Emotional Activites, yaitu aktivitas emosi, seperti menaruh rasa bosan,
gembira bersemangat, bergairah dan tenang.

B. Studi Relevan
Penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai
bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian berikutnya. Hal ini bertujuan
agar terdapat hubungan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian
sebelumnya. Selain itu penelitian yang pernah dilakukan juga dapat dijadikan
sebagai acuan guna pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian
yang relevan yang pernah dilakukan sebelumnya pernah dilakukan oleh:
. Penelitian yang dilakukan oleh Ikra Safitri dkk (

) tentang pengaruh

penerapan strategi pembelajaran talking stick dengan bantuan media
choose number terhadap hasil belajar biologi di SMP Negeri
Sungguminasa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan rancangan penelitian menggunakan desain penelitian
pre-tes dan post-tes control group desain. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A berjumlah

siswa. Hasil

penelitian menunjukan nilai rata-rata kelas eksperimen yang menggunakan
bantuan media choose number dan strategi talking stick sebesar

,

.

Pada kelas control nilai rata-rata yang diajar tanpa menggunakan strategi
talking stick sebesar

,

. Kemudian hasil uji hipotesis dengan uji t

diperoleh thitung = , >ttabel = ,

maka hipotesis dalam penelitian ini

diterima. Kesimpulannya adalah pengaruh aplikasi strategi pembelajaran
aktif tipe talking stick memberi pertanyaan dan mendapatkan jawaban
terhadap hasil belajar biologi SMP Negeri
Gowa. (Safitri et al.,

Sungguminasa Kabupaten

)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ikra Safitri dkk (

)

dengan penelitian saya adalah pada penelitian Ikra Safitri dkk (

)

meneliti hasil belajar. Sedangkan penelitian saya yaitu menggunakan hasil
tes ranah kognitif dan ranah afektif pada mata pelajaran biologi dengan
materi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Penelitian Ikra Safitri dkk
(

) dilakukan di Sekolah Menengah Pertama sedangkan penelitian saya

dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri. Untuk hasil uji hipotesis pada
penelitian Ikra Safitri dkk (
,

>ttabel = ,

,

>ttabel= ,

) memeperoleh thitung sebesar thitung =

sedangkan pada penelitian saya memperoleh thitung=
.

. Penelitian Dwi Febrina Wulandari Tentang metode talking stick untuk
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar di SMK Negeri

Magelang,

jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas metode penelitian ini
adalah dengan menggunakan observasi dan tes kognitif. Teknik analisis
data dengan menggunakan analisis statistic dan deskritif dengan
presentase, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model,
Pembelajaran talking stick mampu:

) meningkatkan keaktifan belajar

siswa pada pra siklus prosentase keaktifan siswa yaitu sebesar
siklus I prosentase keaktifan siswa
keaktifan siswa sebesar

,

,

tuntas

atau

atau

, pada

, dan siklus II prosentase

, ) meningkatkan hasil belajar siswa pada

prasiklus prosentase siswa yang tuntas
yang tidak tuntas

,

atau

siswa, dan prosentase

siswa. Siklus I hasil prosentase siswa yang

siswa dan siswa yang tidak tuntas

Siklus II hasil prosentase siswa yang tuntas

atau

atau

siswa.

siswa. (Hasil,

Di, Negeri, & Magelang, n.d.)
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febrina Wulandari
dengan penelitian saya adalah penelitian Dwi Febrina Wulandari

merupakan penelitian tindakan kelas, dimana penelitian dwi febrina
wulandari menggunakan presentase pada setiap siklus-siklus pembelajaran
sedangkan penelitian saya lebih membahas perhitungan tentang uji
homogenitas dan normalitas serta hipotesis. persamaan penelitian Dwi
Febrina

Wulandari

dengan

penelitian

saya

adalah

sama-sama

menggunakan observasi dan tes kognitif.
. Penelitian Wijayanti Lidia dkk (

) tentang Pengaruh Model Talking

Stick Terhadap Hasil Belajar IPS, jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif, metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan
metode eksperimen, rancangan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini dengan menggunakan rancangan desain Posstest Only
Control design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di
SMPNI karangrejo yang terdiri dari

kelas, teknik pengambilan sampel

pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Nilai
rata-rata pada penelitian ini pada kelas eksperimen
kelas control

,

. (Fajrin,

,

sedangkan pada

)

Perbedaan penelitian Wijayanti Lidia dkk (
saya penelitian Wijayanti Lidia dkk (

) dengan penelitian

) penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui hasil belajar ranah kognitif saja sedangkan penelitian saya
menggunakan

ranah yaitu ranah afektif dan ranah kognitif. Penelitian

Wijayanti Lidia dkk (

) rancangan penelitian ini menggunakan

rancangan desain Posstest Only Control design. Sedangkan penelitian saya
menggunakan rancangan penelitian desain one gruop pre-test dan post-test

C. Kerangka Pikir
Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi bagaimana keadaan awal
guru dan siswa di MAN

Muara Tembesi, peneliti melihat guru yang masih

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dan keadaan siswa yang
menganggap pembelajaran menjadi kurang menarik dan dianggap terlalu
monoton,keaktifan siswa dalam belajar kurang dan hasil belajar siswa rendah,
peneliti juga mendapatkan informasi dari guru biologi bahwa disekolah

tersebut belum pernah menggunakan model pembelajaran talking stick dan
time token. Peneliti melakukan pengambilan nilai siswa dari sebelum diberi
perlakuan/test awal dan sesudah diberi perlakuan/test akhir. Untuk melihat
pengaruh

nilai

keaktifan

siswa.

Dan

peneliti

juga

melakukan

observasi/pengamatan untuk melihat keaktifan siswa di kelas. Peneliti ingin
memadukan strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token agar
keaktifan siswa meningkat.
Dapat Dilihat Pada Gambar . . Kerangka Pikir dibawah ini.
Siswa

Keaktifan siswa rendah
Memadukan Strategi
Pembelajaran

Talking Stick

Time Token

Menarik

Keaktifan Siswa
Meningkat

D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara
terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga
harus diuji secara empiris. (Iqbal,

)

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberitakan baru didasarkan teori relevan, belum berdasarkan fakta-fakta yang
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono,

)

H : Terdapat Pengaruh Strategi Pembelajaran Talking Stick Berorientasi
Time Token Terhadap Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi
Di Madrasah Aliyah Negeri

Muara Tembesi

. H : Tidak Terdapat Pengaruh Strategi Pembelajaran Talking Stick
Berorientasi Time Token Terhadap Keaktifan Siswa Pada Mata
Pelajaran Biologi Di Madrasah Aliyah Negeri

Muara Tembesi

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian
. Tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri

Muara

Tembesi. Sekolah ini dipilih sebagai tempat penelitian atas dasar peneliti
telah melakukan observasi awal dan melihat secara langsung proses
pembelajaran yang terjadi di sekolah ini. Salah satunya kegiatan, yang masih
menggunakan strategi pembelajaran yang hanya berpusat pada guru lebih
dominan dibandingkan siswa, sehingga membuat siswa menjadi bosan dan
pasif dalam proses pembelajran, akibatnya keaktifan siswa rendah dan hasil
belajar siswa menurun.
. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan sebanyak

kali pada tanggal

juli-

agustus. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran
. dengan pokok bahasan sel sebagai unit terkecil kehidupan. Di
kelas XI IPA I waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal pada mata
pelajaran Biologi dan disesuaikan dengan materi pembelajaran sebagai objek
penelitian sehingga tidak menggangu aktifitas belajar mengajar di Madrasah
Aliyah Negeri

Muara Tembesi.

B. Metode dan Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan
metode eksperimen dan metode observasi atau pengamatan, metode observasi
merupakan metode pengumpulan data yang digunkan untuk menghimpun
data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.
Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti
melalui pengamatan pancaindra. Observasi yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan observasi secara langsung.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Experiment
Semu Menurut (Sugiyono,

) metode penelitian quasi experiment semu

merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya akibat
dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek yang diteliti dengan mencari
pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendali. Hal ini berarti eksperimen merupakan kegiatan percobaan untuk
meneliti suatu peristiwa atau gejala yang muncul pada kondisi tertentu.
Adapun jenis desain yang digunakan adalah Quasi Experiment dengan
one group pre-tes dan pos-tes design. Menurut (Sugiyono,

) one group

pre-tes dan pos-tes design adalah suatu teknik untuk mengetahui efek
sebelum dan sesudah pemberian perlakuan.
Secara bagan, desain kelompok tunggal desain pre-tes dan pos-tes dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel . Desain Penelitian One Group Pretest-Postest Design
Pre-test

Treatment

Pos-test

O

X

O

Keterangan :
O : Sebelum diberi perlakuan, yaitu Metode Konvensional
O : Sesudah diberi perlakuan, yaitu strategi talking stick berorientasi time
token
X : Perlakuan/ Treatment, yaitu strategi talking stick berorientasi time token

C. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel
. Populasi
Menurut

(Iskandar,

)

populasi

adalah

seluruh

subjek

penelitian. Populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditepatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya, seluruh subjek penelitian (Sogiyono,

).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi
kelas XI IPA I berjumlah

orang.yang di dasari oleh terdapatnya

permasalahan dalam hasil belajar dan keaktifan belajar atas dasar hasil
observasi, wawancara dan persepsi siswa yang telah dilakukan.
Tabel . Data siswa-siswi kelas XI.IPA Madrasah Aliyah Negeri
Muara Tembesi
Kelas

Jumlah Siswa

XI.IPA I
XI.IPA II

. Sampel
Sampel adalah bagian-bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas
XI.IPA I yang dipilih dengan menggunakan teknik Sampel Random
Sampling. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
a. Membuat kerangka penyampelan, yaitu seluruh kelas XI.IPA
Madrasah Aliyah Negeri

Mura Tembesi

b. Memilih secara Sampel Random Sampling satu kelas dari seluruh
kelas XI.IPA pada kerangka penyampelan yang ada. Semua kelas
memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel penelitian
c. Kelas yang terpilih dijadikan kelas Eksperimen. Kelas eksperimen
di berikan pre-test dan post-test kelas yang terpilih sebagai kelas
eksperimen adalah kelas XI.IPA I
d. Siswa yang terlibat dalam kelas eksperimen tersebut merupakan
sampel yang diselidiki dalam penelitian ini.

D. Variabel-Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,
obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. (Sugiyono,

)

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat teridentifikasi penelitian ini
terdapat dua variabel, yaitu:
.

Variabel bebas (X) strategi pembelajaran talking stick berorientasi time
token yang merupakan perlakuan pada semua siswa kelas XI IPA I pada
pokok bahasan sel sebagai unit terkecil kehidupan talking stick
berorientasi time token di harapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa.

.

Variabel terikat (Y) yakni keaktifan belajar siswa yang sudah diberi
perlakuan. Keaktifan belajar siswa yang dimaksud diambil dari lembar
observasi (pengamatan) aktivitas siswa yang digunakan untuk mengamati
tingkat keaktifan siswa dengan sesudah diberi perlakuan.

E. Instrumen Penelitian
Menurut (Suharsimi,

) instrumen penelitian adalah suatu alat atau

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat,
lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah di olah.
Metode Observasi
Menurut (Sugiyono,

) observasi sebagai teknik pengumpulan data

yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang
lain seperti wawancara dan kuesioner. Observasi tidak terbatas pada orang,
tetapi juga objek-objek alam lain. Pengumpulan data dengan observasi
digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,
gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Observasi

merupakan

teknik

penilaian

yang

dilakukan

secara

berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah
indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru
secara langsung tanpa perantara orang lain. Sedangkan observasi tidak
langsung dengan bantuan orang lain, seperti guru, orang tua, peserta didik,
dan karyawan sekolah. (Majid,

)

Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah
observasi, lembar observasi

Lembar

adalah lembar yang digunakan untuk

mengobservasi keberadaan suatu benda atau kemunculan aspek-aspek
keterampilan yang diamati. (Mimin,

) Lembar observasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah lembar observasi Keaktifan siswa dimana lembar
tersebut digunakan untuk mengukur perbedaan tingkat keaktifan siswa
sebelum menggunakan strategi pembelajaran talking stick dan time token
dengan sesudah menggunakan strategi pembelajaran talking stick dan time
token. Serta dalam penelitian ini juga menggunakan lembar observasi aktifitas
guru, dimana dalam lembar observasi tersebut terdapat beberapa indikator
untuk menilai bagaimana cara guru dalam proses belajar dan mengajar.
Pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian (rating
scale). Daftar cek digunakan untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau
perilaku. Sedangkan skala penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku
peserta didik dalam suatu rentang sikap (Majid,

) adapun lembar

observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur keaktifan
siswa pada aspek afektif. Dalam penelitian ini, membutuhkan bantuan
orang observer, yakni Martinik.S.Pd dan Enza.
Penilaian aspek afektif sosial yang digunakan berupa lembar observasi
pada proses pembelajaran. Menurut Sugiyono (

) dengan rating-scale

data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam
pengertian kualitatif yang selanjutnya di kuantitatifkan.
Skala ini disusun dalam pernyataan dan skala penilaian dibuat dengan
rentang dari I sampai

dengan jumlah Indikator.

Setelah itu dilakukan uji lanjut untuk menguji hipotesis.

E. Teknik Analisis Data
A. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah sampel terdistribusi normal
atau tidak, uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji liliefors kare

na sampel dalam penelitian ini adalaha sampel kecil yang kurang dari
orang.

L0 ( hitung)  F (Z 1)S (Z 1)
Dimana:

L0 ( hitung) = Statistik uji metode liliefors

F ( Z 1)

= Frekuensi kumulatif nyata

S ( Z 1)

= Frekuensi kumulatif nyata

Klasifikasi uji Normalitas:
Jika

L0  Ltotal berarti hasil belajar berdistribusi normal

Jika

L0  Ltabel berarti hasil belajar berdistribusi tidak normal

Dengan taraf nyata ᵅ = ,

(Sugiono,

)

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
a. Mengurutkan dan sampel dari yang terkecil ke terbesar (X ,X ,X ,...Xn)
b. Menghitung

rata-rata

nilai

skor

sampel

secara

keseluruhan

menggunakan rata-rata unggul.
c. Menghitung standar deviasi nilai skor sampel menggunakan rata-rata
tunggal
d. Menghitung Zi dengan rumus:
Zi=

xi  x
s

e. Menentukan nilai tabel Z (melihat lampiran tabel Z) berdasarkan nilai
z, dengan mengabaikan nilai negatifnya.
f. Menentukan besar peluang masing-masing nilai z berdasarkan tabel z
(ditulis dengn simbol f (Zi) yaitu dengan cara nilai , -nilai tabel z
apabila Zi negatif (-) dan , + nilai tabel z apabila Zi positif (+)
g. Menghitung frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai z untuk
setiap baris, dan disebut dengan S (z) kemudian dibagi dengan jumlah
number of case (N) sampel.

h. Menentukan nial Lhitung = F(Zi)-S(Zi) da=n dibandingkan dengan
Ltabel (tabel nilai kritis uji liliefors) dalam hal ini taraf signifikan yang
digunakan sebesar

( ,

)

i. Apabila Lhitung <Ltabe maka sampel berasal dari populasi berdistribusi
normal (Sudjana,

-

)

B. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel
mempunyai varian yang homogenitas atau tidak. Uji homogen
menggunakan varians besar dan varian kecil.
esar
fhitung  Varientarb
Varientarkecil

Bandingkan

fhitung dengan nilai ftabel dengan nilai ɑ=

,

derajat

kebebasan (db)= n- , dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
Jika fhitung  ftabel , tidak homogen
Jika fhitung  ftabel , homogen (Sugiono,

)

C. Uji Hipotesis
Uji “t” tes adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk
menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa
diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi
yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
Untuk sampel besar yang tidak saling berhubungan, maka untuk
pengujian hipotesis digunakan uji test t.
a) Rumus yang digunakan adalah:
Md

t=

x

2

d

n(n  1)

Keterangan:
Md
: mean dari perbedaan antara pre-tes (X) dan post-tes (Y)
Xd
: deviasi masing-masing subjek (d-md)

x

2

d:

Jumlah kuadrat deviasi
n : subjek pada sampel
df : atau db adalah n-

b) . Langkah-Langkah perhitungannya:
). Mencari Mean pre-test dan post-test

d

Md =

n

) . Mencari Jumlah kuadrat deviasi
( x 2 d )

) . Mencari nilai “t”
Md
t =  x2d
n(n  1)

Secara sistematik hipotesis dinyatakan, sebagai berikut:
HO μ A = μ A
Ha

μA

≠

μA

Keterangan:
HO = hipotesisi nihil
Ha = hipotesis alternative

D. Menentukan Besar Pengaruh
Dalam penelitian ini akan dilihat berapa besar pengaruh strategi
pembelajaran talking stick dan time token terhadap keaktifan siswa di
Madrasah Aliyah Negeri

Muara Tembesi. Berikut rumus untuk

mengetahui besar pengaruh strategi pembelajaran talking stick dan time
token terhadap keaktifan siswa, dapat diketahui dengan menggunakan
perhitungan Effect size untuk mengetahui besar pengaruhnya. Effect size
merupakan ukuran mengenai besarnya efek suatu variabel pada variabel
lain, besarnya perbedaan maupun hubungan, yang bebas dari pengaruh

besarnya sampel. Perhitungan effect size pada uji t digunakan rumus
cohen’s sebagai berikut ada ranah kognitif
d=

xt  x c
Spooled

Keterangan:
D= Cohen’s d effect size (besar pengaruh dalam persen)
Xt= mean treatment condition (rata-rata kelas eksperimen)
Spoled= Standar Deviation (Standar deviasi)
Untuk menghitung Spooled =

(n1  1) Sd12  (n2  1) Sd 2 2
n1  n2

Dengan :
Spooled = Standar Deviasi Gabungan
N

= Jumlah siswa Kelas Eksperimen

N

= Jumlah siswa Kelas Eksperimen

Sd

= Standar Deviasi Kelas Eksperimen Pre-tes

Sd

= Standar Deviasi Kelas Eksperimen Post-tes

Tabel . . Kriteria Interprestasi nilai Cohen’s d:
Cohen’s Standard
Tinggi

Sedang

Effect Size
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Presentase (%)
,
,
,
,
,
,
,

Rendah

,
,
,
,
,

Kriteria yang diusulkan oleh Cohen’s tentang besar kecilnya ukuran effect
size adalah sebagai berikut:
<d< ,

Efek Rendah

, <d< ,

Efek Sedang

d> ,

Efek Tinggi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri
dilakukan selama

kali pertemuan dengan seminggu

tanggal

agustus

juli-

Muara Tembesi

kali pertemuan, pada

. Instrumen penilaian dalam penelitian ini

menggunakan lembar pengamatan. instrumen yang digunakan untuk observasi
berupa daftar ceklis atau skala penilaian (ratting scale). Daftar cek digunakan
untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau perilaku. Sedangkan skala
penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik dalam suatu rentang
sikap. Dalam penelitian ini membutuhkan

observer atau pengamat, yakni

martinik,S.Pd dan Enza. Desain dalam penelitian ini menggunakan desain quasi
eksperimen semu one-group pre-tes dan post-tes. Menurut (Sugiyono,

) one-

group pre-tes dan post-tes adalah suatu teknik untuk mengetahui efek yang
ditimbulkan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan (treatment).
a. Analisis Ranah Afektif (Keaktifan Siswa)
Hasil observasi pada aspek afektif diperoleh melalui lembar observasi yang
dinilai oleh observer, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh observer,
berdasrkan penelitian rata-rata yang diperoleh pada aspek afektif yaitu sebelum
menggunakan strategi pembelajaran talking stick dan time token sebesar

,

sedangkan sesudah menggunakan strategi pembelajarn talking stick dan time
token yaitu sebsar

,

.

Perbandingan antara sebelum menggunakan strategi pembelajaran talking
stick dan time token dengan sesudah menggunakan strategi pembelajarn talking
stick dan time token dapat dilihat pada rata-rata keaktifan siswa pada aspek afektif
pada gambar . dibawah ini:

Gambar . . Rata-rata Aspek Afektif pre-test dan post-test
100

77,56
41,33

50

0

10

20

30

40

50

Pre-test

55

65

70

75

80

Post-test

. Analisis Keaktifan Siswa Data Awal (Pre-test)
Dalam proses penelitian ini dilakukan observasi awal (pre-test),
sebelum diadaknnya perlakuan (treatment) hal ini digunakan untuk
mengam bil tingkat keaktifan siswa sebelum menggunakan strategi
pembelajaran talking stick dan time token dengan sesudah menggunakan
strategi pembelajaran talking stick dan time token. Dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel . . Analisis keaktifan siswa Data Awal (Pre-test)
No

Ukuran Penetapan
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rentang kelas
Banyak Kelas
Interval
Standar Deviasi
Standar Error
Varians

Pre-test

,
,
,

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, skor terendah (pretest)=
kelas

;skor tertinggi=
(interval)=

;varians= ,

.

;rentang kelas=

;standar

deviasi= ,

;banyak kelas= ;panjang
;standar

error=

,

. Analisis keaktifan siswa Data Akhir (Post-test)
Tabel . . Analisis Afektif Data Akhir (post-test)
No

Ukuran Penetapan
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rentang Kelas
Banyak Kelas
Interval
Standar Deviasi
Standar Error
Varians

Post-test

,
,
,

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, skor terendah
(post-test)=

;skor tertinggi=

;panjang kelas (interval)=
,

;varians=

;rentang kelas=

;standar deviasi=

;banyak kelas=
,

;standar error=

, .

. Uji Normalitas Populasi Ranah Afektif
Berdasarkan uji Normalitas dengan menggunakan uji liliefors
diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel . berikut:
Tabel . . Analisis Uji Normalitas Ranah Afektif
No

Statistik

Pre-test

Post-test

N
Mean

,

,

SD

,

,

lhitung

,

,

ltabel

,

,

Kesimpulan Lhitung< Ltabel maka kedua sampel penelitian berdistribusi
normal
Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil untuk pre-test yaitu
Lhitung≤Ltabel adalah ,

≤ ,

maka data berdistribusi Normal dan

untuk post-test yaitu Lhitung≤Ltabel adalah

≤ ,

,

maka data

berdistribusi Normal.

. Uji Homogenitas Populasi Keaktifan Siswa
Uji Homogenitas populasi dilakukan dengan menggunakan uji
Bartllet. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel . . Analisis Uji Homogenitas Populasi Keaktifan Siswa
No

Statistik

Nilai Afektif

S Pre-test

,

S Post-test

,

Fhitung

,

Ftabel

,

Perbandingan

,

Kesimpulan

< ,

Fhitung < Ftabel, maka kedua sampel
penelitian bervariasi Homogen

Dari tabel . . dapat dilihat bahwa hasil varians untuk pre-test
=

,

sedangkan varians post-test =

,

dengan demikian

perbedaan antara varians terbesar dengan varians terkecil diperoleh
nilai sebesar ,

dk

pembilang

=

dan dkpenyebut =

. hasil tersebut

memberikan interprestasi bahwa Fhitung < Ftabel atau ,

< ,

,maka

varians-varians dalam populasi yang diteliti adalah homogen.

. Uji Hipotesis Populasi Keaktifan Siswa
Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh
strategi pembelajaran Talking Stick Berorientasi Time Token terhadap
keaktifan siswa pada mata pelejaran Biologi. Pengujian hipotesis
dilakukan setelah menentukan normalitas dan homogenitas dari data
hasil keaktifan siswa pada ranah afektif.
Adapun hipotesis statistiknya adalah:
H

μ

<

μ

H

μ

>μ

. H : Strategi pembelajaran Talking Stick berorientasi Time
Token tidak berpengaruh terhadap keaktifan siswa pada
mata pelajaran Biologi di Madrasah Aliyah Negeri
Muara Tembesi.
. H :Strategi pembelajaran Talking Stick dan Time Token
berpengaruh terhadap keaktifan siswa pada mata
pelajaran Biologi di Madrasah Aliyah Negeri

Muara

Tembesi.
Pengujian hipotesis hasil keaktifan siswa ranah afektif,
selanjutnya dibandingkan antara thitung yang diperoleh dengan ttabel
hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel . . Analisis Uji Hipotesis Populasi Ranah Afektif
Perlakuan N



Md d(effect size) thitung ttabel

keterangan

= ,

Pre-test
,

,

,

H
= ,

Post-test
Dari tabel .

Diterima

diatas bahwa thitung>ttabel yaitu ,

<

, > ,

maka H diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditegaskan bahwa
keaktifan siwa setelah menggunakan strategi pembelajaran talking
stick dan time token berbeda dengan sebelum menggunakan strategi
pembelajaran talking stick dan time token pada aspek kognitif.

. Hasil Observasi Sebelum Menggunakan Strategi Pembelajaran
Talking Stick Berorientasi Time Token
Observasi digunakan untuk mengadakan penilaian keaktifan dan
sikap siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Observasi terhadap
siswa dilakukan oleh

observer. Hasil observasi pada pertemuan

dapat

dilihat pada catatan lapangan yang dibuat pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Berdasarkan hasil catatan lapangan awal dapat diketahui

bahwa adanya siswa yang kurang aktif dan hanya mengandalkan siswa
yang lebih pandai. Siswa yang lebih pandai biasanya tidak mau kerja sama,
mereka biasanya hanya mengerjakan sendiri dan tidak berdisuksi dengan
team sekelompoknya. Dari lembar observasi awal siswa di peroleh hasil
berikut ini:
Tabel

. . Data Awal Sebelum Menggunakan Strategi Pembelajaran

Talking Stick Berorientasi Time Token
No

Nama Siswa

Observer

Observer

Total Skor

Nilai

Jumlah
Hasil penelitian observasi awal yang dilakukan oleh
total skor tertinggi
siswa sebesar

, total skor terendah

dan nilai terendah

observer diperoleh

dengan nilai tertinggi keaktifan

dan jumlah total nilai

, dari hasil

observer pada tabel diatas keaktifan siswa sebelum menggunakan strategi
pembelajaran talking stick dan time token masih memperoleh nilai observer
rendah. Dari hasil catatan lapangan siswa masih banyak yang belum merespon
peneliti,siswa masih bnyak yang keluar pada saat peneliti menjelaskan dan siswa
juga masih bnyak yang mengobrol di belakang pada saat peneliti menjelaskan.

. Hasil Observasi Sesudah Menggunakan Strategi Pembelajaran Talking
Stick Berorientasi Time Token
Setelah pelaksanaan treatment (perlakuan) dalam bentuk strategi
pembelajaran talking stick berorientasi time token, Maka Dilakukan kembali
observasi akhir untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa setelah menggunakan
strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token. Dari hasil catatan
lapangan di temukan bahwa siswa lebih aktif dan cepat merespon ketika
mengikuti jalannya strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token.
Kelebihan menggunakan strategi pembelajaran ini siswa tidak mendominasi
sendiri siswa saling bekerjasama untuk mencari jawaban yang peneliti berikan,
siswa saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel . Data akhir sesudah menggunakan strategi pembelajaran talking
stick berorientasi time token
No

Nama
Siswa

Observer

Observer

Total Skor

Nilai

Jumlah
Berdasarkan observasi akhir menunjukan bahwa Total skor tertinggi
total skor terendah
jumlah total nilai

. Dengan nilai tertinggi

dan nilai terendah

,

dengan

. Hal ini menunjukan bahwa adanya pengaruh yang sangat

baik setelah di beri treatment (perlakuan) dengan menggunakan strategi
pembelajaran talking stick berorientasi time token. Dari hasil catatan lapangan di
temukan bahwa siswa lebih aktif dan cepat merespon ketika mengikuti jalannya
strategi

pembelajaran

talking

stick

berorientasi

time

token.

Kelebihan

menggunakan strategi pembelajaran ini siswa tidak mendominasi sendiri siswa
saling bekerjasama untuk mencari jawaban yang peneliti berikan, siswa saling
berinteraksi, suasana kelas menjadi ramai.

B. Pembahasan
Hasil penelitian ini dengan menggunakan strategi pembelajaran talking
stick berorientasi time token Pada ranah afektif atau keaktifan siswa terdapat
perbedaan yang signifikan dari hasil t hitung lebih besar dari pada ttabel yaitu
( ,

<

, > ,

) sedangkan hasil rata-rata sebelum diberi perlakuan sebesar

,

lebih rendah dari pada sesudh diberi perlakuan dengan rata-rata sebesar

,

. Hal ini menandakan bahwa dengan diterapkannya strategi ini dapat

membuat pembelajaran lebih baik.
Kemampuan afektif, saat pembelajaran dengan strategi ini keaktifan
siswa muncul jika tidak ada penguasaan kelas dari guru, kelas akan terkesan
ribut karena antusiasme siswa untuk mengikuti pembelajaran. Siswa jadi lebih
aktif mau mengungkapkan gagasan, sehingga kelas menjadi menyenangkan.
Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina Novita
Sari dkk (

), suasana yang menyenangkan aktif,dan bermakna bagi siswa

perlu diciptakan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang aktif bagi
siswa yaitu strategi pembelajaran talking stick dengan kata lain strategi
pembelajaran talking stick mempunyai pengaruh terhadap keaktifan belajar
siswa. Menurut penelitian Shelvy Ferawati dkk (

), menjelaskan bahwa

kelebihan time token yang ditelitinya dapat mendorong siswa untuk
meningkatkan inisiatif dan partisifasinya, siswa menjadi aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukannya dapat
meningkatkan hasil bealajar dan Motivasi belajar siswa.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggabungan ke dua strategi
pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa menjadikan siswa
inisiatif dan partisifatif serta menjadikan siswa aktif pada saat proses
pembelajaran berlangsung. Siswa juga lebih memahami proses pembelajaran
khususnya pada materi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Siswa lebih tertarik
dengan kegiatan yang melibatkan siswa itu sendiri dibandingkan dengan
mendengarkan penjelasan dari guru. Sehingga siswa dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam aspek berbicara, melatih siswa untuk mengungkapkan
pendapatnya, menumbuhkan siswa untuk saling mendengarkan dan berbagi.

Peneliti berharap strategi pembelajaran talking stick dan time token ini dapat
membantu guru mata pelajaran dalam menjadikan siswa berfikir dan aktif di
kelas, serta dapat memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas, sehingga
membuat keaktifan siswa menjadi meningkat.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah peneliti menganalisis dan menguraikan masalah pada bab
sebelumnya mengenai penerapan Strategi Pembelajaran Talking stick dan time
token terhadap keaktifan siswa di Madrasah Aliyah Negeri
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dapat disimpulkan bahwa:
. Hasil penelitian menunjukan bahwa keaktifan siswa setelah menggunakan
strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token pada mata
pelajaran biologi terdapat pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan
keaktifan siswa yang tidak menggunakan strategi pembelajaran talking stick
dan

time

token.

Keaktifan

siswa

memperoleh rata-rata

sebelum

menggunakan strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token
,

dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran talking stick dan

time token sebesar

, .

. Hasil penelitian dan perhitungan dari lapangan, maka peneliti menemukan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran talking stick
berorientasi time token terhadap keaktifan siswa, dalam hasil perhitungan
hipotesisnya diperoleh nilai sebesar
lebih tinggi dari ttabel

= ,

, untuk keaktifan siswa, nilai ini

dan ttabel

= ,

artinya skor keaktifan

siswa yang sebelum menggunakan strategi pembelajaran talking stick dan
time token lebih rendah dari pada sesudah

menggunakan strategi

pembelajaran talking stick dan time token.
. Berdasarkan hasil observer yang dilakukan oleh martinik S.pd dan Enza
pada pertemuan I sebelum menggunakan strategi pembelajaran talking stick
berorientasi time token memperoleh total skor tiap indikator dengan total
skor

, total skor terendah

dengan jumlah total nilai

, nilai tertinggi

. Pada pertemuan ke II diperoleh total skor

tiap indikator dengan total skor tertinggi
nilai tertinggi

dan nilai terendah

, dan nilai terendah

dan skor terendah

dengan jumlah total nilai

dengan
. Hal

ini menunjukan bahwa adanya pengaruh sebelum menggunakan strategi
pembelajaran talking stick berorientasi time token dengan sesudah
menggunakan strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token.
Dari hasil catatan lapangan menunjukan bahwa keaktifan siswa meningkat,
suasana kelas yang terkesan ramai, siswa tidak mendominasi sendiri, siswa
aktif bersama teman, tidak ada yang membedakan antara siswa yang pintar
dengan siswa yang biasa saja.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka penulis mengemukakan
beberapa saran sebagai berikut:
. Proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran talking
stick berorientasi time token dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif
dalam pembelajaran biologi.
. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dan
mendorong siswa berani dalam mengemukakan pendapat.
. Penelitian ini hanya dilakukan pada materi sel sebagai unit terkecil
kehidupan dengan menggunakan strategi pembelajaran talking stick
berorientasi time token diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat
melaksanakan penelitian yang serupa pada materi yang berbeda, dan
mengukur aspek yang lain atau jenjang sekolah yang berbeda.
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Lampiran I RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri

Muara Tembesi

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI IPA / (Ganjil)

Tahun Pelajaran

:

Materi/Tema

: Sel Sebagai Unit Terkecil Kehidupan

Alokasi Waktu

: ×

Menit ( Kali Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, peduli, santun,
reponsif, dan proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
menerapkan pengetahuan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
. Memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahuannya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya, dan fenomena kejadian serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
. Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkrit dan ranah abstrak
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri,
dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar (KD)
Indikator
. Memahami tentang komponen kimiawi . . .Menjelaskan komponen kimiawi
penyusun sel, struktur sel, fungsi, dan
penyusun sel
proses yang berlangsung dalam sel
sebagai unit terkecil kehidupan
. . .Menjelaskan struktur prokariot,sel
tumbuhan dan sel hewan
. . .Menemukan perbedaan sel tumbuhan
dan sel hewan

. Menganalisis berbagai proses pada sel . . .Menganalisis mekanisme transpor
yang meliputi: mekanisme transpor pada
membran
membran, difusi, osmosis, transfor akti,
endositosis dan eksositosis, reproduksi, . . .Menganalisis sintesis protein untuk
serta sintesis proein sebagai dasar
menyusun sifat morfologis dan
pemahaman bioproses dalam sistem
fisiologis sel
hidup.
. . .Menganalisis reproduksi sel sebagai
kegiatan untuk membentuk morfologi
tubuh dan memperbanyak tubuh

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran siswa diharapkan dapat :
Pertemuan Ke
. Siswa dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel
. Siswa dapat menjelaskan struktur prokariot, sel tumbuhan dan sel hewan
. Siswa dapat menemukan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan
Pertemuan Ke
. Siswa dapat menganalisis mekanisme transpor membran
. Siswa dapat menganalisis sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis
dan fisiologis sel
. Siswa dapat menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk
membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh
Pertemuan Ke
. Siswa dapat menganalisis mekanisme transpor membran
. Siswa dapat menganalisis sintesis protein untuk menyusun sifat
morfologis dan fisiologis sel
Pertemuan ke
. Siswa dapat menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk
membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh
. Pemberian soal pos-test
. Penilaian lembar observasi keaktifan siswa II
D. Materi Pembelajaran
Sejarah dan teori sel

Istilah sel berasal dari kata “cellula” dari bahasa Latin yang berarti ruang
kosong. Susunan atau bentuk sel pertama kali dilihat oleh Robert Hooke
(
) dengan menggunakan mikroskop sederhana. Sel yang dilihat
berupa sel mati yang berasal dari sel gabus kering dari kulit pohon ek, selselnya terlihat seperti kotak-kotak kosong.

Komponen kimiawi penyusun sel
a. Komponen organik
Karbohidrat, ketika kalian mendengar kata karbohidrat yang
terbayang pertama kali pasti makanan seperti mie,nasi, atau kentang,
kan? Nah, karbohidrat dalam sel bentuknya bukan seperti itu.
Karbohidrat sendiri terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus empiris
Cn(H O)n. dalam sel karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur
sel, komponen penyusun DNA, serta untuk mengahislkan energi
Protein, disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu
penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu, dan
mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia tersebut terjadi dalam
bentuk protein fungsioanl yaitu enzim.
Lemak, tersusun oleh asam lemak dan gliserol dan berfungsi sebagai
komponen utama penyusun membran plasma
Asam nukleat, dalam sebuah sel asam nukleat tersusun oleh
nukleotida. Ternyata asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA.
b. Komponen Anorganik
Air, merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling
banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan
anorganik serta mepercepat reaksi biologi dalam sel
Vitamin, berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk
mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya
adalah A,D,E,K,B,C.

Mineral, berfungsi dalam aktivitas metabolisme sel,pengatur kerja
enzim serta memelihara tekanan osmosis sel.
Organel-organel sel hewan dan sel tumbuhan
 Retikulum endoplasma
 Badan golgi
 Mithokondria
 Ribosom
 Lisosom
 Kloroplast
 Sentriol
 Nukleus
 Nukleolus
Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan
Sel Hewan
. Ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan
. Tidak memiliki plastid (kloroplas)
. Tidak memiliki dinding sel
. Memiliki lisosom
. Memiliki sentrosom
. Mempunyai bentuk tidak tetap
. Tidak memiliki vakuola (walaupun ada juga yang memiliki vakuola
tapi ukurannya kecil
Sel Tumbuhan
. Ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan
. Umumnya memiliki plastid (kloroplas)
. Memiliki dinding sel dan membran sel
. Tidak memili ki lisosom
. Tidak memiliki sentrosom
. Mempunyai bentuk yang tetap
. Memiliki vakuola ukuran besar dan biasanya berjumlah banyak

E. Metode Pembelajaran
. Pendekatan
. Strategi Pembelajaran

: Scienctific
: Talking stick dan Time token

F. Media,alat dan Sumber Pelajaran
Media Pembelajaran
: Gambar Sel Hewan Dan Sel tumbuhan
Alat
: Papan Tulis, Spidol dll
Sumber Pembelajaran
: Buku Pegangan Guru, Buku Biologi (D.A
pratiwi dkk
), sumber lain yang relevan
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Ke ( × menit)
Aktifitas

Deskripsi

Kegiatan Awal

. Guru menyapa Peserta Didik
. Berdo’a
. Mengecek kehadiran peserta didik
. Menanyakan topic yang dibahas pada pertemuan
sebelumnya dan menanyakan jika ada kesulitan yang perlu
dibahas ulang.
. Mengaktifkan pengetahuan dasar peserta didik dengan
menanyakan keterkaitan topic yang akan dibahas dengan
kehidupan sehari-hari mereka.(siapakah orang yang
menemukan sel pertama kali dan bagaimana cara ilmuan
tersebut mengetahui sel?)
. Menuliskan topik yang akan dipelajari yaitu “Sel”
. Siswa ditunjuk untuk mebaca peta konsep yang ada dibuku
pegangan siswa
. Menyebutkan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam
belajar
Mengamati
. Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang struktur
dan fungsi sel secara umum
. Guru juga menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel
. Siswa menanyakan materi yang tidak di mengerti dari
penjelasan guru

Kegiatan Inti

Menanya
. Guru bertanya terkait materi yang belum dipahami
. Siswa memberi respon dengan bertanya kepada guru.
Menalar
. Guru mengajak siswa untuk aktif dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick
dan time token

Alokasi
Waktu
Menit

Menit

. Peserta didik di minta untuk membentuk lingkaran keci
. Guru menjeaskan langkah-langkah dalam bermain dengan
menggunakan metode talking stick dan time token
o Guru menyiapkan tongkat
o Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
o Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari, kemudian memberikan kesemptan kepada
peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi
lebih lanjut.
o Setelah peserta didik selesai membaca materi/ buku
pelajaran dan mempelajarinya kemudian peserta
didik menutup bukunya dan mempersiapkan diri
menjawab pertanyaan dari guru.
o Guru mengambil tongkat dan menyalakan musik
kemudian peserta didik memulai menggilir tongkat
dari peserta didik satu kepeserta didik lainnya.
o Guru mematikan musik, dan peserta didik yang
memegang tongkat dia yang harus mencabut nomor
yang berisi pertanyaa kemudian peserta didik harus
menjawab, demikian seterusnya sampai sebagian
besar mendapat bagian untuk menjawab setiap
pertanyan dari guru.
o Guru memberi seumlah kupon berbicara dengan
waktu ±
detik per kupon pada tiap siswa
o Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih
dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar.
Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa dapat
tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya,
siswa yang telah habis kupon harus bicara sampai
semua kuponnya habis. Demikian seterusnya
sehingga anak bicara
o Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang
digunakan tiap siswa.
. Peserta Didik Mulai Melakukan Permainan
Mencoba
. Guru memantau jalannya permainan
Membentuk jejaring
. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa mulai menjalankan tongkat talking stick
. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa yang mendapatkan tongkat diberi kupon berisi
pertanyaan

Penutup

. Siswa menjawab pertanyaan
. Guru memberi waktu dalam setiap pertanyaan siswa
. Siswa yang bisa menjawab di beri reward
. Siswa yang tidak bisa menjawab di beri hukuman
. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipelajari
. Guru memberikan penguatan materi
. Guru memberikan refleksi kepada siswa
. Guru meminta siswa untuk belajar mandiri seputar materi
selanjutnya.
. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam

Pertemuan Ke

( ×

Aktifitas

Deskripsi

Kegiatan Awal

.Guru menyapa Peserta Didik
. Berdo’a
. Mengecek kehadiran peserta didik
.Menanyakan topic yang dibahas pada pertemuan
sebelumnya dan menanyakan jika ada kesulitan yang perlu
dibahas ulang.
.Mengaktifkan pengetahuan dasar peserta didik dengan
menanyakan keterkaitan topic yang akan dibahas dengan
kehidupan sehari-hari mereka.(kenapa pada potongan
kentang yang telah direndam ke air semakin berat?)
. Menuliskan topik yang akan dipelajari yaitu “Sel”
. Siswa ditunjuk untuk mebaca peta konsep yang ada dibuku
pegangan siswa
. Menyebutkan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam
belajar
Mengamati
. Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang struktur
dan fungsi sel secara umum
. Guru juga menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel
. Siswa menanyakan materi yang tidak di mengerti dari
penjelasan guru

Kegiatan Inti

Menit

menit)

Menanya
. Guru bertanya terkait materi yang belum dipahami
. Siswa memberi respon dengan bertanya kepada guru.

Alokasi
Waktu
Menit

Menit

Menalar
. Guru mengajak siswa untuk aktif dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick
dan time token
. Peserta didik di minta untuk membentuk lingkaran keci
. Guru menjeaskan langkah-langkah dalam bermain dengan
menggunakan metode talking stick dan time token
o Guru menyiapkan tongkat
o Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
o Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari, kemudian memberikan kesemptan kepada
peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi
lebih lanjut.
o Setelah peserta didik selesai membaca materi/ buku
pelajaran dan mempelajarinya kemudian peserta
didik menutup bukunya dan mempersiapkan diri
menjawab pertanyaan dari guru.
o Guru mengambil tongkat dan menyalakan musik
kemudian peserta didik memulai menggilir tongkat
dari peserta didik satu kepeserta didik lainnya.
o Guru mematikan musik, dan peserta didik yang
memegang tongkat dia yang harus mencabut nomor
yang berisi pertanyaa kemudian peserta didik harus
menjawab, demikian seterusnya sampai sebagian
besar mendapat bagian untuk menjawab setiap
pertanyan dari guru.
o Guru memberi seumlah kupon berbicara dengan
waktu ±
detik per kupon pada tiap siswa
o Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih
dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar.
Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa dapat
tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya,
siswa yang telah habis kupon harus bicara sampai
semua kuponnya habis. Demikian seterusnya
sehingga anak bicara
o Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang
digunakan tiap siswa.
. Peserta Didik Mulai Melakukan Permainan
Mencoba
. Guru memantau jalannya permainan

Membentuk jejaring

Penutup

Pertemuan Ke
Aktifitas
Kegiatan Awal

Kegiatan Inti

. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa mulai menjalankan tongkat talking stick
. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa yang mendapatkan tongkat diberi kupon berisi
pertanyaan
. Siswa menjawab pertanyaan
. Guru memberi waktu dalam setiap pertanyaan siswa
. Siswa yang bisa menjawab di beri reward
. Siswa yang tidak bisa menjawab di beri hukuman
. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipelajari
. Guru memberikan penguatan materi
. Guru memberikan refleksi kepada siswa
. Guru meminta siswa untuk belajar mandiri seputar materi
selanjutnya.
. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam
. Guru memberikan Pos-tes kepada siswa

Deskripsi
.Guru menyapa Peserta Didik
. Berdo’a
. Mengecek kehadiran peserta didik
.Menanyakan topic yang dibahas pada pertemuan
sebelumnya dan menanyakan jika ada kesulitan yang perlu
dibahas ulang.
.Mengaktifkan pengetahuan dasar peserta didik dengan
menanyakan keterkaitan topic yang akan dibahas dengan
kehidupan sehari-hari mereka.(kenapa pada potongan
kentang yang telah direndam ke air semakin berat?)
. Menuliskan topik yang akan dipelajari yaitu “Sel”
. Siswa ditunjuk untuk mebaca peta konsep yang ada dibuku
pegangan siswa
. Menyebutkan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam
belajar
Mengamati
. Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang struktur
dan fungsi sel secara umum
. Guru juga menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel
. Siswa menanyakan materi yang tidak di mengerti dari
penjelasan guru

Menit

Alokasi
Waktu
Menit

Menit

Menanya
. Guru bertanya terkait materi yang belum dipahami
. Siswa memberi respon dengan bertanya kepada guru.
Menalar
. Guru mengajak siswa untuk aktif dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick
dan time token
. Peserta didik di minta untuk membentuk lingkaran keci
. Guru menjeaskan langkah-langkah dalam bermain dengan
menggunakan metode talking stick dan time token
o Guru menyiapkan tongkat
o Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
o Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari, kemudian memberikan kesemptan kepada
peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi
lebih lanjut.
o Setelah peserta didik selesai membaca materi/ buku
pelajaran dan mempelajarinya kemudian peserta
didik menutup bukunya dan mempersiapkan diri
menjawab pertanyaan dari guru.
o Guru mengambil tongkat dan menyalakan musik
kemudian peserta didik memulai menggilir tongkat
dari peserta didik satu kepeserta didik lainnya.
o Guru mematikan musik, dan peserta didik yang
memegang tongkat dia yang harus mencabut nomor
yang berisi pertanyaa kemudian peserta didik harus
menjawab, demikian seterusnya sampai sebagian
besar mendapat bagian untuk menjawab setiap
pertanyan dari guru.
o Guru memberi seumlah kupon berbicara dengan
waktu ±
detik per kupon pada tiap siswa
o Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih
dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar.
Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa dapat
tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya,
siswa yang telah habis kupon harus bicara sampai
semua kuponnya habis. Demikian seterusnya
sehingga anak bicara
o Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang
digunakan tiap siswa.
. Peserta Didik Mulai Melakukan Permainan

Mencoba
. Guru memantau jalannya permainan
Membentuk jejaring

Penutup

Pertemuan Ke
Aktifitas
Kegiatan Awal

Kegiatan Inti

. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa mulai menjalankan tongkat talking stick
. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa yang mendapatkan tongkat diberi kupon berisi
pertanyaan
. Siswa menjawab pertanyaan
. Guru memberi waktu dalam setiap pertanyaan siswa
. Siswa yang bisa menjawab di beri reward
. Siswa yang tidak bisa menjawab di beri hukuman
. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipelajari
. Guru memberikan penguatan materi
. Guru memberikan refleksi kepada siswa
. Guru meminta siswa untuk belajar mandiri seputar materi
selanjutnya.
. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam
. Guru memberikan Pos-tes kepada siswa

Deskripsi
.Guru menyapa Peserta Didik
. Berdo’a
. Mengecek kehadiran peserta didik
.Menanyakan topic yang dibahas pada pertemuan
sebelumnya dan menanyakan jika ada kesulitan yang perlu
dibahas ulang.
.Mengaktifkan pengetahuan dasar peserta didik dengan
menanyakan keterkaitan topic yang akan dibahas dengan
kehidupan sehari-hari mereka.(kenapa pada potongan
kentang yang telah direndam ke air semakin berat?)
. Menuliskan topik yang akan dipelajari yaitu “Sel”
. Siswa ditunjuk untuk mebaca peta konsep yang ada dibuku
pegangan siswa
. Menyebutkan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam
belajar
Mengamati
. Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang struktur
dan fungsi sel secara umum

Menit

Alokasi
Waktu
Menit

Menit

. Guru juga menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel
. Siswa menanyakan materi yang tidak di mengerti dari
penjelasan guru
Menanya
. Guru bertanya terkait materi yang belum dipahami
. Siswa memberi respon dengan bertanya kepada guru.
Menalar
. Guru mengajak siswa untuk aktif dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick
dan time token
. Peserta didik di minta untuk membentuk lingkaran keci
. Guru menjeaskan langkah-langkah dalam bermain dengan
menggunakan metode talking stick dan time token
o Guru menyiapkan tongkat
o Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
o Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari, kemudian memberikan kesemptan kepada
peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi
lebih lanjut.
o Setelah peserta didik selesai membaca materi/ buku
pelajaran dan mempelajarinya kemudian peserta
didik menutup bukunya dan mempersiapkan diri
menjawab pertanyaan dari guru.
o Guru mengambil tongkat dan menyalakan musik
kemudian peserta didik memulai menggilir tongkat
dari peserta didik satu kepeserta didik lainnya.
o Guru mematikan musik, dan peserta didik yang
memegang tongkat dia yang harus mencabut nomor
yang berisi pertanyaa kemudian peserta didik harus
menjawab, demikian seterusnya sampai sebagian
besar mendapat bagian untuk menjawab setiap
pertanyan dari guru.
o Guru memberi seumlah kupon berbicara dengan
waktu ±
detik per kupon pada tiap siswa
o Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih
dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar.
Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa dapat
tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya,
siswa yang telah habis kupon harus bicara sampai
semua kuponnya habis. Demikian seterusnya
sehingga anak bicara

o Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang
digunakan tiap siswa.
. Peserta Didik Mulai Melakukan Permainan
Mencoba
. Guru memantau jalannya permainan
Membentuk jejaring

Penutup

. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa mulai menjalankan tongkat talking stick
. Guru mulai menyalakan musik
. Siswa yang mendapatkan tongkat diberi kupon berisi
pertanyaan
. Siswa menjawab pertanyaan
. Guru memberi waktu dalam setiap pertanyaan siswa
. Siswa yang bisa menjawab di beri reward
. Siswa yang tidak bisa menjawab di beri hukuman
. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah
dipelajari
. Guru memberikan penguatan materi
. Guru memberikan refleksi kepada siswa
. Guru meminta siswa untuk belajar mandiri seputar materi
selanjutnya.
. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam
. Guru memberikan Pos-tes kepada siswa

I. Instrumen Penilaian
A. aspek afektif berupa lembar keaktifan siswa

Menit

Lampiran

Kisi-Kisi Lembar Pengamatan
KISI-KISI OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR SISWA
Pertemuan I (Pre-test)

No

Indikator
Visual Activites

Respon Keaktifan Belajar Siswa
Siswa memperhatikan Penjelasan peneliti
Siswa kadang-kadang memperhatikan penjelasan
peneliti
Siswa kurang memperhatikan penjelasan peneliti
Siswa tidak memperhatikan penjelasan peneliti

Oral Activites

Listening Activites

Writing Activites

Siswa selalu bertanya mengemukakan pendapat saat
diskusi dengan jelas
Siswa selalu bertanya tetapi mengemukakan
pendapat saat diskusi kurang jelas
Siswa tidak pernah bertanya mengemukakan
pendapat saat diskusi
Siswa tidak berani,bertanya mengemukakan
pendapat saat diskusi
Siswa selalu mendengarkan penjelasan dari peneliti
Siswa selalu mendengarkan penjelasan dari peneliti
tetapi tidak mendengarkan penjelasan dari teman
Siswa tidak mendengarkan penjelasan dari peneliti
dan tidak mendengarkan penjelasan dari teman
Siswa saat belajar tidak mendengarkan penjelasan
dari peneliti dan keluar kelas
Siswa selalu menulis, mencatat dan mengerjakan
tugas yang diberikan peneliti
Siswa kadang-kadang menulis, mencatat saat belajar
dan mengerjakan tugas dari peneliti
Siswa hanya menulis ketika mengerjakan tugas dari
peneliti

Skor

Motor Activites

Mental Activites

Emotional
Activites

Siswa ditegur oleh peneliti terlebih dahulu ketika ia
tidak menulis dan tidak mengerjakan tugas dari
peneliti
Siswa aktif mendorong temanya untuk segera
membentuk kelompok diskusi
Siswa diam diajak/disuruh temannya
Siswa diam diajak/disuruh peneliti
Siswa acuh/diam saja disuruh peneliti
Siswa menangapi pertanyaan dengan kritis dengan
mencari sumber-sumber di buku
Siswa kadang-kadang menanggapi pertanyaan dari
peneliti dan teman
Siswa tidak pernah menanggapi pertanyaan dari
guru dan teman
Siswa tidak merespon pertanyaan dari peneliti
Siswa sangat antusias ketika proses belajar
Siswa cukup antusias saat proses belajar
Siswa kurang senang ketika guru memberikan soalsoal
Siswa tidak semangat ketika proses belajar

Petunjuk Pensekoran:
-

: Sangat tinggi

-

: Tinggi

-

: Cukup

-

: Rendah

KISI-KISI OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR SISWA
Pertemuan II (Post-test)
No

Indikator
Visual Activites

Oral Activites

Listening Activites

Writing Activites

Respon Keaktifan Belajar Siswa
Siswa memperhatikan penjelasan peneliti tentang
langkah-langkah strategi talking stick dan time token
Siswa kadang-kadang memperhatikan penjelasan
peneliti tentang langkah-langkah strategi talking stick
dan time token
Siswa kurang memperhatikan penjelasan peneliti
tentang langkah-langkah strategi talking stick dan time
token
Siswa tidak memperhatikan penjelasan peneliti tentang
langkah-langkah strategi talking stick dan time token
Siswa selalu bertanya saat peneliti menjelaskan langkahlangkah strategi talking stick dan time token
Siswa kadang-kdang bertanya saat peneliti menjelaskan
langkah-langkah strategi talking stick dan time token
Siswa tidak pernah bertanya saat peneliti menjelaskan
langkah-langkah strategi talking stick dan time token
Siswa tidak berani bertanya saat peneliti menjelaskan
langkah-langkah strategi talking stick dan time token
Siswa selalu mendengarkan musik yang di putarkan saat
tongkat talking stick bergerak
Siswa kadang-kadang mendengarkan musik yang di
putarkan saat tongkat talking stick bergerak
Siswa kurang mendengarkan musik yang di putarkan saat
tongkat talking stick bergerak
Siswa tidak mendengarkan musik yang di putarkan saat
tongkat talking stick bergerak
Siswa selalu menulis, mencatat dan mengerjakan tugas
yang diberikan peneliti
Siswa kadang-kadang menulis, mencatat saat belajar dan
mengerjakan tugas dari peneliti
Siswa hanya menulis ketika mengerjakan tugas dari
peneliti

Skor

Motor Activites

Mental Activites

Emotional Activites

Siswa ditegur oleh peneliti terlebih dahulu ketika ia tidak
menulis dan tidak mengerjakan tugas dari peneliti
Siswa aktif mendorong temanya untuk segera
membentuk lingkaran untuk bermain menggunakan
tongkat talking stick
Siswa diam diajak/disuruh temannya
Siswa diam diajak/disuruh peneliti
Siswa acuh/diam saja disuruh peneliti
Siswa menangapi pertanyaan yang ada di kupon time
token
Siswa kadang-kadang menaggapi pertanyaan yang ada di
kupon time token
Siswa tidak pernah menanggapi pertanyaan yang ada di
kupon time token
Siswa tidak merespon pertanyaan yang ada di kupon
time token
Siswa sangat antusias ketika memulai langkah-langkah
strategi talking stick dan time token
Siswa cukup antusias ketika memulai langkah-langkah
strategi talking stick dan time token
Siswa kurang senang ketika memulai langkah-langkah
strategi talking stick dan time token
Siswa tidak semangat ketika memulai langkah-langkah
strategi talking stick dan time token

Petunjuk Pensekoran:
-

: Sangat tinggi

-

: Tinggi

-

: Cukup

-

: Rendah

Lampiran

Data Ranah afektif Sebelum diberi perlakuan

. Kelas Eksperimen Pre-tes
No Nama Siswa
Observer

Observer

Total Skor

Jumlah

Lampiran

Data Ranah Afektif Sesudah diberi perlakuan

Nilai

. Kelas Eksperimen Post-tes
No
Nama
Observer
Siswa

Observer

Jumlah

Lampiran

Uji Normalitas Ranah Afektif

A. Kelas Eksperimen Pre-tes

Total Skor

Nilai

. Mean /Rata-rata = =

1164
=
27

,

. Median = N = n
= n
N=

27
=
2

,

. Modus =
. Mencari Standar Deviasi

SD=
No

 fx
N

2

1674,667
= 62,024 = ,
27

=

X

F

FX

(x-me)

X2

FX

,
,

,

,

,

,

,
,
,
,
,
,
,

,

,

-

,

2

,

,

,
,
,
,

,
,
,

,

,

Jumlah

. Menghitung frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai z untuk
setiap baris, dan sebut dengan S (ZI) kemudian dibagi dengan jumlah number
of cases (N) sampel Sehingga didapat tabel seperti dibawah ini
NO

X

F

Fk

Zi
- ,
- ,
- ,

Tabel Z
,
,
,

F(Zi)

S(Zi)

,
,
,

.
,
.

F(Zi)- S(Zi)
- ,
,
- ,

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

-

,
,
,
,
,
,

- ,
- ,
- ,
,
,
- ,
- ,
,
,
- ,
- ,
- ,
,
-

,
,
,
,

Maka Lhitung diambil dari harga yang paling besar diantara selisih sehingga
dari tabel diatas diperoleh Lhitung =
Dari daftar uji lilieors dengan taraf nyata α= ,
dengan n =
diperoleh Ltabel = ,
. hal ini berarti Lhitung<Ltabel ( ,
<
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi berdistribusi normal.

maka
,
)

Perhitungan uji normalitas Pre-tes diatas dapat dihitung dengan langkahlangkah sebagai berikut: (Contoh Soal no )
a. Zi=

xx  me
Sd

=

 15,11
7,87

=- ,
b. F(tabel) dihitung dengan menggunakan daftar distribusi normal tabel Z,
- ,
diperoleh ,
c. F(Zi) dihitung dengan menggunakan daftar distribusi normal tabel Z, dari
- ,
nilai diperoleh ,
d. S(Zi) =

=

Fkum
JumlahSampel

1
= ,
27

e. Menghitung selisih F(Zi)-S(Zi) = ,

Lampiran

Uji Normalitas Keaktifan Siswa

B. Kelas Eksperimen Pos-tes
. . Mean = = =

2094
=
27

,

. Median = N = n
= n
N= 27 =
2

. Modus =
. Standar Deviasi

,

- .

=- ,

 fx

SD=

No

2

N
X

3754,67
 139,06  11,79
27

=

F

FX

(x-me)

X2

FX2

,
,

,

,

-

,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

Jumlah

NO

X

F

Fk

Zi
-

,
,
,
,
,
,
,
,

Tabel Z
,
,
,
,
,
,
,
,

F(Zi)

S(Zi)

,
,
,
,
,
,
,
,

.
,
.
,
,
,
,
,

F(Zi)S(Zi)
-

,
,
,
,
,
,
,
,

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

- ,
,
,
,
,
,
,

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Maka Lhitung diambil dari harga yang paling besar diantara selisih sehingga
dari tabel diatas diperoleh Lhitung =
Dari daftar uji lilieors dengan taraf nyata α= ,
dengan n =
diperoleh Ltabel = ,
. hal ini berarti Lhitung<Ltabel ( ,
<
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi berdistribusi normal.

maka
,
)

Perhitungan uji normalitas Pos-tes diatas dapat dihitung dengan langkahlangkah sebagai berikut:
 x  me 
a. Zi= 

 Sd 

=

 17,55
11,79

=- ,

b. F(tabel) dihitung dengan menggunakan daftar distribusi normal tabel Z,
- ,
diperoleh ,
c. F(Zi) dihitung dengan menggunakan daftar distribusi normal tabel Z, dari
- ,
nilai diperoleh ,
d. S(Zi) =

=

Fkum
JumlahSampel

1
= ,
27

e. Menghitung selisih F(Zi)-S(Zi) = ,

- .

= ,

Lampiran

Uji Homogenitas Ranah Afektif
Uji Homogenitas

A. Sebaran Data Pre-tes

B. Sebaran Data Pos-tes

C. Nilai tertinggi dan terendah pre-tes dan pos-tes
a. Pre-tes

b. Pos-tes

Nilai Tertinggi :

Nilai Tertinggi :

Nilai Terendah :

Nilai Terendah :

D. Rentang Pre-tes dan Pos-tes
. Pre-tes

b. Pos-tes

R=H-L+

R=H-L+

=

=

-

=

-

=

E. Banyak kelas
a. Pre-tes
K=
, log (n)
K=
, log( )
K= + , ( , )
K= , = (dibulatkan)
F. Interval
a. Pre-tes

b. Pos-tes
K = + , log (n)
K = + , log ( )
K= + , ( , )
K= ,
= (dibulatkan)

b. Pos-tes

R 33
= , = (Dibulatkan)

K
5
Pre-test
Dari data di peroleh:

I=R

I=

N

X

F

K



37 =
6

,

= (Dibulatkan)

(X-X)

(X-X)

,

,
,

- ,
- ,
,

,
,
,
,
,
,

- ,
- ,
,
-

,
,

,

,
,
,
,
,
,

- ,
- ,
,
,
,
,
,
,

Jumlah
Rata-Rata

Post-test

,
,
,
,
,
,

,

-

-

,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Dari data di peroleh:
N

Y

F

(X-X)
,
- ,
- ,
,
- ,
- ,
,
- ,
- ,
- ,
,
,
,
- ,
,
,
- ,
,
- ,
,
,
- ,
,
,
,
- ,
,
-

Jumlah
Rata-Rata

G. Mencari Standar Deviasi

(X-X)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Pre-test

SDx = =

1674,67
 62,02  7,87
27

Pos-test

SDy = =

3754,67
 139,06  11,79
27

H. Mencari Standar Erorr Variabel X
Pre-tes

Semx 

SDx1

7,87



n 1

27  1



7,87
26



7,87
 1,54
5,099



11,79
 2,31
5,099

I. Mencari Standar Erorr Variabel Y
Pos-test

Semx 

SDx 2

11,79



n 1

26  1



11,79
26

J. Mencari Varians Pre-test dan Post-test
Varians Pre-test

( x  x) 2 1674,67 1674,67
 n  1  27  1  26  64,41
Sx =
Varians Post-test

 ( x  x)
Sy =

n 1

2



3754,67 3754,67

 144,41
27  1
26

K. Membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel
Fhitung =

Varianster besar 144,41

 2,24
Varianster kecil
64,41

Membandingkan Nilai Fhitung dan Ftabel
Dengan rumus:
dk pembilang= dan dk penyebut =

- =

maka diperoleh Ftabel = ,

Kriteria pengujian
Jika: Fhitung ≥ Ftabel tidak homogen
Jika: Fhitung ≤ Ftabel homogen
Ternyata Dapat Disimpulkan bahwa dari data diatas diperoleh Fhitung
atau , < , maka variansi bersifat Homogen

Lampiran

<

F tabel,

Uji Hipotesis Keaktifan Siswa

Uji signifikansi perbedaan rata-rata nilai Pre-tes (X) dan Post-tes (Y)
digunakan rumus uji t sebagai berikut:
Md

t=

x

2

d

n(n  1)

Dengan keterangan:
Md : mean dari perbedaan antara pre-tes (X) dan post-tes (Y)
Xd : deviasi masing-masing subjek (d-md)

x

2

n

: subjek pada sampel

d:

Jumlah kuadrat deviasi

df : atau db adalah nPerhitungan dalam tabel disajikan sebagai berikut:

Sampel

X

Y

Gain (d) = Y-X



Untuk mengetahui deviasi masing-masing subjek maka terlebih dahulu
dicari mean dari perbedaan pre-test dan post-test dengan rumus sebagai
berikut:

d
Md =

n

930
Md = 27
Md =

,

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa mean dari pre-test dan post-test
sebesar , kemudian dicari jumlah kuadrat deviasi masing-masing subjek
( x 2 d )

yang disajikan dalam tabel berikut:

Sampel

d

Xd(d-Md)
,
,
- ,

Xd
,
,
,

- ,
- ,
- ,
,
- ,
- ,
- ,
,
,
- ,
- ,
,
- ,
- ,
,
- ,
,
- ,
- ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui data sebagai berikut: n=
 d  930 Md= ,  x 2 d  1487,57 dk= Jadi nilai t adalah =
t=

Md

x

2

d

n(n  1)

34,44
t=

1487,57
27(27  1)

34,44

t=

1487,57
702
34,44
 2,36
2,1190

t=
Mencari interpretasi terhadap t atau “ttest “
Df atau db =(N + N - )
= +
- =
Didapati tt
= ,
dan
= ,
<t >
, < , > ,
Karena t atau ttest yang di peroleh dalam perhitungan t = , lebih
besar dari pada ttabel ( baik pada taraf signifikan
ataupun
), maka dari
kedua hipotesis yang ada dapat di simpulkan hipotesis nihil di tolak, sedangkan
hipotesis alternative di terima. Sehingga dapat di simpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang sgnifikan antara variabel X terhadap variabel Y dengan kata
lain terdapat Pengaruh Strategi Pembelajaran Talking Stick berorientasi Time
Token Terhadap Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Di Madrasah
Aliyah Negeri Muara Tembesi
Mencari Efek Size
. Dari perhitungan sebelumnya diproleh:
Mx = ,
My = ,
SDx = ,
Sdy = ,
t
= ,
. Menghitung Efect Size

Untuk menghitung Spooled (Sgab)

Spooled =

Spooled =

(n1  1) Sd1  (n2  1) Sd 22
n1  n2

(27  1)14,49 2  (27  1)11,21
27  27

Spooled =

(26)209,96  (26)125,66
54

Spooled =

5458,96  3267,16
54

Spooled = 161,55
Spooled =

,

. Menghitung Effect Size
x  xc
d= t
Spooled

72,74  61,03
12,71
d= ,
d=

Berdasarkan hasil perhitungan, di peroleh besarnya effect size perlakuan
yang di berikan adalah ,

dengan presentase

. Hasil ini menunjukkan

bahwa terjadi pengaruh yang cukup besar dan konsisten dari pengaruh
strategi pembelajaran talking stick berorientasi time token terhadap keaktifan
siswa pada mata pelajaran biologi di Madrasah Aliyah Negeri
tembesi

muara

Lampiran

Tabel Dsitribusi z

Lampiran

Nilai Kritis L untuk Uji Liliefors

Lampiran

Tabel Distribusi F

Lampiran

Tabel Uji T

Lampiran

Dokumentasi

Pertemuan Ke I

Pertemuan Ke

Pertemuan Ke

Pertemuan Ke
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