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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Talking Stick 

berbantuan media kartu mol terhadap hasil belajar kimia pada materi stoikiometri siswa kelas 

X MIA SMAN 3 Mataram tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini merupakan quasi 

experiment dalam bentuk post-test only nonequivalent control group design. Populasi dalam 

penelitian ini meliputi siswa kelas X MIA SMAN 3 Mataram. Metode yang digunakan untuk 

pengambilan sampel adalah dengan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini 

adalah kelas X MIA 6 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 5 sebagai kelas kontrol. 

Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick 

berbantuan media kartu mol sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t. Hasil 

uji statistik uji-t thitung pada taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada 

ttabel (2,56 dan 1,99 berurutan) yang berimplikasi Ho ditolak. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang lebih baik dari penerapan model 

pembelajaran Talking Stick berbantuan kartu mol terhadap hasil belajar kimia pada materi 

stoikiometri siswa kelas X MIA SMAN 3 Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

 

Kata kunci: Model Talking Stick, media kartu mol dan materi stoikiometri. 
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THE EFFECT OF TALKING STICK MODEL APLICATION BY THE ASSISTANCE 

OF MOLE CARD MEDIA ON CHEMICAL LEARNING OUTCOME IN 

STOICHIOMETRY SUBJECT MATTER AMONG STUDENTS OF CLASS X MIA 

SMAN 3 MATARAM 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of Talking Stick model of mole card media on 

chemistry learning outcomes on stoichiometry subject matter in class X MIA Senior High 

School 3 Mataram in academic year of 2017/2018. This research was a quasi-experiment in 

the form of post-test only non-equivalent control group design. The population in this study 

was class of X MIA SMAN 3 Mataram. The method used for sampling was purposive sampling 

method. The sample in this research was class X MIA 6 as the experiment class, and class X 

MIA 5 as the control class. The experimental class was treated by using Talking Stick model 

supported by mole card media while control class was treated by using conventional learning 

model. Research hypothesis was tested by using  t-test. The statistic result of t-test  at 5% of 

significant level shows that t-count is higher then t-table (2.56 and 1,99, respectively) which means 

Ho is rejected. Based on these results, it can be concluded that there is a better influence of 

Talking Stick model application with the assistance of mole card media to the chemistry 

learning outcome on the stoichiometry subject matter among class X students MIA SMAN 3 

Mataram in academic of year of  2017/2018. 

 

Key words: talking stick model, mole card media, stoichiometry subject matter 
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PENDAHULUAN 

Ilmu kimia tidak terlepas dari 

kehidupan sehari-hari sehingga sangat 

bermanfaat untuk dipelajari. Materi 

stoikiometri tergolong dalam salah satu 

materi kimia yang sulit bagi siswa karena 

siswa harus memahami konsep-konsep 

hitungan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pembelajaran kimia pada siswa 

masih kerap mengalami kesulitan untuk 

memahami materi pelajaran kimia 

khususnya yang berhubungan dengan 

rumus dan hitungan [1].  

Hasil wawancara dengan guru kimia 

kelas X di SMA Negeri 3 Mataram  

menunjukkan bahwa dalam 2 tahun 

terakhir kurang dari 50% siswa yang 

mencapai nilai KKM pada hasil belajar 

materi stoikiometri. Materi stoikiometri 

adalah materi yang sulit, dibuktikan 

dengan nilai siswa yang cenderung 

dibawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Berikut ini data nilai rata-rata 

ulangan stoikiometri siswa kelas X MIA 

SMAN 3 Mataram tahun ajaran 2015/2016 

dan 2016/2017. 

 Sumber: Arsip Sekolah, 2018 

Data di atas menunjukkan bahwa 

hasil belajar materi stoikiometri siswa 

kelas X MIA SMAN 3 Mataram masih 

tergolong rendah karena nilai rata-rata 

siswa masih cenderung di bawah KKM. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan 

beberapa siswa menyatakan bahwa 

stoikiometri merupakan salah satu materi 

yang membosankan dan sulit untuk 

dipahami (Lampiran 2). Dalam materi 

stoikiometri terlalu banyak rumus yang 

dipelajari sehingga siswa merasa bosan 

dengan materi tersebut. Dalam proses 

pembelajaran, umumnya guru langsung 

membahas hal-hal yang bersifat teoritis, 

sehingga siswa kesulitan untuk 

membayangkannya. Hal ini diduga 

menjadi salah satu faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa pada materi 

stoikiometri. 

Materi stoikiometri merupakan 

materi konsep dan perhitungan, sehingga 

diperlukan pemahaman yang lebih dalam 

untuk mempelajari materi tersebut. Salah 

satu upaya yang dilakukan guru untuk 

mengatasi masalah di atas adalah guru 

diharapkan kreatif dalam mengajar agar 

siswa lebih memahami konsep-konsep 

kimia yang diajarkan. Kreatif di sini 

berarti guru harus bisa memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan, menyampaikan 

materi dengan menarik, dan bisa 
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memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Aktivitas yang demikian 

sejalan dengan semangat model 

pembelajaran kooperatif yang menekankan 

kegiatan belajar siswa dalam kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan [2]. 

Model pembelajaran Talking Stick 

pada prinsipnya dapat mendorong siswa 

untuk berani mengungkapkan pendapat 

melalui tanya jawab secara langsung 

dengan guru dan melatih siswa memahami 

materi dengan cepat. Penerapan model 

pembelajaran Talking Stick diharapkan 

dapat membantu dan memotivasi siswa 

lebih aktif berbicara dalam mengemukakan 

jawaban dan menciptakan suasana belajar 

yang lebih menyenangkan, sehingga pada 

akhirnya dapat membuat siswa lebih 

bersemangat dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas yang akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Penggunaan media dalam kegiatan 

pembelajaran sangat membantu guru 

dalam menyampaikan pesan atau informasi 

kepada siswa [3]. Media yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kartu mol yang 

termasuk media flashcard. Penggunaan 

media kartu mol dalam pembelajaran dapat 

menarik perhatian siswa dan menambah 

aktivitas siswa karena siswa dapat melihat, 

mencoba dan berpikir. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Talking 

Stick Berbantuan Media Kartu Mol 

terhadap Hasil Belajar Kimia pada Materi 

Stoikiometri Siswa Kelas X SMAN 3 

Mataram”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 3 Mataram pada semester genap 

tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian eksperimen 

semu. Desain penelitan yang digunakan 

adalah nonequivalent control group design 

post-test only. Rancangan dalam penelitian 

ini yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diberikan perlakuan dan tes akhir. 

Kelas eksperimen diberikan perlakuan 

pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Talking Stick berbantuan 

media kartu mol, sedangkan kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pennerapan model pembelajaran 

Talking Stick berbantuan media kartu mol 

untuk kelas eksperimen dan penerapan 

model pembelajaran konvensional untuk 

kelas kontrol. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar 

stoikiometri siswa dalam ranah kognitif. 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

siswa kelas X MIA di SMAN 3 Mataram 

sedangkan sampel  yang digunakan yaitu 

kelas X MIA 6 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas X MIA 5 sebagai kelas kontrol. 

Kedua sampel ini diambil dengan teknik 

purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dan kedua sampel telah diuji 

homogenitas dengan uji-F termasuk 

homogen [4].  

Penelitian ini menggunakan 

instrumen tes hasil belajar. Instrumen tes 

yang digunakan berupa tes objektif dengan 

bentuk pilihan ganda. Instrumen yang telah 

disusun terlebih dahulu di uji tingkat 

validitasnya dengan uji validitas isi 

menggunakan statistik Aiken’s V dan 

validitas butir soal menggunakan Korelasi 

biserial. Untuk menguji reabilitas 

instrumen menggunakan rumus KR-20. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji-t. Uji-t dilakukan setelah 

data dianalisis dengan uji normalitas dan 

homogenitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan ini 

difokuskan untuk mengetahui adanya 

pengaruh penerapan model pembelajaran 

Talking Stick berbantuan media kartu mol 

pada materi stoikiometri terhadap hasil 

belajar siswa dalam ranah kognitif. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan tes 

evaluasi berupa post-test pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang 

menjadi sampel pada penelitian ini. Post-

test ini dilakukan sebagai tahap evaluasi 

untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa 

setelah diberikan pembelajaran 

sebelumnya. Hasil post-test pada kelas 

eksperimen dengan penerapan model 

pembelajaran Talking Stick berbantuan 

media kartu mol diperoleh nilai rata-rata 

 sebesar 78,54, sementara untuk hasil 

post-test pada kelas kontrol dengan 

penerapan model konvensional diperoleh 

nilai rata-rata  sebesar 72,93 dengan 

kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

untuk mata pelajaran kimia adalah 76.  

Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus chi kuadrat. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai (χ2
hitung) pada kelas eksperimen 

sebesar 6,48 dan kelas kontrol sebesar 

9,03. Nilai (χ2
hitung) kemudian 

dikonsultasikan dengan harga (χ
2

tabel) pada 

taraf signifikan 5% yaitu sebesar 11,07 

dengan dk = 5, sehingga diperoleh χ2
hitung < 

χ2
tabel  yang berarti bahwa data hasil belajar 

pada kedua kelas terdistribusi normal [4]. 

Uji homogenitas varians dalam penelitian 

ini menggunakan rumus uji-F. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan 

data nilai post test diperoleh nilai Fhitung 
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sebesar 1,11 yang kemudian 

dikonsultasikan dengan harga Ftabel  yaitu 

sebesar 1,80 dengan dk pembilang = 35 

dan dk penyebut = 35, maka diperoleh 

Fhitung < Ftabel, yang berarti bahwa varians 

kedua kelas tersebut homogen [4]. 

Untuk membuktikan hipotesis pada 

penelitian ini, maka data hasil belajar 

siswa diolah dengan menggunakan rumus 

uji-t separated varians [5]. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh nilai thitung 

(2,56)  > ttabel (1,666) pada taraf signifikan 

5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

statistik penerapan model pembelajaran 

Talking Stick berbantuan media kartu mol 

memberikan pengaruh yang lebih tinggi 

terhadap hasil belajar kimia materi 

stoikiometri siswa kelas X SMAN 3 

Mataram. Data nilai rata-rata dapat dilihat 

pada Grafik 5.1 

 

Grafik 1 Nilai rata-rata dan persentase ketuntasan 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Data post-test diatas menggambarkan 

bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan 

dengan model pembelajaran Talking Stick 

berbantuan media kartu mol lebih tinggi 

dari pada model konvensional. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor yang menjadi 

keunggulan dari model pembelajaran 

Talking Stick berbantuan kartu mol, yaitu:  

1. Dalam tiap kelompok siswa 

menggunakan media kartu  mol yang 

dibuat sendiri oleh masing-masing 

kelompok yang memuat semua 

perumusan konsep mol, sehingga 

membuat siswa menjadi lebih tertarik 

dan memahami konsep. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian [6] dan [7] 

bahwa penggunaan media akan 

menarik perhatian siswa, menciptakan 

suasana belajar yang santai dan 

menyenangkan sehingga siswa dengan 

sendirinya menyukai dan mau belajar. 

 
Gambar 1 (a) media kartu mol, (b) fase 

diskusi menggunakan kartu mol 

2. Melalui permainan dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking 

Stick berbantuan media kartu mol 

membuat pembelajaran lebih menarik 

sehingga siswa lebih bersemangat dan 

berminat dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa menjadi lebih aktif dalam 

a b 
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menyampaikan pendapat serta 

menanggapi pendapat temannya. Selain 

itu dengan adanya stick yang bergulir 

dan diiringi musik, pembelajaran terasa 

lebih menyenangkan. Hal ini didukung 

oleh penelitian [8] yang melakukan 

penelitian pemanfaatan media lagu, 

gambar, dan permainan untuk 

peningkatan prestasi siswa dalam 

pelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa permainan dan 

musik membuat mereka merasa 

nyaman, tenang, rileks, bersemangat, 

dapat meningkatkan konsentrasi dan 

meningkatkan hasil belajar. 

 
Gambar 2 permainan Talking Stick 

3. Pemberian hadiah dimaksudkan untuk 

mengurangi ketegangan siswa dalam 

pembelajaran, menimbulkan rasa 

senang, sekaligus meningkatkan minat 

belajar siswa. Pemberian hadiah 

dalam penelitian ini adalah berupa 

nilai dan benda konkret diantaranya 

pulpen dan cokelat. Pemberian hadiah 

merupakan wujud penghargaan 

terhadap siswa saat siswa dapat 

menyelesaikan soal dengan baik.  

 
Gambar 3 pemberian hadiah 

Hal ini sesuai dengan penelitian [9] 

dan [10] bahwa pemberian hadiah akan 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

Hadiah dapat menumbuhkan dan 

membangkitkan semangat belajar siswa 

sehingga  meningkatkan hasil belajarnya. 

Tingginya aktifitas siswa di kelas 

eksperimen dibandingkan kelas kontrol 

disebabkan oleh pembelajaran dengan 

model Talking Stick  berbantuan media 

kartu mol, karena siswa menjadi lebih aktif 

dan giat lagi belajar, keaktifan siswa 

terlihat ketika siswa sedang membaca dan 

memahami kembali materi yang diajarkan 

oleh guru. Sehingga siswa mempunyai 

kesiapan dalam menangkap materi yang 

diajarkan guru, melatih kemandirian siswa 

dalam belajar dan siswalah yang berperan 

aktif dalam proses pembelajaran 

berlangsung. Sehingga karena keaktifan, 

kegiatan dan keberanian siswa dalam 

pembelajaran Talking Stick berbantuan 
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kartu mol bisa meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Berbeda pada kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional, 

perhatian dan antusias siswa dirasakan 

kurang maksimal. Pada saat guru 

mengecek pemahaman dan memberikan 

umpan balik sebagian siswa tidak mampu 

menjawabnya. Sehingga tidak semua 

informasi tentang materi yang disampaikan 

dapat diterima dengan baik. Tahapan 

belajar dalam kelompok tidak sepenuhnya 

berjalan lancar. Kurangnya pemanfaatan 

media pembelajaran yang membantu 

pemahaman siswa, jadi seutuhnya siswa 

hanya mendapatkan informasi dari guru 

dan buku paket saja.   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

Talking Stick berbantuan kartu mol dapat 

memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap hasil belajar kimia pada materi 

stoikiometri siswa kelas X MIA SMAN 3 

Mataram. 
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