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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
talking stick terhadap hasil belajar IPA biologi siswa kelas VIII SMPN 13 Mataram.  
Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain non equivalent control 
group design. Sampel terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VIIIG sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIIIF sebagai kelas konrol yang dipilih secara acak dengan 
teknik cluster random sampling. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 
di SMPN 13 mataram. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t separated 
variance pada taraf kesalahan 5%. Berdasarkan hasil analisis data thitung4,88 > 
ttabel1,99 yang berarti metode pembelajaran Talking Stick berpengaruh terhadap hasil 
belajar IPA biologi siswa kelas VIII SMPN 13 Mataram pada pokok bahasan struktur 
dan fungsi jaringan tumbuhan.  

 

Kata kunci : Metode Talking Stick, Hasil Belajar 

ABSTRACT 

This study purpose to determine the effect of learning methods talking stick on 
learning outcomes of biological science at grade VIII in SMPN 13 Mataram. The 
study is a quasi experimental design with non equivalent control group design. The 
sample consisted of two classes, namely clas VIIIG as the experimental class and 
class VIIIF as the controls class randomly selected by cluster random sampling 
technique. This study was conducted in October in SMPN 13 Mataram. Data analysis 
technique used is separated variance t-test at 5% error level. Based on the analysis of 
data obtained t 4,88>t table 1,99 which means learning methods talking stick effect on 
biological science learning outcomes of student at grade VIII SMPN 13 Mataram on 
the subject of the structure and function of plant tissue.   

 

Key words : Learning Methods Talking Stick, Learning Outcomes 
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PENDAHULUAN 

Peran guru dalam pembelajaran 
bukan hanya sebagai pengajar yang 
mentransfer ilmu pengetahuan kepada 
siswa, namun salah satunya juga harus 
dapat menciptakan pembelajaran kreatif 
dan menyenangkan agar pembelajaran 
berlangsung secara efektif. Pembelajaran 
merupakan suatu proses yang kompleks 
dan melibatkan berbagai aspek yang saling 
berkaitan. Oleh karena itu, untuk 
menciptakan pembelajaran yang kreatif 
dan menyenangkan, diperlukan berbagai 
keterampilan (Mulyasa, 2011). 

Turney (1973) dalam Mulyasa 
(2011) mengungkapkan 8 keterampilan 
mengajar yang sangat berperan dan 
menentukan kualitas pembelajaran, yaitu 
keterampilan bertanya, memberi 
penguatan, mengadakan variasi, membuka 
dan menutup pelajaran, membimbing 
diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, 
serta mengajar kelompok kecil dan 
perorangan. Mengadakan variasi 
merupakan keterampilan yang harus 
dikuasai guru dalam pembelajaran untuk 
mengatasi kebosanan peserta didik, agar 
selalu antusias, tekun, dan penuh 
partisipasi.  

Variasi dalam kegiatan 
pembelajaran dapat dikelompokkan 
menjadi empat bagian, yakni variasi dalam 
gaya mengajar, variasi dalam pengguanaan 
media dan sumber belajar, variasi dalam 
pola interaksi dan variasi dalam kegiatan 
(Mulyasa, 2011). Dalam variasi kegiatan 
ini guru berperan untuk merancang 
pelaksanaan pembelajaran yang akan 
dilakukan oleh siswa, termasuk  
menentukan model serta metode yang akan 
digunakan selama proses pembelajaran 
berlangsung.  

Pemilihan model atau metode 
pembelajaran sangat penting dilakukan 
untuk meningkatkan minat siswa. Selain 
itu, untuk menciptakan suasana yang 
menyenangkan dalam proses pembelajaran 

sehingga akan berpengaruh terhadap hasil 
belajar yang diperoleh siswa.  Menurut 
Arends (1997) dalam Trianto (2010) 
model pembelajaran adalah salah satu 
perencanaan atau suatu pola yang 
digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran dikelas atau 
pembelajaran dalam tutorial. Model 
pembelajaran mengacu pada pendekatan 
pembelajaran yang akan digunakan, 
termasuk didalamnya tujuan-tujuan 
pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 
pembelajaran, lingkungan pembelajaran 
dan pengelolaan kelas. 

Penggunaan metode pembelajaran 
konvensional atau ceramah masih sering 
digunakan oleh guru karena 
pelaksanaannya yang praktis dan tidak 
membutuhkan banyak waktu. Guru 
mentransfer informasi kepada siswa tanpa 
ada feedback atau timbal balik dari siswa. 
Hal ini menyebabkan tingkat keaktifan 
siswa menjadi rendah. Oleh karena itu, 
untuk menghindari monopoli guru dalam 
proses pembelajaran, guru di tuntut untuk 
dapat menguasai dan mengaplikasikan 
berbagai model pembelajaran kooperatif 
maupun inovatif,  agar siswa atau peserta 
didik merasa termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran. Khususnya dalam hal ini 
adalah pembelajaran IPA biologi. 

Pembelajaran kooperatif adalah 
suatu model pembelajaran yang saat ini 
banyak digunakan untuk mewujudkan 
kegiatan belajar mengajar yang berpusat 
pada siswa (student oriented). Terutama 
untuk mengatasi permasalahan yang 
ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa 
yang tidak dapat bekerjasama dengan 
orang lain, siswa yang agresif, dan tidak 
peduli pada orang lain. Model 
pembelajaran ini telah terbukti dapat 
dipergunakan dalam berbagai mata 
pelajaran dan berbagai usia (Isjoni, 2010). 

Observasi awal yang dilakukan di 
SMP Negeri 13 Mataram menunjukkan 
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bahwa guru belum menggunakan metode 
pembelajaran yang bervariasi. Guru masih 
menggunakan metode ceramah, namun 
sudah dilengkapi dengan diskusi 
kelompok. Diskusi ini diharapkan mampu 
meningkatkan keaktifan siswa di kelas 
dalam mengikuti pelajaran, mampu 
mengungkapkan pendapat, dan dapat 
bertanggung jawab terhadap tugas yang 
diberikan guru. Dalam kenyataannya 
diskusi kelompok tidak berjalan kondusif. 
Sebagian besar siswa lebih banyak 
bermain dari pada mengerjakan tugas yang 
diberikan guru. Kurangnya perhatian serta 
ketertarikan siswa untuk mengikuti 
pelajaran juga terlihat jelas.  

Salah satu metode yang terdapat 
dalam model pembelajaran kooperatif 
adalah metode talking stick atau tongkat 
berbicara. Metode ini menawarkan 
pembelajaran aktif dan menyenangkan 
bagi siswa karena dalam pelaksanaannya 
terdapat unsur permainan yang akan 
memacu siswa untuk belajar. Selain itu, 
siswa juga dituntut untuk 
mempertanggung jawabkan tugas yang 
diberikan guru melalui pertanyaan secara 
lisan yang akan diberikan guru selama 
permainan berlangsung. Siswa akan 
mendapatkan pengalaman baru melalui 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode ini karena sebelumnya belum 
pernah diterapkan. Metode talking stick 
adalah metode pembelajaran dengan 
bantuan tongkat yang berfungsi sebagai 
alat untuk menentukan siswa yang akan 
menjawab pertanyaan. Pembelajaran 
dengan metode talking stick bertujuan 
mendorong siswa untuk aktif dan  berani 
mengemukakan pendapat (Rahayu, 2013). 
Kelebihan dari metode talking stick adalah 
menguji kesiapan siswa karena harus 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
guru ketika mendapat tongkat. Hal ini akan 
menyebabkan siswa lebih giat lagi dalam 
belajar, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar 
(Suprijono,2009). 

Beberapa penelitian sebelumnya 
mengenai metode talking stick antara lain 
penelitian yang dilakukan oleh Siti 
Ma’rifah (2013) tentang metode talking 
stick menunjukkan bahwa penerapan 
metode talking stick dengan media power 
point efektif meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas VIII di MTs Ibnul Qoyyim 
Putri Berbah Sleman Yogyakarta pada 
pembelajaran IPA Biologi materi sistem 
pencernaan makanan pada manusia. 
Penelitian yang dilakukan oleh Eka 
Winingsih (2012) menunjukkan bahwa 
penerapan metode pembelajaran talking 
stick disertai dengan concept map dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa 
kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

Berdasarkan uraian tersebut 
diharapkan metode pembelajaran talking 
stick mampu meningkatkan hasil belajar 
siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penelitian yang berjudul  “Pengaruh 
Metode Pembelajaran Talking Stick 
(Tongkat Bicara) Terhadap Hasil Belajar 
IPA Biologi Siswa Kelas VIII SMPN 13 
Mataram Tahun Ajaran 2013/2014”. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 
eksperimen semu (quasi experiment). 
Desain penelitian yang digunakan adalah 
nonequivalent control group design. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 13 
Mataram terhadap peserta didik kelas VIII 
tahun ajaran 2014/2015. Populasi dalam 
penelitian ini  adalah seluruh kelas VIII 
yang terbagi dalam delapan kelas, sampel 
ditentukan dengan teknik cluster random 
sampling dan diperoleh kelas VIII G 
sebagai kelas eksperimen yang diberikan 
pembelajaran dengan metode talking stick 
dan kelas VIII F sebagai kelas kontrol 
yang diberikan pembelajaran dengan 
metode ceramah plus diskusi. Materi yang 
diajarkan dalam penelitian ini adalah 
struktur dan jaringan tumbuhan. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah metode talking stick dan variabel 
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terikatnya adalah hasil belajar biologi. 
Instrumen yang digunakan berupa tes 
pilihan ganda yang telah valid dan reliabel. 
Data dianalisis menggunakan uji-t dengan 
bantuan program Microsoft Excel 2007. 
Hasil belajar yang diteliti adalah hasil 
belajar pada ranah kognitif dan ranah 
afektif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil uji perbedaan pada pre-test 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
kemampuan awal siswa antara peserta 
didik di kelas eksperimen dengan peserta 
didik di kelas kontrol sebelum diberikan 
perlakuan. Oleh karena itu, analisis data 
perlu dilanjutkan ke uji perbedaan gain 
score. Gain score diperoleh dari nilai post-
test dikurangi nilai pre-test. Nilai rata-rata 
gain score  di kelas metode talking stick 
adalah 26,14 dan di kelas metode ceramah 
plus diskusi  adalah 13,02. Nilai rata-rata 
gain score yang diperoleh dari kedua kelas 
sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut 
ini. 
Tabel 1. Nilai rata-rata gain score metode 
pembelajaran talking stick dan metode 
ceramah plus diskusi 
 

Metode 
pembelajaran 

Nilai 
tertinggi 

Nilai 
terendah 

Rata-rata 
gain 
score 

Talking stick 58 -4 26,14 
Ceramah 

plus diskusi 
29 -4 13,02 

 

Uji perbedaan gain score dianalisis 
menggunakan rumus t-Test: Two Sample 
Assuming Unequal Variances pada 
program  Microsoft Excel 2007. Secara 
singkat, analisis data gain score hasil 
belajar Biologi dapat dilihat pada tabel 2 
berikut ini. 

 

 

Tabel 2. Analisis data gain score hasil 
belajar biologi. 

 EKSPERIMEN KONTROL 
Mean 13,000 26,146 
Variance 76,758 214,078 
Observations 38 41 
Hypothesized Mean 
Difference 0  
Df 66  
t Stat 4,885  
P(T<=t) one-tail 0,000  
t Critical one-tail 1,668  
P(T<=t) two-tail 0,000  
t Critical two-tail 1,996  

Berdasarkan  analisis data 
diperoleh  thitung = 4,885 lebih besar 
daripada harga tkritik = 1,996, dengan 
demikian terdapat perbedaan hasil belajar 
biologi antara peserta didik yang diajarkan 
menggunakan metode talking stick dengan 
peserta didik yang diajar menggunakan 
metode ceramah plus diskusi. Oleh karena 
itu, maka H1 diterima dan H0 ditolak yang 
berarti metode pembelajaran talking stick 
memberikan pengaruh baik terhadap hasil 
belajar biologi peserta didik. 

Penilaian afektif dilakuakan oleh 
dua orang observer dengan mengisi 5 
deskriptor yang masing-masing memiliki 4 
indikator pada rubrik penilaian afektif 
siswa. Penilaian afektif dilakukan selama 
proses pembelajaran sebanyak tiga kali 
pertemuan. Hasil penilaian afektif pada 
kelas metode talking stick menunjukkan 
skor rata-rata yang lebih tinggi dari pada 
kelas metode ceramah plus diskusi. 
Adapun  hasil belajar afektif siswa 
disajikan  dalam tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3 Hasil belajar afektif kelas talking 
stick dan kelas ceramah plus diskusi 

Metode 
pembelajaran 

Skor rata-
rata 

pengamat 
pertama 

Skor rata-
rata 

pengamat 
kedua 

Kategori 

Talking stick 2,91 2,96 Aktif 

Ceramah plus 
diskusi 

2,61 2,58 Aktif 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan di SMPN 13 mataram pada 
materi struktur dan jaringan tumbuhan, 
diketahui bahwa  penggunaan metode 
pembelajaran talking stick memberikan 
pengaruh yang lebih baik dari pada metode 
ceramah plus diskusi terhadap hasil belajar 
IPA biologi siswa kelas VIII. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan nilai rata-rata atau 
selisish nilai pretest dan posttest di kedua 
kelas yaitu 26,13 untuk kelas metode 
talking stick dan 13 untuk kelas metode 
ceramah plus diskusi.  

Metode talking stick menawarkan 
proses pembelajaran yang menyenangkan 
karena didalamnya terdapat unsur 
permainan. Siswa diberikan tongkat yang 
berisi pertanyaan mengenai materi yang 
sudah dibahas dan didiskusikan bersama 
sebelumnya. Selain itu tidak semua kertas 
dalam tongkat berisi pertanyaan namun 
ada juga soal kosong. Tongkat bergulir 
diiringi dengan musik. Ini dilakukan agar 
permainan lebih menarik dan peserta didik 
merasa lebih senang. Sesuai dengan 
pendapat Deporter (2009) yang 
menyatakan bahwa musik dapat membantu 
pelajar bekerja lebih baik dan mengingat 
lebih banyak. Musik dapat merangsang, 
meremajakan dan memperkuat belajar baik 
secara sadar maupun tidak sadar. 

Hasil analisis uji t gain score dari 
pengguanaan metode talking stick dan 
metode ceramah plus diskusi menunjukkan 
perolehan nilai thitung sebesar 4,88 dan ttabel 
sebesar 1,99 ( thitung > ttabel) pada taraf 
kesalahan 5%. Berdasarkan hasil analisis 
tersebut menunjukkan H0 ditolak dan H1 
diterima yang berarti bahwa metode 
pembelajaran talking stick berpengaruh 
terhadap hasil belajar IPA biologi siswa 
kelas VIII di SMPN 13 mataram.  

Peningkatan nilai hasil belajar yang 
lebih tinggi pada kelas metode talking stick 
disebabkan oleh berbagai keunggulan 
metode tersebut yang tidak dimilki oleh 
metode ceramah plus diskusi. Permainan 
dalam metode pembelajaran talking stick 
memberikan suasana yang lebih hidup 
sehingga siswa tidak mudah bosan. Unsur 
permainan akan menimbulkan motivasi 
dalam diri siswa untuk aktif dalam 
mengikuti proses pembelajaran. Selain itu 
metode  ini juga menuntut kesiapan siswa 
untuk menjawab pertanyaan yang menjadi 
tanggung jawabnya. Rasa tanggung jawab 
inilah yang diharapkan akan memacu 
siswa untuk lebih giat belajar dan 
mempersiapkan dirinya sebelum proses 
pembelajaran dimulai. Pengalaman dalam 
menjawab pertanyaan secara lisan serta 
adanya kegiatan mengulang kembali 
materi pelajaran oleh siswa sebelum 
dilakukan permainan Talking Stick dapat 
menyebabkan ingatan siswa bertahan lama 
sehingga diharapkan akan berdampak baik 
terhadap hasil belajarnya. Siswa yang 
belum dapat menjawab pertanyaan dengan 
baik akan mencoba mencari tahu jawaban 
yang benar dari pertanyaan tersebut. 
Sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan 
keinginan untuk belajar akan meningkat. 
Ini sesuai dengan pendapat Sanjaya (2008) 
yang menyatakan bahwa pengetahuan 
yang dikonstruksi sendiri oleh siswa akan 
menjadi pengetahuan yang bermakna, 
sedangkan pengetahuan yang hanya 
diperoleh dari proses pemberitahuan tidak 
akan menjadi pengetahuan yang bermakna 
sehingga pengetahuan itu bersifat 
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sementara. Selain itu akan menumbuhkan 
jiwa kompetitif atau rasa ingin bersaing 
dalam diri siswa untuk menjawab 
pertanyaan dalam stick dengan tepat. 

Setiap metode pembelajaran yang 
digunakan memiliki kelebihan dan 
kekurangannya masing-masing. Dalam 
melaksanakan metode talking stick kendala 
yang dihadapi adalah siswa lama kelamaan 
menjadi ribut ketika menggulirkan stick 
karena takut mendapatkan giliran untuk 
menjawab pertanyaan dalam stick tersebut, 
terutama siswa yang merasa belum siap 
karena sebelumnya tidak memperhatikan 
penjelasan guru. Namun ada juga siswa 
yang bersemangat dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam 
kertas sehingga memicu motivasi siswa 
lain untuk ikut berperan menjawab 
pertanyaan tersebut. 

Pembelajaran menggunakan 
metode Talking Stick lebih menarik karena 
siswa terlibat langsung dalam proses 
pembelajaran dengan suasana belajar 
mengajar yang menyenangkan. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
Hartati (2011) yang menyatakan bahwa 
pembelajaran dengan model Talking Stick 
(Tongkat Berbicara) berpengaruh terhadap 
hasil belajar biologi pada siswa kelas X 
SMA Negeri 2 Labuapi. Selain itu 
Ma’rifah (2013) juga menyatakan bahwa 
penerapan metode Talking Stick dengan 
media Power Point efektif meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Ibnul 
Qoyyim Putri Berbah Sleman Yogyakarta. 

Keberhasilan proses pembelajaran 
menggunakan metode Talking Stick juga 
dapat diketahui dari ketuntasan belajar 
peserta didik yang memperoleh nilai diatas  
≥75. Nilai tersebut berdasarkan kriteria 
kentutasan minimal kurikulum 2013 yang 
ditetapkan oleh sekolah. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa kelas eksperimen 
memperoleh persentase ketuntasan yang 
jauh lebih tinggi yaitu 71%, sedangkan 
kelas kontrol 44%. 

Pada hasil observasi aktivitas guru 
didapatkan gambaran langsung mengenai 
langkah-langkah yang telah terlaksana 
dalam penerapan metode talking stick 
maupun metode ceramah plus diskusi. 
Secara keseluruhan semua deskriptor 
terlaksana dengan baik. Namun ada 
beberapa deskriptor yang masih belum 
sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan 
baik karena keterbatasan yang dimilki oleh 
peneliti. Memusatkan perhatian peserta 
didik ketika memulai pembelajaran 
merupakan salah satu contohnya. Hal ini 
disebabkan karena ketika ingin memulai 
pelajaran, siswa masih terpengaruh 
pelajaran sebelumnya. Mereka merasa 
lelah dan tidak jarang keluar kelas untuk 
bermain sebelum pelajaran IPA dimulai. 
Ini menyebabkan siswa menjadi kurang 
fokus dan tidak siap untuk memulai 
pelajaran. 

Selama proses pembelajaran 
berlangsung dengan menggunakan metode 
talking stick waktu yang dibutuhkan lebih 
banyak dari  pada pembelajaran 
menggunkan metode ceramah dan diskusi, 
karena harus dilakukan kegiatan 
permainan, sehingga guru dalam 
menyampaikan informasi menjadi terbatas. 
Namun hal tersebut juga mendukung 
pembelajaran yang berpusat pada peserta 
didik (student center), yaitu peserta didik 
harus lebih aktif dan menjadi pusat dalam 
kegiatan pembelajaran. Ini sesuai dengan 
pendapat Suprijono (2009) bahwa pada 
metode Talking Stick siswa dilatih untuk 
belajar sendiri dan menjadikan siswa lebih 
giat belajar serta senang dalam mengikuti 
proses pembelajaran yang melibatkan 
siswa untuk aktif.  

Seluruh siswa memiliki 
kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
soal dalam stick, karena tongkat bergulir 
sesuai dengan iringan musik dan berhenti 
pada saat musik juga berhenti. Jadi siswa 
yang tidak aktif di kelas maupun siswa 
yang jarang dan tidak berani 
mengemukakan pendapatnya juga 
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memiliki kesempatan untuk menjawab 
pertanyaan. Permainan ini secara tidak 
langsung menghindari monopoli kelas oleh 
siswa-siswa yang pintar dan memang aktif. 
Ini sesuai dengan pendapat Masykur 
(2013) yang menyatakan dalam penerapan 
metode Talking Stick siswa dituntut untuk 
siap menjawab pertanyaan atau 
mengemukakan pendapat tanpa terlebih 
dahulu ditunjuk atau mengajukan diri, 
namun berdasarkan pemberhentian tongkat 
yang bergulir pada setiap siswa.  

Hasil belajar afektif siswa yang 
meggunakan metode talikng stick juga 
lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 
yang menggunakan metode ceramah plus 
diskusi. Dapat dilihat dari perolehan nilai 
rata-rata afektif di kedua kelas tersebut. 
Hal ini disebabkan karena pengguanan 
metode Talking Stick secara tidak langsung 
memberi dorongan kepada siswa untuk 
membangun rasa percaya diri dalam 
menjawab pertanyaan selama permainan 
berlangsung. Kemauan untuk 
berpartisipasi dalam mengikuti proses 
pembelajaran dan aktif mengikuti 
permianan talking stick. Berbeda dengan 
siswa kelas ceramah plus diskusi yang 
kurang berpartisipasi selama proses 
pembelajaran. Siswa yang aktif hanya 
siswa yang pintar dan memang selalu 
mengikuti pembelajaran dengan serius. 
Semakin aktif siswa dalam mengikuti 
pembelajaran akan memberikan banyak 
pengalaman belajar sehingga 
menyebabkan pemahaman siswa 
meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Silberman (2009) yang menyatakan bahwa  
semakin banyak aktifitas yang dilakukan, 
pemahaman siswa semakin bertambah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
metode pembelajaran talking stick 
memberikan pengaruh yang baik 
terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 
di SMPN 13 Mataram pada pokok 
bahasan struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan serta pemanfaatanya dalam 
teknologi. 

 

Saran  

1. Perlu dilakuan penelitian lebih 
lanjut dengan menerapkan metode 
pembelajaran talking stick pada 
materi IPA (khususnya Biologi) 
yang lainnya. 

2. Dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran menggunakan 
metode ini perlu alokasi waktu 
yang cukup sehingga peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat 
mengatur dan mengelola waktu 
dengan baik. 

3. Penerapan metode talking stick di 
berikan dengan menggunakan 
iringan musik yang volumenya 
bisa terdengar oleh seluruh siswa 
agar penerapan talking stick 
berjalan dengan baik.  
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