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MOTTO

Dreams and hopes are the key to be success in the future. So, let’s dream and 

always hope.

Kemenangan tidak diperoleh dengan kebetulan, melainkan melalui kegigihan 

perjuangan dan besarnya pengorbanan, kegigihan terwujud lantaran kenyakinan 

akan kebenaran yang diperjuangkan.

Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah 

ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh 

itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh 

permasalahan akan rusak 

( Khalifah ‘Ali )

Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(AL-Baqarah)

Jangan kamu merasa bangga dengan dirimu karena belum tentu kelebihan dalam 

dirimu membuatmu beruntung, janganlah kamu merasa kaya akan hartamu 

karena belum tentu harta akan menyelamatkanmu, janganlah kamu merasa indah 

dihadapan saudaramu karena belum tentu keindahan wajahmu akan 

menyejukkan kalbu, tapi banggalah dengan apa yang ada dihidupmu karena jika 

kamu qona’ah akan lebih baik bagimu
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UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
MELALUI COOPERATIVE LEARNING  TIPE TALKING STICK

DI SMP NEGERI 1 JETIS, BANTUL

Oleh
Hendrik Budiyanto
NIM. 06301244034

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan minat belajar matematika 
siswa kelas VIII D SMP Negari 1 Jetis Bantul melalui model cooperative learning 
tipe talking stick. Aspek minat belajar matematika siswa yang diamati dalam 
penelitian ini meliputi 6 aspek, yaitu rasa senang, perhatian, keingintahuan, 
ketertarikan, kesadaran, dan kebutuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 
kolaboratif antara guru dan peneliti. Partisipan adalah siswa kelas VIII D SMP 
Negeri 1 Jetis dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang siswa. Tindakan 
dilaksanakan dalam 2 siklus dengan setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, angket, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model cooperative learning tipe 
talking stick dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas VIII D 
SMP Negeri 1 Jetis pada materi bentuk aljabar. Langkah-langkah pembelajaran 
kooperatif tipe talking stick dalam penelitian ini adalah 1) Siswa dikelompokkan 
menjadi 8 kelompok yang terdiri atas 4-5 orang, 2) guru menyiapkan tongkat, 3)
Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan 
kesempatan pada siswa untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran dalam 
modul selama 15 menit, 4) setelah selesai membaca dan mempelajari materi 
pelajaran, murid diperintahkan untuk menutup buku pelajaran, 5) Dengan alunan 
musik guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 
memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 
menjawabnya, demikian seterusnya sehingga sebagian besar siswa mendapat 
bagian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru, 6) siswa lain yang 
bergabung dalam satu kelompok boleh membantu menjawab pertanyaan jika 
anggota kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan, 7) guru bersama-sama 
dengan siswa membuat kesimpulan, 8) guru melakukan evaluasi/penilaian, baik 
secara kelompok maupun individu, 9) guru menutup pembelajaran. Peningkatan 
minat belajar siswa dapat terlihat dari rata-rata persentase hasil observasi minat 
dari 70,47% pada siklus I meningkat menjadi 76,43% pada siklus II dengan 
kategori “tinggi” dan rata-rata persentase hasil angket minat belajar siswa dari 
63,04% pada siklus I meningkat menjadi 72,63% pada siklus II dengan kategori 
“tinggi”.Hal ini senada dengan pendapat guru bahwa penerapan model 
cooperative learning tipe talking stick ini dapat meningkatkan minat belajar 
matematika siswa. 
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