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ABSTRAK 

Sri Munawaroh. 2011. Keefektifan Penggunaan Metode Pembelajaran Talking 
Stick Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Materi Prinsip dan Motif Ekonomi 
Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Bawen.  Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Koperasi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Prof Dr. Rusdarti, M.Si, Pembimbing II: Drs. Fx. 
Sukardi. 
Kata Kunci: metode balajar Talking Stick, Prinsip dan Motif Ekonomi. 

 Keefektifan berkaitan dengan terlaksananya tugas pokok, tercapainya 
tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Tercapainya 
tujuan berarti siswa telah tuntas dalam proses pembelajaran. Metode belajar 
Talking Stick merupakan metode belajar yang mudah di terapkan, melibatkan 
aktivitas seluruh siswa tanpa ada perbedaan dan mengandung unsur permainan 
juga diharapkan bisa meningkatkan motivasi siswa untuk lebih giat dalam 
pembelajaran ekonomi. Dalam penelitian ini di gunakan metode belajar Talking 
Stick yang mengandung unsur permainan sehingga mendukung siswa belajar lebih 
aktif dan termotivasi  dalam situasi belajar yang santai. 
 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan populasi 
adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Bawen, dan sampel adalah kelas VII 
B dan VII D. kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII D sebagai kelas 
kontrol. Kelas eksperimen dengan metode belajar Talking Stick dan kelas kontrol 
dengan metode belajar ekspository. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi, metode angket dan metode tes. Desain eksperimen dalam 
penelitian ini menggunakan Pretest-Posttest Control Group Design 

Data akhir di olah dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas 
dan uji hipotesis. Dari uji normalitas di ketahui bahwa kedua kelompok 
berdistribusi normal, dari uji homogenitas diketahui bahwa tidak ada perbedaan 
varians antara kedua kelompok, dan dari uji hipotesis diketahui bahwa rata-rata 
motivasi siswa kelas Talking Stick lebih tinggi dari kelas ekspositori yaitu dengan 
tingkat motivasi kelas Talking Stick 84,92% dengan kategori Sangat Tinggi 
sedangkan kelas ekspositori 75,34% masuk kategori Tinggi. Skor tes pemahaman 
konsep kelas Talking Stick  juga lebih tinggi dari kelas ekspositori hal ini di 
perkuat dengan nilai rata evaluasi. Nilai rata-rata kelas Talking Stick 72,85 sedang 
rata-rata kelas ekspositori 66,55. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada 
kompetensi dasar prinsip dan motif ekonomi kelompok Talking Stick  lebih baik 
dari kelompok ekspository. Dalam penelitian ini disarankan agar guru 
menggunakan metode pembelajaran Talking Stick karena metode pembelajaran ini 
efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar.  


