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ABSTRAK 

  

Hasil belajar adalah tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar yang dimaksud 

adalah hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini 

mengkaji pengaruh metode pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar 

sejarah siswa kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode Talking 

Stick terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota 

Jambi. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (quasi eksperiment) 

dengan bentuk desain pretest dan posttest yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi kelas X semester II tahun ajaran 2017/2018 dan dilakukan pada tanggal 30 

April 2018 sampai dengan 11 Mei 2018.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen (74,23) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada 

kelas kontrol (62,46) dan diperoleh nilai thitung > ttabel (5,33 > 2,000) berarti Ha 

diterima dan H0 ditolak.  

Kesimpulannya terdapat pengaruh metode pembelajaran talking stick  

terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota 

Jambi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada guru untuk 

menggunakan metode pembelajaran talking stick pada proses pembelajaran 

sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. Untuk penelitian lebih lanjut, 

disarankan kiranya untuk perlu diteliti pada pokok bahasan yang lain dan dalam 

ruang lingkup yang lebih luas. 

Kata kunci: Metode Pembelajaran Talking Stick, dan Hasil Belajar 

 

 

Pendahuluan  

Adapun yang menjadi permasalahan siswa dalam pembelajaran sejarah 

adalah guru masih bersifat monoton yang mana selalu menggunakan metode 

konvensional tanpa adanya variasi ataupun penyegaran dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar, guru selalu memberi tugas Lembar Kerja Siswa 



 
 

(LKS) kepada siswa. Guru juga tidak pernah menggunakan media pada saat 

kegiatan belajar berlangsung, hal ini tentu membuat siswa merasa bosan dan 

mengantuk saat berada di dalam kelas. Siswa juga tidak berminat, tidak 

semangat dan tidak termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Guru cenderung 

mendominasi proses pembelajaran hingga siswa hanya memperhatikan 

penjelasan guru saja, dari hal ini tentu akan mengakibatkan tingkat kejenuhan 

belajar sejarah pada siswa. Interaksi guru dan siswa kurang berjalan secara 

fleksibel, dalam arti guru lebih mendominasi proses pembelajaran. Beberapa 

guru belum mengembangkan metode pembelajaran yang mengikut sertakan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Permasalahan belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah inilah yang akan mengakibatkan kurang 

lancarnya proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama melakukan Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) pada tanggal 16 Oktober s/d 16 Desember 2017 

terhadap proses pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Kota Jambi 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran sudah baik namun masih kurang 

menggunakan metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang 

kurang bervariasi dan guru hanya menggunakan metode ceramah menjadikan 

proses pembelajaran hanya berorientasi pada guru semata. Sehingga banyak 

siswa menjadi pasif yang membuat siswa menjadi bosan, kurangnya 

semangat siswa dalam mengikuti pelajaran, siswa jarang bertanya pada guru 

meskipun belum paham materi, siswa tidak berani mengemukakan pendapat, 

siswa tidak aktif dan siswa tidak mempunyai motivasi untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru. Hal tersebut disebabkan karena guru sejarah 

belum menerapkan metode-metode pembelajaran yang berkreasi yang 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini yang diberikan oleh guru sejarah di 

SMK Negeri 1 Kota Jambi. 
Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Ulangan Harian Siswa Kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 

Kota Jambi Tahun Ajaran 2017/2018 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Rata-rata 
KKM Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

1 XI Tata Niaga 1 39 60 70 11 28 

2 XI Tata Niaga 2 39 60 70 10 29 

3 XI Tata Niaga 3 38 67 70 12 26 

4 XI Tata Niaga 4 36 65 70 15 21 

5 XI Tata Niaga 5 37 67 70 19 18 

 (sumber: Guru Sejarah SMK Negeri 1 Kota Jambi) 

 

Kondisi siswa dalam proses pembelajaran di kelas tersebut cenderung 

kurang memperhatikan penjelasan guru. Jika diberi kesempatan untuk 

bertanya tidak ada yang bertanya, begitu pula sebaliknya jika diberikan 



 
 

pertanyaan siswa tidak mampu menjawab. Strategi yang digunakan oleh guru 

saat itu dalam kegiatan belajar mengajar masih sebatas pembelajaran 

konvesional yaitu ceramah dan latihan soal dalam mengajar sejarah, inilah 

yang menjadikan siswa merasa bosan dan kurang berpartisipasi aktif selama 

pembelajaran berlangsung di kelas. 

Siswa Tata Niaga, pada dasarnya lebih suka bekerja turun langsung 

kelapangan dari pada belajar materi. Ketika didalam kelas mereka sibuk 

dengan urusan mereka masing-masing, tidak terlibat langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar. Siswa beranggapan bahwa berbicara ataupun terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran tidaklah begitu penting. Siswa sering 

kali mengobrol dengan teman sebangku sehingga membuat kondisi kelas 

menjadi ribut. Ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara 

menyeluruh, siswa tidak memberikan tanggapan. Hal ini tentu saja 

merupakan penghambat dari tujuan pendidikan.  

Untuk meminimalisasi permasalahan yang ada, perlu adanya langkah yang 

jelas agar proses pembelajaran sejarah lebih menarik dan bermakna salah satu 

upayanya dengan menerapkan metode pembelajaran yang cocok pada saat 

proses pembelajaran. Menentukan pembelajaran yang cocok dan sesuai 

dengan materi dan karakteristik siswa tentu tidak mudah. Namun guru harus 

bisa untuk menerapkan metode-metode pembelajaran sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan dengan tujuan agar dapat meningkatkan pemahaman 

siswa. 

Untuk itu perlu terciptanya proses belajar mengajar yang lebih baik. Salah 

satu pembelajaran yang dapat digunakan agar pembelajaran menarik, 

menyenangkan, sekaligus membuat hasil siswa menjadi lebih baik adalah 

mengggunakan metode pembelajaran Talking Stick. Menurut Kurniasih dan 

Berlin (2017: 83) metode ini sangat sederhana dan cukup mudah untuk 

dipraktekkan, khususnya pada siswa-siswa SD, SMP, dan SMA/SMK. Selain 

sebagai metode agar siswa mau berpendapat, tapi juga untuk melatih siswa 

berani berbicara. Dengan metode pembelajaran ini suasana kelas bisa terlihat 

lebih hidup dan tidak monoton. Metode  pembelajaran Talking Stick ini 

menggunakan bantuan tongkat, yang mana tongkat nantinya akan dijadikan 

sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan dari 

guru setelah guru menjelaskan dan siswa mempelajari materi pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode pembelajaran Talking Stick dan hasil belajar siswa. 

Dalam hal ini penulis memberi judul : “Pengaruh Metode Talking Stick 

Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 

1 Kota Jambi” 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah gambaran dari sebagian besar 

proses belajar yang dilakukan siswa. Hasil belajar juga merupakan tolak 

ukur yang digunakan untuk mengetahui dan memahami suatu mata 

pelajaran. Hasil belajar dapat berupa keterampilan, nilai, dan sikap setelah 



 
 

siswa mengalami proses belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dan 

siswa harus mempunyai hubungan timbal balik, dan siswa diharapkan 

memperoleh kepandaian dan kecakapan tertentu serta perubahan-perubahan 

pada dirinya. Perubahan hasil belajar dapat berupa seperti perubahan 

pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap dan nilai. 

Menurut Sudjana (2014: 22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Sudjana (2014: 3) juga menyatakan bahwa hasil belajar siswa 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotor. Namun Sudjana (2014: 23) menyebutkan diantara ketiga ranah 

itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi dan bahan 

pengajaran. 

Sejalan dengan Sudjana, Miller (dalam Edrayanto dan Yustiana, 2014: 

31) menyatakan bahwa hasil belajar siswa adalah kemampuan atau 

kompetensi yang dimiliki atau dikuasai siswa setelah siswa memperoleh 

atau menerima pengalaman belajarnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang 

terjadi pada diri siswa setelah mengikuti suatu proses belajar ataupun 

pengalaman belajarnya. Perubahan yang terjadi dari segi pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan.  

 

B. Metode Pembelajaran Talking Stick 

Kata metode berasal dari Yunani yaitu “Methodos” yang berarti cara 

berjalan yang ditempuh. Menurut Surakmad (dalam Wahab, 2015: 211), 

menyatakan bahwa metode adalah cara yang didalam fungsinya merupakan 

alat untuk mencapai suatu tujuan. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Fathurrahman (dalam Suyadi, 2013: 

15) menyatakan metode adalah salah satu cara. Dalam pengertian umum, 

metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang ditempuh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahkan metode 

pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh seorang guru dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik di kelas untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. 

Menurut Kurniasih dan Berlin (2017: 82), metode pembelajaran talking 

stick merupakan satu dari sekian banyak satu model pembelajaran 

kooperatif. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat. 

Tongkat dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat atau 

menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pelajaran. 

Talking Stick termasuk salah satu metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran ini dilakukan dengan batuan tongkat, siapa yang memegang 

tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari 

materi pokoknya. Pembelajaran talking stick sangat cocok diterapkan bagi 

siswa SD, SMP, SMA/K (Huda, 2013: 224). 



 
 

Pembelajaran dengan metode talking stick mendorong peserta didik 

untuk berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran dengan metode 

talking stick diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan 

dipelajari (Suprijono, 2016: 128). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu (quasi 

Experiment). Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2013: 144). 

Banyak sekali para peneliti pemula dan juga peneliti dilembaga 

pendidikan tinggi melakukan penelitiannya dengan menggunakan 

eksperimen semu yang dikenal dengan eksperimen kuasi. Pada eksperimen 

semu ini diperlukan adanya treatmean yang biasanya ditujukan kepada 

kelas eksperimen dan diharapkan treatmean ini dapat memberika hasil 

yang berbeda, artinya jauh lebih baik daripada kelas kontrol (Darmawan, 

2013: 51). 

Adapun bentuk desain quasi experiment yang digunakan, yaitu 

nonequivalent control group. Menurut Sugiyono (2013: 116) pada desain 

ini kelompok kontrol tidak dipilih secara random 

 

B. Subjek Penelitian 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada penelitian ini 

dipilih secara tidak random. Hal ini sesuai dengan desain nonequivalent 

control group design yang memilih sampel secara tidak random melainkan 

dengan tujuan tertentu yaitu melihat kesetaraan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol (Sugiyono, 2013: 116). 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi kelas XI 

Tata Niaga, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas yaitu 

XI Tata Niaga 2 sebagai kelas eksperimen dan XI Tata Niaga 1 sebagai 

kelas kontrol 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2013: 60). 

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).  

 

D. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Jambi yang terletak 

di Jalan Jend.A. Thalib Telanai Pura, Jambi. SMK Negeri 1 Kota Jambi 

dipilih karena peneliti dapat merasakan bagaimana proses belajar mengajar 



 
 

yang berlangsung. Alasan tersebut diperkuat oleh pengalaman hasil 

wawancara yang menggambarkan bahwa perencanaan pembelajaran yang 

disiapkan guru belum mampu digarap secara serius sehingga kemampuan 

guru dalam mengelola kelas sangatlah rendah, serta proses pembelajaran 

dilakukan masih mengandalkan metode konvensional sehingga proses 

pembelajaran belum maksimalnya hasil belajar siswa. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 

11 Mei yang mana merupakan semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. Prosedur Penelitian 

1).Tahap Persiapan, ada tahap ini penulis mempersiapkan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, antara lain: 

menentukan jadwal kegiatan penelitian, menentukan kelas sampel, 

mempersiapkan alat penilaian otentik.  

2).Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut: melakukan tes pendahuluan, melaksanakan proses 

pengajaran. 

3). Tahap Akhir,  dalam tahap akhir ini peneliti melakukan kegiatan 

mempersiapkan soal-soal terakhir (Posttest) dan memberikan tes terakhir 

pada siswa dalam kurun waktu yang telah ditentukan peneliti. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang 

dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adannya (Margono, 2010: 155). Dalam penelitian ini 

instrumen yang digunakan adalah tes yang dibuat oleh peneliti berupa tes 

tertulis yang berupa soal objektif. 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil 

belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran (Sudjana, 2014: 35). Untuk itu instrumen harus diuji, yaitu 

sebagai berikut: Uji Validitas Instrumen, Taraf Kesukaran Soal, Daya 

Beda, Uji Reliabilitas Instrumen. 

 

G. Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan adalah uji homogenitas 

digunakan untuk pengujian hipotesis, maka perlu pengujian homogenitas 

varian terlebih dahulu dengan uji F dan Uji Hipotesis untuk 

membandingkan (membedakan) apakah kedua variabel tersebut sama atau 

berbeda. Guna untuk menguji kemampuan generalisasi.  



 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI Tata Niaga 1 dan XI Tata Niaga 2 

SMK Negeri 1 Kota Jambi mulai tanggal 30 April sampai dengan 11 Mei 2018 

sebanyak 6 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama diberikan pretest dengan 

materi pembentukan negara dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

kepada kedua kelas. Pertemuan kedua sampai pertemuan kelima diterapkan 

metode Talking Stick pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional 

pada kelas kontrol. Sedangkan pertemuan keenam diberikan posttest kepada 

kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan materi pembentukan negara 

dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 

Berdasarkan data yang sudah ada, dapat diperoleh distribusi data hasil 

belajar kelas eksperimen menyebar dari 57-93, diperoleh nilai mean (skor rata-

rata) = 74,23; median (skor tengah) = 75; modus (skor yang sering muncul) = 75; 

simpangan baku = 9,16. Siswa yang mempunyai hasil belajar sejarah pada kelas 

eksperimen kategori sangat baik ada 4 orang (10%), kategori baik ada 24 orang 

(62%) dan kategori sedang ada 11 orang (28%). Dari deskripsi data hasil belajar 

sejarah kelas eksperimen siswa kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi 

berada pada kategori Sedang, Baik dan Sangat Baik. 

Berdasarkan data yang sudah ada, dapat diperoleh distribusi data hasil 

belajar kelas kontrol menyebar dari 43-86. Untuk melihat data hasil belajar kelas 

kontrol, diperoleh nilai mean (skor rata-rata) = 62,46; median (skor tengah) = 61; 

modus (skor yang sering muncul) = 61; simpangan baku 10,33. Siswa yang 

mempunyai hasil belajar sejarah pada kelas kontrol kategori sangat baik ada 3 

orang (8%), kategori baik ada 6 orang (15%) dan kategori sedang ada 28 orang 

(72%) serta kategori kurang baik ada 2 orang (5%). Dari deskripsi data hasil 

belajar sejarah kelas kontrol siswa kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota 

Jambi berada pada kategori Kurang Baik, Sedang, Baik dan Sangat Baik.  

 

B. Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan untuk melihat: 

1. Kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

2. Apakah terdapat pengaruh metode talking stick terhadap hasil belajar sejarah 

siswa kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi 

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melakukan Uji Homogen dan 

Uji Hipotesis. 

  

4.2.1 Uji Homogenitas 

a. Perhitungan Pretest 

Dari analisis uji homogen dan varians dengan menggunakan uji F, 

pada pretest didapat Fhitung = 1,02 dan Ftabel = 1,76.  

Untuk perhitungannya dapat dilihat di bawah ini: 

 



 
 

1. Kelas Eksperimen 

 ̅ = 46,69    = 95,65 n = 39 

2. Kelas Kontrol 

 ̅ = 44,03    = 97,42 n = 39 

Dengan menggunakan uji F dapat dihitung: 

  
                

                
 

  
     

     
 

   1,02 

Hasil selanjutnya dengan Ftabel: 

dk pembilang = 39-1 = 38 

dk penyebut = 39-1 = 38 

Dari daftar distribusi F diperoleh: 

Ftabel = 1,76  

Fhitung = 0,98 

Dari perhitungan Fhitung < Ftabel (1,02 < 1,76) maka dapat 

disimpulkan bahwa variansi kelas kelompok eksperimen dan kelas 

kelompok kontrol homogen. 

b. Perhitungan Posttest 

Dari analisis uji homogen dan varians dengan menggunakan uji F, 

pada posttest didapat Fhitung = 1,27 dan Ftabel = 1,76. Untuk 

perhitungannya dapat dilihat di bawah ini: 

Berdasarkan data hasil posstest diperoleh: 

1. Kelas Eksperimen 

 ̅ = 74, 23    = 83,91 n = 39 

2. Kelas Kontrol 

 ̅ = 62,46    = 106,71 n = 39 

Dengan menggunakan uji F dapat dihitung: 

  
                

                
 

  
      

     
 

   1,27 

Hasil selanjutnya dengan Ftabel: 

dk pembilang = 39-1 = 38 

dk penyebut = 39-1 = 38 

Dari daftar distribusi F diperoleh: 

Ftabel = 1,76 

Fhitung = 1,27 



 
 

Dari perhitungan Fhitung < Ftabel (1,27 < 1,76) maka dapat 

disimpulkan bahwa variansi kelas kelompok eksperimen dan kelas 

kelompok kontrol homogen. 

4.2.2 Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

metode pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar sejarah siswa 

kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota Jambi, digunakan uji t-test 

separated varians yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:138) sebagai 

berikut: 

  
     

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Sebelum mencari nilai t, terlebih dahulu ditentukan dari   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅    
  dan 

  
  dari data hasil posttest yang telah ditentukan. Berdasarkan perhitungan 

dapat diperoleh nilai yaitu:   ̅̅ ̅           ̅̅ ̅           
            

  
      , maka nilat t adalah sebagai berikut: 

  
     

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
           

√     
   

      
  

 

  
     

√         
 

  
     

√    
 

  
     

    
 

       
Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 5,33. Kriteria pengujiannya 

adalah dengan dk = n1 + n2 – 2. Maka diketahui dk = 39 + 39 – 2 = 76 dan 

dapat dilihat pada tabel distribusi t dk = 76 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 

2,000. Dengan demikian nilai thitung > ttabel (5,33 > 2,000) berarti Ha diterima 

dan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh metode pembelajaran 

talking stick  terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI Tata Niaga SMK 

Negeri 1 Kota Jambi. 

 

 

 



 
 

PENUTUP 

Berdasarkan  hasil analisa data dan  pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas XI Tata Niaga 2 pada mata pelajaran sejarah 

yang dibelajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran talking stick adalah 74, 

23, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas XI Tata Niaga 

1  yang dibelajarkan secara konvensional adalah 62, 46. 

Dari analisis uji t diperoleh nilai thitung > ttabel (5,33 > 2,000) berarti Ha diterima 

dan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh metode pembelajaran talking 

stick  terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI Tata Niaga SMK Negeri 1 Kota 

Jambi. 

Banyak cara yang mampu membuat siswa tidak merasa bosan, salah satunya 

adalah dengan menggunakan metode pembelajaran talking stick yang mana metode 

ini mampu membuat siswa menjadi aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

siswapun akan merasa tertarik dengan metode pembelajaran talking stick. Siswa juga 

diajarkan untuk berani berbicara, tanpa ada rasa takut ataupun malu yang mana kelak 

berguna untuk kedepannnya. 
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