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Abstrak—Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh alat 

bantu kreatif OMEGA dalam meningkatkan hasil belajar siswa.Dalam hal ini peneliti 

mengangkat masalah mengenai kesulitan siswa dalam memahami konsep bangun 

ruang. Pada materi ini siswa merasa kesulitan membayangkan bentuk-bentuk dan 

karakteristik yang terkait dalam bangun ruang tersebut. Siswa cenderung diajarkan 

konsep-konsep bangun ruang tanpa menggunakan benda konkret oleh guru di sekolah. 

Sehingga, siswa hanya memahami gambar tanpa tahu bentuk konkret benda itu seperti 

apa. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya alokasi dana untuk menyediakan alat-

alat peraga. Oleh karena itu, peneliti beriniasiatif untuk membuat suatu pembelajaran 

bangun ruang menggunakan alat bantu kreatif OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) 

untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V SD dengan metode talking stick. 

Metode talking stick merupakan metode yang digunakan untuk mendorong siswa agar 

berani mengemukakan pendapat. Metode ini juga termasuk dalam model Cooperatif  

Learning. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Kuantitatif. Adapun desain penelitian yang digunakan berupa Quasi Experimental, 

yaituNonequivalent Control Grup Design (Kelompok Kontrol Tidak Ekuivalen). 

Sampel yang digunakan adalah sampling purposive, dimana pengambilan sampel 

tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel 

tersebut diambil dari siswa kelas V SDN Kelapa Dua 3 Tangerang. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan berupa statistik inferensial berdasarkan hasil pre-test dan 

post-test menggunakan uji-t jenis two sample dependent test. Dari hasil penelitian 

disimpulkan bahwa kedua kelas yang diteliti mengalami peningkatan yang yang 

signifikan berdasarkan hasil uji. Adapun, siswa dengan menggunakan alat bantu 

kreatif OMEGA N-Gain-nya sebesar 0,48 (kategori sedang) dan yang menggunakan 

metode tradisionalN-Gain-nya sebesar 0,247 (kategori rendah). Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut siswa dengan alat bantu kreatif OMEGA mendapatkan kemudahan 

dalam memecahkan permasalahan matematika terkait materi bangun ruang 

dibandingkan siswa dengan pembelajarankonvensional. 

Kata kunci:OMEGA, bangun ruang, talking stick 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, terutama dengan semakin berkembangnya 

zaman. Melalui pendidikan seseorang mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai diri di 

masyarakat. Tanpa pendidikan seseorang akan sulit mengasah keterampilan atau keahlian yang ada dalam 

dirinya. Untuk mengasah keterampilan dibutuhkan suatu media yang dapat dijadikan sebagai alat bantu 

terutama dalam bidang yang abstrak seperti matematika. Media ini merupakan suatu alat yang dapat 

menjadi perantara antara guru dan siswa dalam suatu pembelajaran khususnya dalam bidang matematika. 

Matematika merupakan ratu dan pelayan ilmu, karena ilmu lain dapat dikembangkan atas dasar adanya 

ilmu matematika. Hingga kini fenomena pembelajaran matematika masih saja dianggap menyulitkan bagi 

siswa karena terdiri dari simbol-simbol yang abstrak berdasarkan hal yang konkret, yang terustruktur 

dalam bentuk urutan maupun penyajiannya. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 [2], tujuan 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut: (1)Siswa dapat memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep/algoritma, secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
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merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah; (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran matematika yang telah dijabarkan tersebut 

diperlukan suatu perubahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang masih sangat rendah. 

 Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki siswa selama proses belajar. Apabila 

proses belajar siswa lancar maka akan menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Menurut hasil 

survei dari TIMSS (Trends Internationl Mathematics and Science Study) mengenai prestasi belajar 

matematika yang diselenggarakan oleh IEA (International Association for the Evaluation of Education 

Achievement), pada tahun 1999 Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara, dan menurun pada 

tahun 2007 menjadi peringkat 36 dari 48 negara [3]. Berdasarkan hasil survei tersebut, Indonesia memiliki 

prestasi belajar matematika yang sangat rendah. Prestasi belajar ini dipengaruhi oleh tingkat penguasaan 

siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan demikian, untuk membantu meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa dibutuhkan alat bantu khususnya bagi siswa sekolah dasar yang masih dalam masa 

perkembangan. 

Menurut Sukayati (2009), siswa sekolah dasar adalah mereka yang menampilkan perbedaan-perbedaan 

individual dalam berbagai segi dan bidang, diantaranya adalah perbedaan dalam kemampuan kognitif dan 

bahasa serta perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak [5]. Menurut Piaget (dalam 

Alhaddad, 2012), anak yang berusia 7-11 tahun atau 12 tahun (usia sekolah dasar) berada pada tahapan 

operasional konkret dimana anak mengembangkan pemikiran logis tetapi masih terbatas pada objek-objek 

nyata, dimana proses berfikirnya masih memerlukan benda-benda yang dapat diamati [1].  Karakteristik 

anak sekolah dasar sendiri masih senang bermain, merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, 

sulit dalam memahami isi pembicaraan orang lain, melihat hal-hal yang mereka belum pernah lihat, dan 

memiliki rasa ingin tau yang tinggi.  Dalam menyajikan materi pelajaran khususnya matematika, guru 

sebaiknyamenggunakan suatu media berupa alat peraga. Alat peraga matematika  berfungsi 

mengkonkretkan materi-materi matematika yang bersifat abstrak sehingga dapat dihubungkan dengan 

pengalaman-pengalaman dalam kehidupan nyata siswa. Dalam hal ini, alat peraga adalah alat bantu 

pembelajaran yang dapat berfungsi dengan baik apabila alat tersebut dapat memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna, membuat siswa aktif, serta memberikan rasa senang kepada siswa. 

Alat bantu matematika memiliki peranan yang sangat besar bagi guru, yaitu untuk mempermudah 

penyampaian konsep-konsep dasar matematika dan juga bagi siswa dalam menerima pengetahuan yang 

disampaikan guru kepadanya. Sehingga, peneliti membuat suatu alat bantu kreatif OMEGA (Origami 

diMEnsi tiGA) agar penyampaian materi matematika terutama dalam materi bangun ruang dapat lebih 

mudah dipahami.Dengan demikian, siswa mampu menguasai materi dengan baik. Alat bantu kreatif ini 

merupakan sarana dalam memudahkan proses pembelajaran, tetapi dikemas dalam bentuk pembelajaran 

yang kreatif menggunakan origami. Dengan kreatifitas, maka selembar kertas dapat membentuk bangun 

ruang (dimensi tiga) yang akan memberikan gambaran langsung bagi siswa untuk memahaminya. Selain 

itu, alat bantu kreatif OMEGA ini juga memiliki nilai tambah lain, yakni sifatnya yang praktis dan 

ekonomis. Sehingga, guru lebih mudah untuk menyediakan alat peraga dalam pembelajaran bangun ruang. 

OMEGA dipandang sebagai alat bantu kreatif karena dalam proses pembuatannya diperlukan ide untuk 

mengubah lembaran-lembaran kertas origami menjadi bangun-bangun ruang yang beraneka ragam bentuk 

dan ukurannya tanpa harus menggunakan alat bantu ukur seperti penggaris. Disamping itu, untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa tidak hanya diperlukan alat bantu saja, tetapi juga metode yang 

mampu menunjang proses pembelajaran siswa di kelas. 

Dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menguasai dan memahami materi, peneliti 

menggunakan metode pembelajaran talking stick. Metode talking stick merupakan metode pembelajaran 

yang pengaplikasiannya menggunakan kayu atau tongkat yang digilirkan dari siswa ke siswa dengan 

diiringi musik. Saat musik dihentikan maka siswa yang menerima tongkat harus menjawab pertanyaan 

yang diberikan. Pemberian pertanyaan ini bertujuan untuk mereview pelajaran yang sudah dibahas. Peneliti 

menggunakan metode ini dengan harapan siswa mampu mengingat apa yang sudah dipelajari karena 

mendengar jawaban lisan dari temannya dan berani memberikan jawabannya di depan kelas. Menurut 

Suprijono (2009) [1], metode ini digunakan untuk mendorong siswa agar mampu mengemukakan pendapat 

dalam menjawab permasalahan matematika. Dari penggunaan metode tersebut diharapkan siswa mampu 

berkomunikasi dengan siswa lainnya tanpa rasa ragu. Dengan metode ini pula siswa diharapkan mampu 

mengingat dan merangkum keseluruhan pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu untuk melihat sejauh mana pengaruh alat bantu kreatif 

OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) dalam meningkatkan hasil belajar siswa, serta memudahkan siswa 

dalam memecahkan permasalahan matematika terkait materi bangun ruang. Hal inilah yang mendasari 

peneliti untuk membuat suatu pembelajaran menggunakan alat bantu kreatif OMEGA (Origami diMEnsi 

tiGA), yang bertujuan agar siswa lebih termotivasi dalam belajar matematika. Melalui proses belajar yang 

konkret dalam pembuatan model bangun ruang (dimensi tiga) menggunakan origami diharapkan dapat  

menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Siswa diharapkan mampu menguasai bentuk-bentuk 

bangun ruang serta karakteristiknya. Oleh karena itu, peneliti berusaha menarik minat siswa terhadap 

matematika. Dimana, dalam matematika terdapat hal yang menarik untuk dipelajari, sehingga penelitian ini 

dapat bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mempelajari matematika.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

digunakan untuk menjawab masalah penelitian terhadap hasil belajar siswa dengan alat bantu kreatif 

OMEGA (Origami diMEnsi tiGA). Menurut Sugiono (2014: 14) [4], metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang digunakan. 

Penelitian ini dilakukan di SDN Kelapa Dua 3 Tangerang. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu siswa SDN Kelapa Dua 3 Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

sampling purposiveyang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini, yaitu 

siswa kelas V SDN Kelapa Dua 3 Tangerang yang terdiri dari dua kelas. Kedua kelas ini dibagi menjadi 

satu kelas eksperimen yang dikenai perlakuan berupa alat bantu kreatif OMEGA dengan menggunakan 

metode talking stickdan satu kelas kontrol tidak dikenai perlakuan (pembelajaran konvensional). Pemilihan 

siswa kelas V berdasarkan pertimbangan bahwa saat dilakukannya penelitian siswa tersebut belum benar-

benar mengenal apa itu bangun ruang. 

B. Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari instrumensoal yang telah diujikan. Adapun 

instrumen penelitian yang digunakan berupa tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) di kedua kelas 

tersebut. Adapun desain penelitian yang digunakan berupa Quasi Experimental, yaitu Nonequivalent 

Control Grup Design (kelompok kontrol tidak ekuivalen). Pada penelitian ini, tipe tes yang digunakan 

adalah tipe tes essay. Alasannya dengan menggunakan tipe tes essay maka hasil belajar siswa dapat 

dievaluasi dengan membandingkan hasil tes awal (pre-test)  dan akhir (post-test), yang tidak dipengaruhi 

oleh sistem tebakan atau keberuntungan. Sebelum diujikan peneliti telah melakukan validasi soal dengan 

melakukan konsultasi bersama dosen pembimbing dan melakukan pengujian soal kepada mahasiswa 

Matrikulasi I STKIP Surya asal Papua angkatan 2015. Adapun jumlah butir soal yang valid sebanyak 5 

soal dari 8 soal yang diujikan, sehingga setelah instrumen tersebut valid instrumen dapat diberikan kepada 

siswa Kelas V SD. Dari skor pre-test dan post-test peneliti menggunalan N-Gain (gain ternormalisasi) 

dengan rentang nilai 0 sampai dengan 1. Perhitungan menggunakan N-Gain ini dilakukan agar kesimpulan 

tidak berdasarkan tebakan dan nilai yang tertinggi. 

Selanjutnya, dalam pengolahan data peneliti menggunakan uji-t dengan tipe two sample dependent test. 

Uji-t digunakan untuk melihat adanya perbedaan peningkatan yang signifikan antara kelas kontrol dan 

eksperimen. Namun, persyaratan untuk melakukan uji-t harus didahului dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas yang digunakan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan, uji 

homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher. Keseluruhan perhitungan menggunakan bantuan Microsoft 

Office Excel. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada September 2015. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 

Kelapa Dua 3 Tangerang. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yakni kelas V A yang bertindak sebagai 

kelas kontrol dan V B sebagai kelas eksperimen, dengan jumlah siswa masing-masing sebanyak 30 siswa. 

Metode pengajaran yang diterapkan pada kelas kontrol berbeda dengan kelas eksperimen. Pada kelas 

kontrol pembelajaran yang digunakan berupa pembelajarankonvensional. Sedangkan, pada kelas 

eksperimen metode yang  digunakan, yakni metode talking stickdengan alat bantu kreatifOMEGA(Origami 
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diMEnsi tiGA).Pemilihan kedua kelas ini berdasarkan pertimbangan karena peneliti menerapkan desain 

Quasi Experimental. 

Data pre-test kedua kelas ini digunakan untuk melihat peningkatan apakah kelas eksperimen lebih baik 

dari kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis data pre-testkelaskontrol dan eksperimen diperoleh sebaran 

data sebagai berikut. 

GAMBAR 1. KURVA POLIGON PRE-TEST  PADA KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 

 

Sedangkan, hasil analisis data post-testkelaskontrol dan eksperimendisajikan pada kurva poligon 

berikut ini. 

GAMBAR 2. KURVA POLIGON POST-TEST  PADA KELAS KONTROL DANEKSPERIMEN 
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Selanjutnya, hasil analisis data skor rata-rata hasilpre-testkelas kontrol memiliki mean (M) = 19,93 dan 

kelas eksperimen  memiliki mean (M) = 19,688. Sedangkan, hasil analisis data skor rata-rata hasil post-test 

pada kelas kontrol dan eksperimen berturut-turut, yaitu memiliki mean (M) = 39,893 dan 58,8283. Hasil 

analisis data ini disajikan dalam bentuk diagram batang berikut ini. 

GAMBAR3. DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN SKOR RATA-RATA KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 
 

Dapat disimpulkan bahwa untuk kelas kontrol terjadi peningkatan dari rata-rata sebelumnya sebesar 

19,688 menjadi 39,893. Sedangkan, pada kelas eksperimen terjadi peningkatan dari rata-rata sebelumnya 

sebesar 19,93 menjadi 58,8283. Kedua kelas tersebut sama-sama mengalami peningkatan. Namun, untuk 

kelas eksperimen peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Selanjutnya, dilakukan 

analisis data menggunakan statistika inferensial, yaitu uji-t. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terdapat uji 

prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil pengolahan data dengan 

diawali uji normalitas berupa uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi α = 0,05 dan n = 30. Hasil 

perhitungan pre-testpada kelas kontrol adalah 0,2214 dan pada kelas eksperimen adalah 0,1490 dengan sig. 

0,242. Artinya, pada kelas kontrol dan eksperimen data sampel berdistribusi normal. Karena kedua data 

memenuhi syarat maka dapat dilakukan uji homogenitas pada tahap selanjutnya. Uji homogenitas yang 

digunakan adalah uji Fisher dengan taraf signifikansi α = 0,05. Dari hasil perhitungan diperoleh 0,422 pada 

kelas kontrol dan 0,725pada kelas eksperimen dengan sig. 1,86. Artinya, untuk kedua kelas dihasilkan 

variansi data yang homogen sehingga uji-t dengan two sample dependenttest dapat dilakukan. Hasil ujinya 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 6,319 pada kelas kontrol dan 9,919 pada kelas eksperimen dengan 

sig. 2,045. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian untuk kedua kelas tersebut Ho ditolak. Artinya, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test. Hal ini membuktikan bahwa 

penggunaan OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, 

diperoleh hasil dari perhitungan data N-Gain dengan kelas kontrol 0,247 (termasuk kriteria rendah) dan 

kelas eksperimen 0,48 (termasuk kriteria sedang). 

Pada kelas eksperimen peneliti memberikan perlakuan secara konkret bentuk bangun ruang dengan alat 

bantu kreatif OMEGA (Origami diMensi tiGA) dan penggunaan metodetalking stick.Alat bantu kreatif 

OMEGA (Origami diMensi tiGA) khususnya pada materi bangun ruang membantu siswa merealistiskan 

benda yang abstrak menjadi konkret sehingga siswa mampu menguasai materi dengan baik. Disamping itu, 

dengan metode talking sticksiswa menjadi lebih aktif dan antusias untuk memahami pelajaran dikarenakan 

kondisi kelas yang dibuat santai dan menyenangkan. Sehingga siswa menjadi lebih berminat terhadap 

pelajaran matematika. Sedangkan, pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. Dari hasil 

analisis data ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berbeda dari hasil belajar matematika siswa. 
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Dengan demikian, penggunaan alat bantu kreatif OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) menggunakan metode 

talking stick pada kelas eksperimen dinilai mampu mempermudah siswa dalam merealistiskan benda yang 

abstrak menjadi konkret sehingga mampu memotivasi siswa dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian berupa pengolahan data dari hasil pre-test dan post-test (lihat gambar 3) 
dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika pada materi 
bangun ruang menggunakan alat bantu kreatif OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) pada kelas eksperimen 
mengalami peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang 
menggunakan metode konvensional. Hasilpre-test dan post-test  pada kelas kontrol meningkat dari rata-
rata sebelumnya sebesar 19,93 menjadi 39,893. Sedangkan, pada kelas eksperimen terjadi peningkatan dari 
rata-rata sebelumnya sebesar 19,688 menjadi 58,8283. Penggunaan OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) 
mampu membuat siswa lebih termotivasi, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, 
OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) juga menciptakan pembelajaran yang menyenangan dan menarik minat 
siswa. Melalui metode talking stick siswa diajak untuk berani mengemukakan pendapat di depan kelas 
dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. 

Berdasarkan hasil simpulan tersebut terdapat beberapa saran, yaitu untuk peneliti selanjutnya 
diharapkan mampu mengembangkan alat bantu kreatif OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) tidak hanya 
terbatas pada bangun ruang kubus, balok, dan limas segitiga, tetapi juga bangun ruang lainnya. Selain itu, 
OMEGA (Origami diMEnsi tiGA) tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, tetapi 
juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan matematis siswa. 
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