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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Jawa ialah mata pelajaran muatan lokal di provinsi Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Tujuan mata pelajaran bahasa Jawa menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang mata pelajaran 

bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di Sekolah Dasar/Madrasah adalah 

sebagai wadah guna menumbuhkan nilai-nilai moral pada siswa, sebagai 

pendidikan, dan budi pekerti, juga bertujuan untuk melestarikan bahasa dan 

budaya daerah. Agar tujuan mata pelajaran bahasa Jawa tersebut tercapai, perlu 

adanya pembelajaran yang maksimal, salah satunya dengan terwujudnya 

pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Rusman (2010:326) pembelajaran 

menyenangkan adalah proses pembelajaran tanpa ada paksaan atau perasaan 

tertekan sehingga hubungan guru dan siswa terdapat ikatan yang kuat.  

Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilaksanakan dengan model 

pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran talking stick. Model 

pembelajaran talking stick ialah pola pembelajaran memakai bantuan tongkat saat 

pelaksanannya. Talking stick menurut Huda (2013:224) adalah metode yang pada 

awalnya dipergunakan guna mengajak seluruh orang berbicara pada suatu forum 

oleh penduduk asli Amerika. Penerapan model pembelajaran talking stick dengan 

cara membentuk kelompok siswa yang heterogen, selanjutnya guru memberi 

penjelasan materi, siswa mendiskusikan materi yang sudah disampaikan oleh guru 

bersama dengan anggota kelompoknya, lalu guru memberi tongkat untuk dioper 

ke setiap siswa. Siswa yang menerima tongkat itu hendaklah menjawab 
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pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Melalui model pembelajaran kooperatif 

talking stick dapat melatih siswa untuk selalu fokus dan siap dalam menghadapi 

situasi apapun. Model pembelajaran juga bisa berkolaborasi dengan media 

pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. 

Media pembelajaran tidak hanya sebagai pelengkap dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM), namun media pembelajaran sangat membantu guru 

untuk menyampaikan materi yang diajarkan. Menurut Gagne dan Briggs dalam 

Kustandi, dkk. (2013:7) secara fisik alat yang digunakan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran adalah buku, gambar, foto, grafik, komputer,  televisi, kaset, 

rekaman video, slide dan tape recorder. Pada penelitian ini peneliti hendak 

memadukan model pembelajaran talking stick yang dibantu oleh media gambar. 

Media gambar adalah termasuk ke dalam media visual  atau yang bisa dilihat, 

dengan adanya bantuan media gambar dalam model pembelajaran talking stick 

maka pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.  

Hasil dari wawancara di lapangan dengan guru kelas II SD Negeri  02 

Girimoyo Malang pada tanggal 09 November 2017, siswa masih menganggap 

bahwa mata pelajaran Bahasa Jawa itu sulit sehingga hasil belajar siswa rendah, 

yaitu rata-rata 60. Saat observasi awal, selama ini dalam pembelajaran bahasa 

Jawa di kelas II SD Negeri 02 Girimoyo Malang guru sudah menerapkan berbagai 

metode dalam kegiatan mengajar seperti tanya jawab dan penugasan dalam model 

pembelajaran konvensional, namun karena kelas besar dengan jumlah siswa 

banyak yaitu 45 siswa, seringkali terdapat siswa yang duduk di deretan bangku 

belakang tidak memperhatikan guru dan berbicara sendiri. Keadaan ini 

menyebabkan pemahaman siswa minim dengan materi yang disampaikan 
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sehingga berpengaruh pada hasil belajarnya. Selain itu siswa masih malu dalam 

menyampaikan pendapatnya ketika guru mengajak dikusi kelas.  

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu 

model pembelajaran dan media yang dapat membuat siswa tidak takut dalam 

mengikuti pembelajaran, tidak menganggap bahasa Jawa itu sulit, dan dapat 

mengkondisikan siswa saat pembelajaran sehingga hasil belajar siswa tidak 

rendah. Model pembelajaran yang disarankan oleh peneliti pada materi Kawruh 

Basa Arane Anak Kewan ialah model pembelajaran talking stick yang dibantu 

dengan media gambar hewan. Talking stick termasuk model pembelajaran 

kooperatif yaitu siswa akan saling bekerjasama satu sama lain dalam berbagi 

materi. Model pembelajaran talking stick juga bisa mengajak siswa untuk bermain 

sekaligus belajar, sehingga siswa menjadi tidak takut dan tidak bosan dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Peneliti menggunakan model pembelajaran talking stick berbantu media 

gambar berdasarkan pada penelitian relevan yaitu penelitian yang sudah 

dilaksanakan oleh Ni Putu Lisdayanti dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan 

judul Pengaruh Model Pembelajaran Model Kooperatif Talking Stick Berbantuan 

Media Gambar terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Gugus 4 Baturiti. 

Penelitian tersebut menghasilkan adanya perbedaan signifikan hasil belajar siswa 

dengan menerapkan model talking stick berbantu media gambar. Penelitian 

relevan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Kadek Rai Puspitawangi dan 

kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantu Media Audio terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa. Hasil penelitiannya adalah terdapat selisih yang signifikan hasil belajar IPS 
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siswa yang menggunakan model pembelajaran talking stick berbantu media audio 

dengan model pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan dari hasil dua penelitian yang  relevan tersebut, peneliti akan 

meneliti Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick Berbantukan Media Gambar 

Hewan terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas II pada Materi Kawruh Basa Arane 

Anak Kewan di SD Negeri  02 Girimoyo Malang. Alasan penelitian ini dilakukan 

karena penelitian pengaruh model Talking Stick terhadap hasil belajar bahasa 

Jawa siswa kelas II SD Negeri  02 Girimoyo Malang belum pernah diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh model 

pembelajaran talking stick berbantukan media gambar hewan terhadap hasil 

belajar siswa kelas II pada materi kawruh basa arane anak kewan di SD Negeri  

02 Girimoyo Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh 

model pembelajaran talking stick berbantukan media gambar hewan terhadap hasil 

belajar siswa kelas II pada materi kawruh basa arane anak kewan di SD Negeri  02 

Girimoyo Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat teoritis maupun maupun 

manfaat praktis, yakni :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini bisa merubah berbagai aspek dari siswa yaitu 

keterampilan berbicara dan kognitif mereka terasah dengan 

penggunaan model pembelajaran talking stick. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat berguna untuk memberi masukan kepada guru 

kelas supaya lebih menggunakan model pembelajaran saat kegiatan 

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) agar pembelajaran 

menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini bermanfaat untuk masukan pada pihak sekolah 

memperbaiki proses pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran 

di sekolah dapat meningkat.   
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yaitu populasi penelitian diambil dari seluruh 

siswa kelas II SD Negeri  02 Girimoyo Malang. Kemudian lokasi penelitian 

dilaksanakan di SD Negeri  02 Girimoyo Malang. Sedangkan variabel yang 

diteliti adalah ada 2 variabel, variabel bebasnya yaitu pengaruh model 

pembelajaran talking stick berbantukan media gambar hewan, sedangkan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar siswa kelas II. 

F. Definisi Operasional 

a. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

menempatkan siswa pada kelompok yaitu terdiri dari dua sampai enam 

siswa anggota heterogen untuk saling bekerja sama memahami materi 

pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Model Pembelajaran Talking Stick 

Model pembelajaran kooperatif talking stick adalah model pembelajaran 

kelompok yang melatih siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Model 

pembelajaran talking stick menggunakan tongkat dalam pelaksanaannya, 

tongkat berjalan estafet, bagi siswa yang mendapat tongkat saat guru 

berkata “stop” maka ia harus menjawab soal atau pertanyaan yang 

ditanyakan guru.  

c. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yaitu sebuah alat atau perantara yang memudahkan 

guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.  
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d. Media Gambar

Media gambar adalah suatu benda yang berwujud 2 dimensi, bisa dilihat

atau berbentuk visual yang digunakan oleh guru untuk memudahkan

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.

e. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan siswa sesudah mengikuti kegiatan

pembelajaran yang terdiri dari tiga aspek yaitu afektif, kognitif, dan

psikomotor.

f. Pembelajaran Bahasa Jawa

Pembelajaran bahasa Jawa adalah proses kegiatan belajar yang

dilaksanakan guru dan siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku

sebagai bentuk pelestarian tentang budaya Jawa.




