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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran ialah satu dari unsur penting yang dapat diterapkan 

guru untuk menghadirkan pembelajaran bermakna pada siswa agar tercapainya 

suatu tujuan pembelajaran. Menurut Trianto (2010:53) model pembelajaran 

merupakan suatu pedoman yang menggambarkan langkah sistematis dalam 

pengorganisasian belajar bagi perancang pembelajaran dan guru agar terciptanya 

tujuan belajar. Model pembelajaran yang bisa diimplementasikan guru 

diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pelaksanaannya.  

Pembentukan kelompok belajar bisa memberikan peluang kepada siswa 

untuk saling berbagi serta berkolaborasi sehingga sebuah materi bisa dipahami 

secara bersama-sama. Huda (2013:111) menyatakan pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang pada dasarnya dapat memberikan manfaat tersendiri 

dengan bekerja dalam kelompok yang anggotanya terdiri dari tiga siswa atau 

lebih. Fathurrohman (2015:44) model pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran dimana tiap individu berupaya untuk berorientasi dalam 

menyumbang pencapaian tujuan individu lain guna mencapai tujuan bersama. 

Sedangkan menurut Isjoni (2016:12) pembelajaran melalui pembentukan 
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kelompok kecil yang terdiri dari sejumlah siswa dengan tingkat kemampuannya 

berbeda disebut pembelajaran kooperatif.  

 Paparan definisi model pembelajaran kooperatif dari para ahli, 

kesimpulannya adalah model pembelajaran kooperatif yaitu 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. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Setiap model pembelajaran pasti akan mempunyai karakteristik atau ciri 

khas tersendiri. Hal itulah yang membedakan antara model pembelajaran satu 

dengan yang lain. Karakteristik model pembelajaran kooperatif salah satunya 

adalah proses pembelajaran lebih menekankan pada siswa yang dibentuk ke dalam 

kelompok-kelompok kecil maupun besar. Berikut ini karakteristik pembelajaran 

kooperatif menurut Rusman (2012:207) : 

 “(1) pembelajaran tim, (2) manajemen 

kooperatif, (3) kesediaan untuk bekerjasama, (4) 

keterampilan bekerjasama.” 

Penjelasan 4 karakteristik model pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut : 

(1) Pembelajaran dilakukan dengan cara diskusi dalam sebuah kelompok 

atau tim yang sebelumnya sudah dibuat oleh guru. Tim atau kelompok 

tersebut mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Maka, setiap anggota tim harus bekerjasama dan harus menciptakan 

suasana belajar.  
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(2) Manajemen kooperatif memiliki 3 fungsi, pertama perencanaan, pada 

implementasi model pembelajaran kooperatif selaras dengan apa yang 

sudah direncanakan, yaitu penentuan tahapan dalam pembelajaran. 

Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi organisasi yaitu pembelajaran 

kooperatif diperlukan perencanaan yang benar-benar matang dan mantap 

supaya proses belajar dapat berjalan dengan efektif. Fungsi yang terakhir 

adalah manajemen kontrol, yaitu pada pembelajaran kooperatif harus ada 

penentuan kriteria berhasil atau tidaknya pembelajaran melalui test dan 

nontest. 

(3) Keefektifan pembelajaran kooperatif sangat ditentukan oleh setiap 

kelompok. Maka, kerjasama antar anggota sangat diperlukan dalam model 

pembelajaran kooperatif, karena tanpa adanya kerjasama yang baik antar 

anggota maka hasil belajar yang diharapkan tidak akan optimal.  

(4) Siswa perlu diberi motivasi agar berinteraksi dan berkomunikasi bersama 

anggota-anggota  lain sehingga mempermudah tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

Sedangkan karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Bennet 

(dalam Isjoni 2016:41-43) adalah sebagai berikut : 

“(1) Positive interdependence, (2) interaction face 

to face, (3) terdapat tanggung jawab individu (4) 

memerlukan fleksibilitas, (5) menambah 

keterampilan kerjasama dalam memecahkan 

masalah.”  

Penjelasannya adalah sebagai berikut : 
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(1) Interaksi timbal balik berdasarkan pada kepentingan bersama yang 

dirasakan oleh semua anggota kelompok, bahwa keberhasilan dari salah 

satu siswa merupakan keberhasilan siswa yang lain. 

(2) Adanya interaksi dengan bertatap muka antara siswa satu dengan siswa 

yang lain tanpa adanya mediator.  

(3) Terdapat tanggung jawab individu perihal materi pelajaran pada anggota 

kelompok menjadikan siswa termotivasi untuk meembantu teman 

sekelompoknya, karena salah satu tujuan dari pembelajaran kooperatif 

adalah saling menguatkan satu sama lain. 

(4) Terciptanya interaksi antar siswa, menumbuhkan kemampuan yang 

dimiliki kelompok, dan menjaga hubungan kerjasama yang positif.  

(5) Tujuan utama pada pembelajaran kooperatif, karena dalam pembelajaran 

kooperatif mengajarkan siswa untuk berpartisipasi dan saling berinteraksi 

ini adalah kemampuan yang diperlukan dan dianggap penting pada 

kehidupan bermasyarakat.   

Sehingga kesimpulannya, karakteristik model pembelajaran kooperatif 

diantaranya adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam tim, berinteraksi secara 

tatap muka dengan teman sebaya sehingga dapat bekerjasama untuk memecahkan 

masalah. Tidak hanya itu saja model kooperatif juga mengarahkan siswa agar 

bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kelompoknya. 

c. Tipe Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif tidak hanya terdapat satu saja, akan tetapi 

model pembelajaran kooperatif mempunyai tipe atau variasi model pembelajaran. 

Menurut Suprijono (2012:103) tipe metode pendukung pembelajaran kooperatif 
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ada 9 yaitu Giving Question and Getting Answer, Question Student Have, PQ4R, 

Snowball Drilling, Guided Note Taking, Talking Stick, Concept Mapping, 

Everyone is Teacher Here, dan Tebak Perjalanan. Sedangkan menurut Huda 

(2014: 215) dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa tipe yaitu think-

talk-write, talking stick, snowball throwing, time token, dan lain-lain. 

2. Model Pembelajaran Talking Stick 

a. Pengertian Model Pembelajaran Talking Stick 

Model pembelajaran yang komunikatif dan interaktif sangat dianjurkan 

untuk menunjang pembelajaran yang berbasis student centered, model 

pembelajaran talking stick adalah salah satunya. Menurut Mukrimah (2014:159) 

model pembelajaran talking stick dilaksanakan dibantu oleh sebuah tongkat, 

setelah siswa mempelajari materi, kemudian tongkat dioper kepada setiap siswa, 

siswa yang memegang tongkat harus menjawab pertanyaan dari guru. Sedangkan 

menurut Huda (2013:224) talking stick yakni proses pembelajaran kelompok 

dengan bantuan tongkat. Kelompok yang menggenggam tongkat hendaknya 

menjawab pertanyaan dari guru sesudah membaca materi utamanya.  

Suprijono (2012:109) mengatakan pembelajaran talking stick ialah sebuah 

model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk percaya diri dalam 

menyampaikan pendapatnya. Pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan 

model talking stick adalah 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 menadapat tongkat saat 
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guru berkata “stop” maka ia harus menjawab soal atau pertanyaan yang 

ditanyakan guru.  

b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Talking Stick 

Implementasi model pembelajaran talking stick ialah dengan cara siswa 

memegang tongkat secara bergantian diiringi dengan sebuah lagu yang 

dinyayikan, hingga guru memberi instruksi untuk berhenti, siswa terakhir yang 

menggenggam tongkat maka dia wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

guru. Menurut Uno dan Mohamad (2013:86-87) syntax atau langkah model 

pembelajaran talking stick yaitu : 

 “(a) menyampaikan materi dan menyiapkan tongkat, (b) 

siswa diberi kesempatan mempelajari materi, (c) siswa 

menutup buku, (d) mengambil tongkat kemudian 

memberikan ke salah satu siswa lalu dioper, mengajukan 

pertanyaan, siswa yang mendapat tongkat harus menjawab 

pertanyaan, (e) memberi simpulan dan evaluasi.”  

Penjelasan dari sintaks tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Pertama, guru menyampaikan materi atau pokok bahasan kepada siswa 

kemudian menyiapkan sebuah tongkat. 

b. Setelah itu guru memberi kesempatan siswa untuk mempelajari materi 

yang telah diajarkan.  

c. Langkah ketiga yaitu setelah siswa membaca materi yang terdapat pada 

buku, siswa diminta untuk menutup buku materi.  

d. Langkah keempat yaitu guru mengambil tongkat yang sebelumnya 

disiapkan kemudian memberikannya ke salah satu siswa untuk dioper 

kepada siswa lain, kemudian guru mengajukan pertannyaan dan siswa 

yang mendapat tongkat harus menjawab pertanyaan yang diberikan.  
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e. Langkah kelima yaitu guru memberi simpulan dan memberikan evaluasi 

kemudian mengakhiri pelajaran. 

Sedangkan langkah model pembelajaran talking stick menurut Suprijono 

(2012:109-110) yaitu : (1) Langkah pertama guru menjelaskan materi yang 

dipelajari. (2) Langkah kedua siswa diberikan peluang untuk membaca materi 

tersebut. Setelah itu guru menyuruh siswa untuk menutup bukunya. (3) Langkah 

selanjutnya guru memberikan tongkat kepada salah seorang siswa, siswa yang 

menerima tongkat wajib menjawab pertanyaan yang diberikan, tongkat bergulir 

dengan diiringi musik. (4) Kemudian siswa melakukan refleksi tentang materi 

yang telah dipelajari. (5) Langkah terakhir guru memberikan ulasan semua 

jawaban siswa kemudian bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

Penelitian ini menggunakan model talking stick yang berbantu media 

gambar hewan pada materi pembelajaran bahasa jawa kawruh basa arane anak 

kewan. Diharapkan dengan kolaborasi model pembelajaran dan media tersebut 

dapat tercapainya hasil belajar siswa yang maksimal sehingga tujuan 

pembelajaran juga dapat tercapai. Berikut ini langkah-langkahnya 

pembelajarannya: 

Tabel 2.1. Langkah pembelajaran menggunakan model talking stick 

berbantu media gambar 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran. 

Guru mengajak siswa untuk berdo’a bersama 

Guru memberikan apersepsi pembelajaran 

Inti Guru menjelaskan materi kawruh basa arane anak kewan dengan 

menunjukkan media gambar hewan.  

Guru meminta siswa membentuk kelompok dengan teman 

sebangku. 

Guru memberi kesempatan kepada siswa bersama dengan 

kelompoknya untuk mempelajari materi yang disampaikan. 

Guru mengajak siswa untuk bermain permainan “tongkat ajaib”. 

Guru menjelaskan aturan permainannya. 
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Guru memberikan tongkat kepada salah satu siswa. 

Guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama sembari tongkat di 

estafetkan kepada setiap siswa. 

Jika guru mengatakan “stop” maka tongkat harus berhenti dan 

siswa yang memegangnya harus menjawab pertanyaan dari guru.  

Guru mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang diajukan dapat 

berupa kalimat yang ditanyakan langsung kepada siswa, guru juga 

dapat mengajukan pertanyaan dengan menunjukkan gambar 

hewan. 

 

Penutup Guru dan siswa memberi kesimpulan pembelajaran 

 

c. Kelemahan dan Kelebihan Model Pembelajaran Talking Stick 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan 

termasuk model pembelajaran kooperatif talking stick. Namun kelebihan dan 

kelemahan tersebut tergantung dari penerapan model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran dan keadaan siswa di lapangan. Menurut Mukrimah 

(2014:160) kelebihannya dapat melatih dan menguji kesiapan siswa dalam kondisi 

apapun, kemudian membiasakan membaca dan memahami sebuah materi dengan 

cepat, serta siswa dapat termotivasi untuk belajar terlebih dahulu.  

Sedangkan kelemahannya adalah membuat siswa cemas jika tidak siap. 

Menurut Huda (2013:225) kelebihan model talking stick adalah bermanfaat untuk 

menguji kesiapan siswa pada saat belajar dan melatih konsentrasi. Sedangkan 

kelemahannya adalah pada siswa yang pemalu, metode ini kurang sesuai. 

Kesimpulannya, kelebihan model pembelajaran talking stick adalah dapat 

membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, dan 

kelemahannya adalah membuat siswa menjadi cemas.  
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3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang variatif dan inovatif tentunya tidak lepas dari peran 

seorang guru yang kreatif dalam mengelola pembelajaran di kelas. Guru dapat 

berkreasi dengan menggunakan alat bantu dalam menyampaikan materi kepada 

siswa. Alat bantu yang digunakan oleh guru biasa disebut dengan media 

pembelajaran. Munadi (2008:7-8) mengatakan bahwa sesuatu berupa alat sebagai 

perantara yang bisa mengantarkan pesan dari pusat pesan kepada penerima pesan 

secara terencana dan terciptanya pembelajaran yang kondusif sehingga penerima 

pesan dapat belajar secara efektif dan efisien.  

Menurut Hamdani (2011:244) bahwa media pembelajaran merupakan 

segala bentuk alat yang bisa menyampaikan pesan, memberikan stimulus terhadap 

pikiran siswa, minat siswa, dan mewujudkan terciptanya proses belajar dalam diri 

siswa. Menurut pendapat Kustandi dan Sutjipto (2013:8) media pembelajaran 

adalah sebuah alat bantu yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang 

berguna sebagai pemerjelas materi yang disampaikan, guna tercapainya tujuan 

pembelajaran. Berbagai pengertian tersebut kesimpulannya bahwa media 

pembelajaran yakni sebuah alat atau perantara yang memudahkan guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.  

b. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran tidak hanya satu saja, namun media juga ada 

jenisnya. Hamdani (2011:248-249) menyatakan media pembelajaran 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) media visual atau disebut juga media yang 
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bisa dipandang (2) media audio atau yang dapat didengar, (3) media audio visual 

merupakan gabungan antara media audio dan media visual, yaitu media yang 

dapat dilihat dan didengar. Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 

kelompok menurut Kustandi dan Sutjipto (2013:29) yakni, (1) media cetak, (2) 

media audio visual, (3) media berbasis komputer, (4) media gabungan yaitu media 

cetak dan berbasis komputer. Menurut Haryono (2015:52) media berdasarkan ciri 

fisiknya dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu : (1) dua dimensi, (2) tiga 

dimensi, (3) pandang diam, dan (4) pandang gerak. Pendapat dari para ahli 

tersebut, bisa disimpulkan media pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

media yang dapat dilihat, seperti gambar, lukisan, dan foto. Kemudian media yang 

hanya dapat didengar yaitu media berbasis audio, seperti rekaman, dan yang 

terkahir adalah media yang bisa dilihat sekaligus didengar yaitu seperti video.  

c. Media Gambar 

Media gambar adalah salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media gambar merupakan salah satu 

bagian dari media berbasis visual. Menurut Arsyad (2010:91) bentuk visual bisa 

berupa (a) gambar representasi; (b) diagram; (c) peta. Sadiman, dkk. (2010:29) 

menyatakan bahwa media pendidikan yang paling banyak digunakan adalah 

media gambar/foto, karena media gambar/foto bisa dipahami oleh siapapun dan 

mudah dalam penggunaannya. Sedangkan menurut Munadi (2008:89) media 

gambar adalah media yang bisa dikatakan penting karena gambar bisa mengganti 

kata-kata atau kalimat pernyataan, gambar juga dapat memvisualisasikan yang 

abstrak dan termasuk media yang mudah didapatkan.  Berdasarkan pendapat para 

ahli di atas media gambar adalah suatu benda yang berwujud 2 dimensi, bisa 
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dilihat atau berbentuk visual yang digunakan oleh guru untuk memudahkan 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.  

Media gambar juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Menurut 

Sadiman, dkk (2010:29-31) kelebihan media gambar adalah sebagai berikut : 

1) Sifatnya nyata 

Dibandingkan dengan media verbal, media gambar/foto lebih nyata 

atau realistis untuk menjelaskan materi, sehingga siswa tidak 

mengambang membayangkan dengan imajinasi mereka yang berbeda-

beda.  

2) Gambar bisa memecahkan batasan ruang dan waktu. 

Tidak semua kejadian, objek, benda-benda dan yang lain dapat 

dihadirkan ke dalam ruang kelas. Seperti misalnya pulau, benua, tata 

surya, dan bahkan peristiwa masa lalu atau peristiwa sejarah tidak 

mungkin untuk dihadirkan ke dalam kelas, dan guru juga tidak bisa 

membawa siswa ke objek-objek tersebut. Melalui media gambar guru 

bisa menghadirkan objek tersebut ke dalam kelas. Gambar atau foto 

sangat berguna dalam hal ini. 

3) Media gambar/foto bisa menanggulangi keterbatasan pengamatan. 

Sel daun dan hal-hal bersifat mikroskopis (kecil) tak dapat dilihat 

menggunakan hanya dengan mata, maka dari itu dapat dilihat dengan 

jelas melalui media gambar.  

4) Gambar/foto bisa memperjelas suatu masalah. 

Gambar/foto dapat digunakan untuk meluruskan kesalahpahaman pada 

tingkatan usia dan bidang apa saja. 
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5) Foto/gambar mudah didapat dan murah serta penggunaannya tidak 

memerlukan alat-alat khusus (mudah dalam penggunaannya). 

Kemudian kelemahan media gambar menurut Sadiman, dkk (2010:31) 

adalah sebagai berikut : 

1) Gambar atau foto hanya bisa untuk persepsi indera mata saja. 

2) Gambar atau foto yang sangat rumit juga akan berdampak pada 

pembelajaran yang kurang efektif. 

3) Jika digunakan untuk kelompok besar ukurannya terbatas. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa media gambar mempunyai 

kelebihan dan kelemahan. Akan tetapi cukup efisien dalam membantu 

menyampaikan materi pembelajaran diantaranya media gambar bersifat nyata, 

dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan batas pengamatan, juga dapat 

memperjelas masalah. Tak hanya itu media gambar sangat mudah untuk 

mendapatkannya dan mudah juga dalam penggunaannya.  Sedangkan kelemahan 

dari media gambar adalah hanya untuk persepsi visual, ukuran yang terbatas dan 

gambar yang terlalu rumit juga akan mempengaruhi keefektifan dalam 

penyampaian materi.  

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar yakni suatu proses yang dialami oleh setiap manusia mulai dari 

yang awalnya tidak tahu akan menjadi tahu dan yang semula tidak bisa akan 

menjadi bisa. Menurut Afandi,dkk (2013:3) belajar adalah interaksi pendidik dan 

peserta didik secara terencana untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. 
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Sedangkan belajar menurut Hanafy (2014:68) merupakan aktivitas fisik maupun 

psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku individu dalam bentuk 

kemampuan. Baharuddin dan Wahyuni (2015:14) mengatakan belajar adalah 

sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang guna mendapat 

perubahan dalam dirinya, perubahan tersebut diperoleh dari latihan atau 

pengalaman. 

Setiap akhir dari proses pembelajaran akan menghasilkan hasil belajar. 

Hasil belajar menjadi acuan seorang siswa dapat dikatakan memahami atau tidak 

dalam proses pembelajaran. Menurut Suprijono (2012:7) mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah proses berubahnya tingkah laku seseorang secara menyeluruh dan 

berkesinambungan, perubahan tersebut bukan hanya satu aspek potensi saja. 

Menurut Afandi,dkk (2013:6) hasil belajar merupakan proses perubahan 

kemampuan berpikir (kognitif), kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotor 

pada siswa. Dahar (2011:118) menyatakan bahwa hasil belajar menurut Gagne 

yaitu : keterampilan intelektual, kemampuan strategi kognitif, kemampuan sikap, 

informasi verbal, dan keterampilan motorik. Menurut Kuswana (2012:11-12) ada 

tiga ranah taksonomi yang lengkap di dalam tiga bagian besar mencakup, ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga dapat disimpulkan hasil belajar 

merupakan kemampuan siswa sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

terdiri dari tiga aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Hasil dari belajar 

akan terbagi lagi menjadi tiga aspek. Tiga aspek tersebut yang biasa digunakan 

oleh guru sebagai pedoman dalam penilaian atau evaluasi pembelajaran.  
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b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor lain dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hamdani 

(2011:139) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar 

adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi : (a) 

kecerdasan, (b) faktor jasmaniah atau faktor biologis, (c) sikap, (d) minat, (e) 

bakat, (f) motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu : (a) 

keadaan keluarga, (b) keadaan sekolah, (c) lingkungan masyarakat. Ula (2013:30) 

menyebutkan bahwa ada dua kategori yang dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar, yaitu intern dan ekstern. Rincian faktor intern dan ekstern tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Faktor intern 

(a) Fisiologis, yang dimaksud dengan faktor fisiologis dalam faktor intern 

adalah kondisi fisik siswa. Jika fisik siswa sehat dan seimbang maka 

proses belajar dan hasil belajar juga akan maksimal. Sebaliknya jika 

kondisi fisik siswa kelelahan pada saat belajar maka siswa sulit 

menerima materi pembelajaran sehingga hasil belajarnya mnjadi 

kurang optimal.  

(b) Faktor psikologis, selain kondisi fisiologis, kondisi psikologis juga 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor psikologis 

diantaranya adalah bakat, minat, motivasi, intelegensi, kesiapan dan 

kematangan, kemampuan kognitif, dan perhatian. 

b) Faktor ekstern 

(a) Faktor lingkungan, faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi proses 

dan hasil belajar siswa secara signifikan ada dua yaitu lingkungan 
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sosial budaya dan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan tepat 

tinggal siswa, jika tempat tinggal siswa bersih dan nyaman maka siswa 

bersemangat dan nyaman dalam belajar, sehingga hasil belajarnya pun 

tercapai dengan maksimal. Sebaliknya, jika tempat tinggal siswa kotor 

dan kumuh maka tidak akan nyaman untuk belajar sehingga hasil 

belajarnya pun rendah. Lingkungan sosial budaya yaitu manusia 

sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan manusia yang 

lain. Menjalankan norma-norma serta aturan yang berlaku di 

masyarakat dengan baik dan terkendali maka hasil belajarnya juga 

mempengaruhi.  

(b) Faktor instrumental, faktor instrumental ini terdiri dari kurikulum, 

sarana dan fasilitas, program belajar, serta guru. Kurikulum 

mempunyai peran penting karena tanpa adanya kurikulum kegiatan 

belajar tidak bisa dilaksanakan, karena proses belajar yang sistematis 

termuat dalam kurikulum. Sarana dan fasilitas yang memadai tentu 

saja akan mempengaruhi hasil belajar. Jika siswa sarana dan prasarana 

dalam belajar cukup, maka hasil belajar juga maksimal. Guru juga 

mempunyai pengaruh besar dalam hasil belajar belajar tanpa adanya 

guru maka hasil belajar juga kurang maksimal karena tidak adanya 

sosok pembimbing.  

Sedangkan menurut Syarifuddin (2011:131) banyak faktor internal (dari 

dalam) dan faktor eksternal (dari luar) yang mempengaruhi keberhasilan belajar. 

Faktor internal meliputi keadaan fisik secara umum, bakat, minat, motivasi. 

Faktor eksternal terdiri dari aspek fisik yang didalamnya terdapat sarana dan 
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prasarana belajar, kondisi tempat belajar, materi pelajaran, dan kondisi lingkungan 

belajar. Kemudian aspek sosialnya terdiri dari dukungan sosial dan pengaruh 

budaya setempat. Jadi kesimpulannya, hasil belajar dipengaruhi  dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat dan bakat 

dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan belajar dan 

lingkungan sosial.  

5. Pembelajaran Bahasa Jawa 

a. Pengertian Pembelajaran Bahasa Jawa 

Kegiatan belajar tentunya saling berkaitan dengan pembelajaran. Karena 

dalam pembelajaran terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa. 

Thobroni (2016:19) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan sebuah proes 

belajar yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan timbulnya 

perubahan tingkah laku secara sadar dan bersifat tetap. Menurut Ula (2013:65) 

pembelajaran adalah suatu proses yang terstruktur atau sistematis meliputi 

beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran 

dapat disimpulkan sebagai proses penyampaian materi atau transfer materi dari 

guru kepada siswa pada waktu tertentu dan dalam lingkungan belajar. Sedangkan 

bahasa jawa merupakan bahasa daerah yang dimiliki oleh suku Jawa.  

Bahasa jawa umumnya digunakan oleh masyarakat yang berdomisili di 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y),  Jawa Tengah, dan Jawa Timur,. 

Walaupun sebagian besar suku Jawa masih menggunakan bahasa jawa sebagai 

bahasa ibu atau bahasa sehari-hari akan tetapi pemerintah daerah masih 

mewajibkan adanya pembelajaran bahasa jawa sebagai mata pelajaran muatan 

lokal atau mulok yang bertujuan untuk  melestarikan bahasa lokal yaitu bahasa 
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jawa. Menurut Rahayu (2011:3) Bahasa dan sastra Jawa adalah bahasa dan sastra 

daerah Indonesia dan merupakan aset kekayaan dan kebudayaan yang dimiliki 

oleh Indonesia. Utari (2012:84) menyatakan bahwa Bahasa Jawa adalah mata 

pelajaran muatan lokal yang sudah diatur dalam kurikulum Sekolah Dasar sampai 

Sekolah Menengah, mata pelajaran ini bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa 

tentang lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan alam. Menurut Arafik (2013: 

29) mata pelajaran bahasa Jawa adalah rencana pembelajaran bahasa guna 

menumbuhkan pemahaman dan kemampuan bahasa Jawa serta tingkah laku 

positif kepada bahasa Jawa itu sendiri. 

 Siswa mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari guru melalui jalur 

pendidikan formal agar lebih memudahkan siswa mempelajari bahasa Jawa 

sehingga pelestarian bahasa Jawa juga dapat maksimal. Pembelajaran bahasa Jawa 

adalah proses kegiatan belajar yang dilaksanakan guru dan siswa sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku sebagai bentuk pelestarian tentang budaya Jawa. 

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa 

Tujuan pembelajaran bahasa daerah atau bahasa jawa menurut Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa 

Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah / Madrasah yaitu pasal 3 bahasa 

daerah sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa yaitu 

meliputi etika, estetika, moral, spiritual. Kemudian pada pasal 4 bahasa daerah 

bertujuan untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah.  Kurniati (2015:107) 

menyatakan siswa dapat berkomunikasi santun menggunakan bahasa Jawa sesuai 

dengan budaya jawa adalah tujuan dari pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Jawa adalah untuk 
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melestarikan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa dan melestarikan budaya 

Jawa, agar siswa atau generasi penerus bangsa mengenal budayanya sendiri dan 

tidak terpengaruh oleh budaya yang datang dari Negara lain.  

c. Materi Bahasa Jawa 

Materi bahasa Jawa akan terbagi-bagi menjadi ke dalam sub bab materi. 

Menurut Nayanggita,dkk (2015:439) terdapat 4 sub bab materi bahasa Jawa yaitu 

kawruh basa, kasusastran, pewayangan, dan aksara jawa. Materi kawruh basa 

terbagi lagi menjadi sub-sub materi yaitu (1) tetuwuhan : arane kembang, arane 

godhong, arane woh, arane isi, arane wit , (2) kewan : anak kewan, gaman 

kewan, swarane kewan, dan solahe kewan, (3) menungsa : anak wong, jeneng 

wong, watake wong, chandrane wong. Menurut Widyhastuti (2016:16) aspek 

menyimak teridiri kemampuan menyimak, memahami isi teks bacaan atau cerita 

kemudian mengungkapkan kembali gagasan-gagasan cerita. Aspek membaca 

yaitu memahami isi teks atau bacaan. Aspek berbicara yaitu menyampaikan 

pendapat dan ide-ide secara lisan. Aspek menulis mengungkapkan berbagai 

gagasan melalui tulisan.  

Kesimpulannya adalah aspek kemampuan bahasa Jawa terdiri dari empat 

aspek yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Kemampuan tersebut 

terdiri dari materi pokok atau materi secara garis besar yaitu kawruh basa, 

kasusastran, pewayangan, dan aksara jawa. Materi kawruh basa di dalamnya 

terdapat materi arane anak kewan meliputi sebutan-sebutan nama anak hewan 

dalam bahasa Jawa. Berikut ini adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator pada materi pokok arane anak kewan : 
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Tabel 2.2. SK, KD, dan Indikator Materi 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Mampu mengugkapkan gagasan 

pikiran, pendapat, dan perasaan, 

secara lisan dalam berbagai ragam 

bahasa Jawa dengan unggah-

ungguh yang berlaku. 

 

Mengidentifikasi tumbuhan 

dan hewan di sekitarnya. 

 

Menyebutkan nama hewan 

yang terdapat pada gambar. 

Menyebutkan nama anak 

hewan. 

 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran talking 

stick berbantukan media gambar hewan terhadap hasil belajar materi kawruh basa 

arane anak kewan pada pembelajaran bahasa Jawa kelas II. Berdasarkan hasil 

eksplorasi peneliti ditemukan penelitian yang relevan yaitu  penelitian yang 

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

judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantuan 

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

Hasil penelitiannya adalah ada perbedaan hasil belajar yang signifikan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran talking stick berbantuan media gambar. Data 

dianalisis dengan uji-t, untuk taraf signifikansi 5% dengan dk=61, thitung > ttabel 

yang artinya Ha diterima (thitung = 3,714 ; ttabel = 2,000), artinya nilai rata-rata 

hasil belajar IPA siswa kelas V yang dibelajarkan dengan model kooperatif 

talking stick berbantuan media gambar lebih tinggi dari siswa yang dibelajarkan 

dengan pembelajaran konvensional (78,16>73,90).  

Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Kadek Rai Puspitawangi dan 

kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajran 

Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantuan Media Audio terhadap Hasil Belajar 

IPS Siswa. Hasil penelitiannya adalah dari analisis deskriptif dan inferensial 
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dengan uji-t menunjukkan nilai thitung sebesar 23,72 lebih besar dari nilai t-tabel 

sebesar 1,67 dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil 

belajar IPS siswa yang signifikan antara yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe talking stick berbantuan media audio dan model 

pembelajaran konvensional. Sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tipe talking stick berbantuan media audio berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di Gugus VIII Kecamatan Sawan Tahun 

Ajaran 2015/2016.  

Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama menggunakan penelitian eksperimen, kemudian 

sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif talking stick. Media 

yang digunakan juga sama yaitu media gambar. Sedangkan perbedaan penelitian 

yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah pada mata 

pelajaran yang diteliti oleh peneliti, jika penelitian terdahulu meneliti pada mata 

pembelajaran wajib yaitu IPA dan IPS, maka peneliti menggunakan mata 

pelajaran muatan lokal yaitu bahasa Jawa.  

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 

H0 : tidak ada 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. 

H1 : ada 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. Kerangka Pikir  

E.  

 

  

        

 

 

 Bagan tersebut menjelaskan kerangka berpikir yang dilakukan oleh 

peneliti. Pada kondisi ideal adalah tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Jawa 

dengan maksimal, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, 

sehingga mampu mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. 

Sedangkan pada kondisi yang ada di lapangan kondisi kelas besar dengan jumlah 

45 siswa sehingga guru sulit unutk mengkondisikan siswa dan siswa juga tidak 

memperhatikan guru. Guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional dalam menyampaikan materi, hal tersebut membuat siswa kurang 

berperan aktif dan cepat bosan dalam pembelajaran Bahasa Jawa, serta siswa 

menganggap bahasa Jawa sebagai mata pelajaran yang sulit sehingga berdampak 

pada hasil belajar. Sehingga diperoleh tujuan penelitiannya adalah 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. 

 Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kuantitatif eksperimen dengan desain penelitian one group pretest posttest. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 

Kondisi Ideal Kondisi di Lapangan 

Tujuan Penelitian 

Metode Penelitian 

Hipotesis Penelitian 
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Sedangkan analisis data menggunakan uji paired sample t-test. Hipotesis 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

H0 : tidak ada 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. 

H1 : ada 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. 




