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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di tingkatan Pendidikan dasar SD dan SMP wajib melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Jawa yang sudah di adakan oleh pemerintah provinsi jawa 

timur hingga SK Gubernur Jawa Timur No.188/KPTS/013/2005, namun tidak 

dilengkapi adanya sanksi kepada sekolahan yang tidak melaksanakan, akhirnya 

ada beberapa sekolah-sekolah yang meniggalkan pembelajaran bahasa Jawa. 

Peran dan fungsi seorang guru sangatlah berpengaruh dalam suatu proses 

pembelajaran, maka dari itu, keadaan yang dihadapi oleh guru dalam 

pembelajaran memiliki pegaruh yang besar terhadap proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu dua interaksi dari seorang guru dan siswa, keduanya 

terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah di 

tetapkan sebelumnya. Dalam menciptakan pembelajaran yang mengembirakan 

maka perlu adanya suatu tindakan dari guru itu sendiri untuk mencari dan 

menerapkan suatu model pembelajaran ataupun dalam penggunaan media 

pembelajaran yang bisa mempengaruhi hasil belajar siswa lebih meningkat.  salah 

satu alternatifnya dapat memanfaatkan atau menerapkan model pembelajaran 

talking stick. 

Model pembelajaran talking stick adalah suatu pembelajaran yang 

menggunakan bantuan sebuah tongkat saat pelaksanaanya dan bisa disebut juga 
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dengan tongkat berbicara. Talking stick menurut Shoimin (2014:197-198) adalah 

suatu model yang awalnya di gunakan untuk mengajak semua orang untuk dapat 

berbicara pada suatu forum (pertemuan antar suku) yang dilaksanakan oleh 

penduduk asli Amerika. Penerapan Model pembelajaran talking stick dengan guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian guru memberikan sedikit 

penjelesan mengenai materi dan tugas kelompok, siswa diminta berdiskusi 

tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru dengan anggota kelompoknya, 

kemudian guru memberikan sebuah tongkat untuk digilir  atau di estafetkan ke 

setiap siswa. Bagi siswa yang mendapatkan tongkat tersebut hendaklah menjawab 

pertanyaan yang di ajukan oleh guru. Dengan adanya model pembelajaran 

kooperatif talking stick ini dapat melatih siswa untuk lebih fokus dan percaya diri 

dalam mengemukakan pendapat. Model pembelajaran ini juga dapat 

berkolaborasi dengan media pembelajaran agar bisa tercapainnya suatu tujuan 

pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah suatu alat bantu untuk mempermudah guru 

dalam menyampaikan suatu materi dan mempermudah siswa dalam proses dalam 

menerima suatu materi pembelajaran. Menurut Gagne (dalam 

Prastowo,2015:294) berpendapat bahwa media pembelajaran ialah suatu 

komponen yang dapat menumbuhkan keinginan untuk belajar yang ada dalam 

lingkungan siswa. Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin memadukan model 

pembelajaran talking stick yang berbantukan media gambar. Media gambar adalah 

jenis media visual, dengan adanya suatu bantuan media gambar dalam model 

pembelajaran talking stick  maka pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. 
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Hasil dari wawancara dan Observasi di sekolah dengan guru kelas II SDN 

Bareng 4 Malang pada hari/tanggal Senin/22 Oktober 2018, siswa beranggapan 

bahwa mata pelajaran bahasa jawa yaitu mata pelajaran yang bisa dikatakan susah 

sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah dengan rata-rata 40, 

pada  saat peneliti observasi, dalam pembelajaran bahasa jawa khususnya di kelas 

II SDN Bareng 4 Malang guru sudah mengimplementasikan berbagai metode 

dalam kegiatan belajar mengajar seperti halnya tanya jawab,ceramah, diskusi dan 

penugasan dalam model konvensional, namun hanya dengan kelas yang 

berjumlah 28 siswa yaitu yang terdiri dari 13 laki-laki dan 15 perempuan, 

seringkali siswa yang duduk di bagian bangku yang paling belakang sendiri 

seringkali tidak memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung dan masih 

asyik berbicara dengan temannya. Keadaan seperti ini yang dapat menyebabkan 

suatu pemahaman siswa sangat minim dengan materi apa yang disampaikan oleh 

guru sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajarnya. Selain itu siswa juga 

masih kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya pada saat guru 

mengajak untuk berdiskusi di kelas. Sehingga diharapakan untuk siswa lebih aktif 

bertanya terkait dengan materi yang belum dimengerti atau dipahami dan siswa 

lebih memperhatikan kegiatan belajar mengajar agar hasil belajar siswa 

meningkat. 

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, memerlukan adanya uji coba 

berupa model pembelajaran dengan bantuan media yang bisa membuat siswa lebih 

percaya diri dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tidak beranggapan bahwa 

mata pelajaran bahasa jawa itu sulit, dan dapat mengkondisikan siswa pada saat 
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kegiatan belajar menagajar berlangsung jadi hasil belajar siswa tidak rendah. 

Model pembelajaran kooperatif yang disarankan dan cocok oleh peneliti pada 

materi Kawruh Basa Arane Kembang adalah model pembelajaran talking stick 

yang dibantukan oleh media gambar bunga. Talking Stick adalah salah satu model 

yang termasuk dalam model pembelajaran kooperatif,model pembelajaran 

kooperatif itu sendiri adalah model pembelajaran yang menggunakan bantuan 

sebuah tongkat saat pelaksanaanya dan bisa disebut juga dengan tongkat 

berbicara. 

Model pembelajaran kooperatif talking stick juga telah diketahui dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

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

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Talking Stick Berbantukan Media 

Gambar Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Gugus 4 Baturiti” Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran talking stick lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tanpa 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran talking stick. 

Peneliti ini menggunakan model pembelajaran talking stick berbantukan 

media gambar berdasarkan pada penelitian relevan yaitu penelitian yang sudah 

dilaksanakan oleh Novelinda Krisnha Putu Ika dan kawan-kawan pada tahun 

2017 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick Berbantuan 

Media Diorama Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V. Pada Penelitian 

tersebut hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara 



5 
 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional dengan pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran talking stick. Penelitian relevan kedua adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Yunita yuli ayu nevi dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan 

judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation  

Berbantuan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas V SDN 21 

Dauh Puri. Pada penelitian tersebut hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan hasil belajar IPA siswa yang mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation berbantuan media gambar dengan siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil dari dua 

penelitian yang relevan tersebut, disini peneliti akan meneliti Pengaruh Model 

Pembelajaran Talking Stick Berbantukan Media Gambar Bunga Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas II Pada Materi Kawruh Basa Arane Kembang di SDN 

Bareng 4 Malang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran talking 

stick berbantukan media gambar bunga terhadap hasil belajar siswa kelas II pada 

materi kawruh basa arane kembang di SDN Bareng 4 Malang. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran talking stick berbantukan 

media gambar bunga terhadap hasil belajar siswa kelas II pada materi kawruh basa 

arane kembang di SDN Bareng 4 Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bisa dijadikan refrensi bagi peneliti berikutnya bisa menambah 

pengetahuan untuk para pembaca. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat merubah berbagai aspek mulai dari siswa yaitu 

keterampilan berpendapat dan kognitif mereka terasah dengan adanya 

penggunaan model pembelajaran talking stick. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini bisa dipergunakan dalam memberikan evaluasi kepada guru kelas 

agar lebih memanfaatkan suatu model pembelajaran pada kegiatan 

pembelajaran supaya lebih mengembirakan. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini semoga sangat bermanfaat dalam memberikan evaluasi pada 

pihak sekolah untuk dapat memperbaiki suatu proses pembelajaran supaya agar 

memiliki kualitas pembelajaran di sekolah yang sangat bagus. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya  
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Adanya  penelitian ini mengharapkan bisa membantu untuk memecahkan  

masalah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menggunakan penelitian 

ini. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah populasi penelitian yang diambil dari 

seluruh siswa kelas II SDN Bareng 4 Malang. Selanjutnya lokasi penelitian 

dilaksanakan di SDN Bareng 4 Malang. Ada dua variabel yang akan diteliti yaitu 

variable bebas dan terikat, variabel bebasnya adalah pengaruh model pembelajaran 

talking stick berbantukan media gambar bunga, sedangkan variabel terikatnya yaitu 

hasil belajar siswa kelas II. 

F. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Kooperatif  

Model Pembelajaran Kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

berorientasi pada tujuan tiap individu membantu pencapaian tujuan individu 

lain guna mencapai tujuan bersama. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Talking stick 

Model Pembelajaran Kooperatif Talking stick  adalah model pembelajaran 

yang menggunakan bantuan sebuah tongkat saat pelaksanaanya dan bisa 

disebut juga dengan tongkat berbicara. 

3. Media Pembelajaran  

Media Pembelajaran adalah alat bantu untuk mempermudah pendidik dalam 

menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada siswa. 

4. Media Gambar 



8 

Media Gambar adalah suatu benda yang berwujud 2 dimensi, berbentuk visual 

atau bisa dilihat yang dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan 

belajar. 

5. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti

kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari tiga aspek yakni kognitif, afektif

dan psikomotororik.

6. Pembelajaran Bahasa Jawa

Pembelajaran bahasa jawa adalah mata pelajaran wajib disekolah dasar yang

mempelajari tentang bahasa,sastra serta nilai-nilai budaya.




