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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu program atau proses untuk mengembangkan dan 

membangkitkan potensi dalam diri seseorang sejak dini melalui ikatan batin (orang 

tua terhadap anak), kebiasaan sehari-hari, pengalaman, dan lembaga seperti 

pendidikan di sekolah (Nurkholis, 2013:2). Pendidikan dapat menghasilkan karakter 

dan ilmu pengetahuan atau kecerdasan fikiran.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah kegiatan yang 

direncanakan untuk mewujudkan proses belajar secara aktif dilakukan oleh peserta 

didik dalam menggali potensi dirinya mencangkup tentang spriritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

kebutuhan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Peran pendidik sangatlah penting dalam pembelajaran. Menurut Ahmadi 

(2014:64) Pendidik adalah seseorang atau lebih yang bertanggung jawab dalam 

proses pendidikan atau pengetahuan peserta didik atau siswa. Proses peserta didik 

memperoleh pengetahuan dapat dilakukan di sekolah, rumah, dan masyarakat. 

Pihak yang bertanggung jawab terlaksananya pendidikan di sekolah adalah guru.  

Di rumah orang tua juga berperan penting dalam pendidikan, karena pendidikan 

yang didapat oleh peserta didik atau siswa pertama kali dilakukan oleh orang tua. 
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Peserta didik merupakan subjek belajar yang dituntut mampu mengingat, 

memahami, menerapkan apa yang dipahami, menganalisis masalah dan 

menyimpulkan masalah. Keterampilan siswa atau peserta didik dapat diwujudan 

melalui keaktifan siswa dalam merespon mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran, 

dimana siswa dituntut untuk aktif dan kreatif adalah mata pelajaran Seni Budaya 

dan Prakarya atau SBdP.   

Seni Budaya dan Prakarya atau SBdP salah satu mata pelajaran wajib dalam 

kurikulum 2013. Seni Budaya dan Prakarya merupakan mata pelajaran yang 

mempelajari budaya bangsa Indonesia dan prakarya atau membuat karya seni yang 

dapat melatih kreatifitas peserta didik atau siswa. Pembelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya menggunakan pendekatan tematik atau pendekatan saintifik. Pendekatan 

saintifik meliputi 5M, yaitu mengamati, menanya, mengassosiasi, mempraktikkan, 

dan memproses atau menyimpulkan menurut Susilana (2014:5). Oleh karena itu, 

pendidik harus memiliki perbekalan pengetahuan Seni Budaya yang ada di 

Indonesia agar peserta didik dapat memanfaatkannya sebagai kegiatan apresiasi dan 

kreasi. Indonesia memiliki keragaman budaya, salah satunya adalah seni tari.  

Seni tari merupakan olah gerak tubuh yang memiliki estetika, makna dan tujuan 

yang ingin disampaikan dari setiap gerakan. Seni tari memiliki daya tarik yang 

cukup besar di lingkungan sekolah. Salah satu tari yang dimuat dalam mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya pada kelas IV Sekolah Dasar merupakan Tari 

Bungong Jeumpa. Menurut Priyani (2019:3)Tari Bungong Jeumpa berasal dari 

Aceh dan memiliki variasi gerak yang melibatkan tangan, kaki, badan, dan pinggul 
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yang diiringi musik melayu. Dalam penyampaian materi, pendidik perlu 

memperhatikan pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan.  

Model pembelajaran adalah pola kegiatan yang dirancang secara sistematis 

yang digunakan untuk panduan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tercapainya 

tujuan pembelajaran. Menurut Atwi (2014:105) menyatakan bahwa model 

merupakan suatu struktur yang memiliki konsep dan mencangkup empat bentuk, 

antara lain konseptual, prosedural, visual, dan rumus atau persamaan. Di dalam 

model pembelajaran memiliki macam-macam model yang dapat digunakan secara 

individu maupun kelompok atau klasikal. Model pembelajaran secara kelompok 

disebut juga dengan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. 

Dalam model kooperatif yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick. 

Talking Stick merupakan model pembelajaran yang memiliki ciri khas, yaitu 

menggunakan tongkat sebagai media pembelajaran. Menurut Hamzah (2013:108) 

model Talking Stick memiliki langkah-langkah dalam penerapannya, antara lain (1) 

guru menyiapkan sebuah tongkat sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, (2) 

guru menyapikan materi, (3) siswa melakukan tanya jawab kepada guru berkaitan 

materi yang belum dipahami, (4) guru memberikan kesempatan untuk siswa 

mempelajari lagi apa yang telah dibahas, (5) guru mempersilahkan siswa untuk 

menutup buku, (6) guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, (7) 

guru memainkan musik dan saat musik dimainkan tongkat tersebut berjalan dengan 

cara siswa yang memegang tongkat memberikan tongkat tersebut kepada temannya, 

dan seterusnya seperti itu sampai musik berhenti. Saat salah satu siswa memegang 
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tongkat kemudian musik berhenti, siswa tersebut wajib menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh pendidik atau guru.  

Model Talking Stick dapat dikembangkan melalui sebuah permainan, yaitu 

permainan Truth or Dare karena permainan ini dilakukan secara berkelompok atau 

klasikal. Permainan Truth or Dare merupakan permainan yang telah digandrungi 

sejak jaman dahulu diberbagai Negara kecuali Indonesia, tetapi baru-baru ini 

permainan Truth or Dare merajalela dikalangan remaja, masyarakat, dan bahkan 

anak-anak. Dalam segi kata “Truth” artinya kebenaran, dan “Dare” berarti 

tantangan. Truth or Dare adalah suatu permainan dimana pemain harus memilih 

salah satu antara Truth atau Dare. 

Kegiatan observasi dilakukan di SDN Saptorenggo 02 Pakis. Observasi lebih 

fokus dalam mengamati proses pembelajaran berlangsungDalam observasi 

ditemukan ada sebagian siswa yang bermain sendiri saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Siswa kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kurangnya 

variasi penggunaan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Kegiatan wawancara pada tanggal 17 Januari 2020 dilakukan di SDN 

Saptorenggo 02 Pakis kelas IV yang hanya menerapkan model pembelajaran itu-itu 

saja, dalam artian kurangnya variasi penggunaan model pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru sehingga siswa kurang aktif dan fokus pada saat pembelajaran, 

dan tidak tersedianya permainan dalam penyampaian pembelajaran atau materi. 

Model Talking Stick menemukan beberapa kendala, yaitu (1) ketika pembelajaran 

berlangsung, siswa merasa bosan mereka akan bermain sediri atau menjaili 

temannya, (2) siswa yang terpilih atau mendapat tongkat saat berhenti hanya 
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beberapa saja, (3) terjadinya kegiatan yang kurang kondusif, karena siswa bergurau 

dan saling lempar tongkat. 

Berdasarkan observasi dan wawancara ditemukan beberapa masalah atau 

kendala yang dialami pendidik atau guru, maka model pembelajaran Talking Stick 

memerlukan pengembangan dalam penerapannya. Peneliti melakukan 

pengembangan model Talking Stick melalui permainan Truth or Dare. 

Pengembangan yang dilakukan yaitu musik yang diganti dengan dadu, agar siswa 

tidak melempar tongkat yang digunakan dan dipadukan dengan permainan karena 

karakteristik peserta didik yang suka bermain.  

Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick melalui Permainan Truth or 

Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa terhadap Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” 

yang diharapkan agar proses belajar mengajar berjalan secara kondusif, melatih 

sikap siswa dalam bertanggung jawab, melatih percaya diri dalam menjawab atau 

melakukan tantangan yang telah ditentukan, dan permainan Truth or Dare dapat 

dilakukan dalam mata pelajaran tematik maupun bukan tematik dengan tuntutan 

guru harus memperhatikan soal yang dapat digunakan untuk pertanyaan dan yang 

dapat digunakan untuk tantangan.  

B. Rumusan Masalah 

Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengembangan 

Model Pembelajaran Talking Stick Melalui Permainan Truth Or Dare Pada Materi 

Tari Bungong Jeumpa Terhadap Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar? 



6 
 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang memiliki 

tujuan penelitian, yaitu Mendeskripsikan Pengembangan Model Pembelajaran 

Talking Stick Melalui Permainan Truth Or Dare Pada Materi Tari Bungong Jeumpa 

Terhadap Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifik produk yang dikembangakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Spesifik produk berdasarkan konten (isi produk), yaitu: 

a) Permainan Truth or Dare dapat mencangkup materi tematik atau bukan 

tematik, tetapi dalam pengembangan ini permainan Truth or Dare 

menggunakan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya materi Tari 

Bungong Jeumpa. 

Tabel 1.1 Standar dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6.Mengekspresikan diri melalui karya 

seni tari 

6.1 Menyiapkan peragaan tari 

Nusantara.  

 

2. Spesifik produk berdasarkan konstruk (tampilan produk), yaitu: 

a) Permainan Truth or Dare didesain berbentuk kartu yang berukuran lebar 8 

cm dan panjang 12 cm 
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Gambar 1.1 Kartu Truth tampak depan (Olahan Peneliti) 

 

 
Gambar 1.2 Kartu Truth tampak belakang (Olahan Peneliti) 

 

 
Gambar 1.3 Kartu Dare tampak depan (Olahan Peneliti) 
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Gambar 1.4 Kartu Dare tampak depan (Olahan Peneliti) 

 

 

b) Pengembangan Talking Stick dilengkapi dengan sebuah tongkat yang 

berukuran 35 cm. 

 
Gambar 1.5 Tongkat Bulyam (Olahan Peneliti) 

c) Pengembangan model Talking Stick juga dilengkapi dengan dadu sebagai 

ganti dari musik. 

 
Gambar 1.6 Dadu (Olahan Peneliti) 
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d) Permainan Truth or Dare terdapat buku panduan yang berisikan petunjuk 

permainan.  

 
Gambar 1.7 Buku Petunjuk (Olahan Peneliti) 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian pengembangan model pembelajaran Talking Stick untuk 

tercapainya proses belajar mengajar yang diinginkan oleh guru atau pendidik dan 

mengacu dalam tujuan pembelajaran pada materi Tari Bungong Jeumpa melalui 

permainan Truth or Dare bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar. Adapun pentingnya 

Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick melalui Permainan Truth or 

Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa terhadap Siswa Kelas IV Sekolah Dasar, 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pengembangan model Talking Stick dalam pembelajaran dapat 

berlangsung secara kodusif. 

2.  Permainan Truth or Dare dapat digunakan dalam mata pelajaran tematik 

maupun yang bukan tematik. 
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3. Pengembangan model Talking Stick melalui permainan Truth or Dare, 

mendorong siswa bekerjasama dan berinteraksi secara langsung dalam 

menjawab atau melakukan sesuatu yang diberikan oleh guru atau pendidik. 

4. Permainan Truth or Dare mampu meningkatkan minat belajar siswa sehingga 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

5. Permainan Truth or Dare sebagai alat bantu atau instrument dalam penilaian 

atau evaluasi, sehingga mampu menumbuhkan semangat dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

6. Adanya penelitian pengembangan model Talking Stick, diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan mendorong guru atau pendidik berinovasi dalam 

memilih atau memilah model yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi penelitian yang dikembangkan adalah: 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi penelitian dan pengembangan model pembelajaran Talking Stick materi 

Tari Bungong Jeumpa melalui permainan Truth or Dare, sebagai berikut: 

a) Siswa kelas IV yang berjumlah 23 di Sekolah Dasar Negeri Saptorenggo 02 

Pakis menyukai proses pembelajaran dengan bermain atau bermain sambil 

belajar, sehingga proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik 

siswa. 

b) Siswa kelas IV yang berjumlah 23 di SDN Saptorenggo 02 Pakis telah 

mempelajari seni tari pada materi Tari Bungong Jeumpa, tetapi tidak secara 

spesifik. 
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c) Permainan Truth or Dare penunjang siswa dalam memahami materi.  

2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan model pembelajaran Talking Stick 

materi Tari Bungong Jeumpa melalui permainan Truth or Dare terhadap siswa 

kelas IV Sekolah Dasar, adalah: 

a) Pengembangan model pembelajaran Talking Stick ini peneliti hanya 

melakukan uji coba pada materi Tari Bungong Jeumpa bagi siswa kelas IV 

Sekolah Dasar. 

b) Penelitian pengembangan hanya dilakukan untuk menguji pengembangan 

model dan keefektifan model yang diuji oleh guru dan siswa. 

G. Definisi Operasional 

1. Definisi Model Pembelajaran 

Penggunaan model pembelajaran, guru mampu menciptakan kegiatan 

belajar yang menyenangkan.  

2. Definisi Model Pembelajaran Talking Stick 

Model Talking Stick menggunakan tongkat dalam pembelajarannya dan 

pendidik atau guru memainkan musik untuk jalannya sebuah tongkat 

tersebut.  

3. Definisi Tari Bungong Jeumpa 

Tari Bungong Jeumpa dimainkan secara kelompok yang biasa terdiri dari 3 

orang atau lebih dengan melibatkan gerak tangan, kaki, badan, dan pinggul.  
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4. Definisi Permainan Truth or Dare 

Permainan Truth or Dare adalah permainan yang dilakukan secara 

berkelompok atau klasikal, dimana pemain dapat memilih Truth 

(pertanyaan) atau Dare (tantangan).  

5. Karakteristik Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar 

Peserta didik kelas IV Sekolah Dasar memiliki kegemaran dalam 

bermain. Menurut mereka, bermain sambil belajar merupakan cara belajar yang  

menyenangkan sehingga peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

 


