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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Kajian teori dalam Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick Melalui 

Permainan Truth or Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa Terhadap Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar yang akan membahas tentang pengembangan, model 

pembelajaran, pembelajaran Talking Stick, pembelajaran basis permainan Truth or 

Dare, materi Tari Bungong Jeumpa, karakteristik siswa kelas IV Sekolah Dasar.  

1. Pengembangan  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Menurut Sigit 

(2013:3) pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan 

untuk mengembangkan produk atau perangkat pembelajaran melalui analisis 

kebutuhan, pengembangan, evaluasi, revisi dan penyebaran berkaitan dengan 

produk yang dihasilkan dari pengembangan.  

Menurut Fatoni (2018:2) penelitian pengembangan adalah penelitian yang 

bertujuan dalam mengembangkan suatu produk tertentu. Hasil produk yang 

dikembangkan meliputi materi pembelajaran, tujuan perilaku atau karakter, media, 

dan sistem pendidikan lainnya. 

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan 

salah satu jenis penelitian yang digunakan dalam mengembangkan produk. 

Pengembangan produk dilakukan pada model pembelajaran Talking Stick. 

Penelitian pengembangan memiliki macam-macam model atau metode.  
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Salah satu model yang digunakan adalah model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Peneliti menggunakan model atau 

metode ADDIE dikarenakan model atau metode tersebut lebih rasional dan struktur 

atau langkah-langkah secara sistematis. Inti dari setiap tahapan atau langkah-

langkah memiliki pengembangan yang hampir sama dan saling berkaitan.  

2. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Fathurrohman (2015:29) menyatakan bahwa istilah model hampir sama dengan 

strategi. Perbedaanya model tidak memiliki komponen yang tidak dimiliki strategi 

dan metode secara spesifik. Model pembelajaran adalah pola kegiatan yang 

dirancang secara sistematis dengan mengkaitkan pengalaman belajar siswa, 

sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Fungsi model pembelajaran 

sebagai pedoman yang dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 

Menurut Atwi (2014:105) bahwa model adalah suatu konsep yang memiliki 

struktur secara terarah dan mencangkup empat bentuk, antara lain konseptual, 

prosedural, visual, dan persamaan. Model pembelajaran memiliki berbagai jenis, 

setiap model dirancang untuk tujuannya masing-masing. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu pola atau kerangka yang digunakan dalam kegiatan 

mengajar secara sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Proses belajar dikaitkan dengan pengalaman siswa. Fungsi model 

pembelajaran sebagai panduan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

Setiap model memiliki tujuannya masing-masing dan struktur yang berbeda-beda. 
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Model pembelajaran dapat digunakan untuk penyampaian pengetahuan yang 

dilakukan guru, dapat juga digunakan untuk mengerjakan tugas atau aktivitas 

belajar siswa. Oleh karena itu, setiap pendidik harus mampu memilah dan memilih 

model pembelajaran yang cocok untuk digunakan sesuai tujuan belajar yang ingin 

dicapai. 

b. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Menurut fathurrohman (2015:31) model pembelajaran memiliki berbagai 

jenisnya. Terdapat model pembelajaran yang baik untuk digunakan dan adapun 

model pembelajaran yang kurang baik digunakan. Ciri-ciri model pembelajaran 

yang baik digunakan, sebagai berikut: 

1. Melibatkan pengetahuan dengan emosional siswa melalui kegiatan mengamati, 

menanya, mengasosiasi pengetahuan atau data, mempraktekkan, dan 

menyimpulkan atau mengkomunikasikan termasuk dalam keterampilan. 

2. Melibatkan siswa secara aktif dan kreatif selama pembelajaran berlangsung. 

3. Guru berperan sebagai konselor atau fasilitator dalam kegiatan belajar siswa. 

4. Terdapat pendukung dari metode, dan media pembelajaran. 

Berdasarkan ciri-ciri model pembelajaran menurut para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran yang baik adalah berpusat pada peserta 

didik. Maksudnya, peserta didik peran secara aktif dalam proses belajar. Guru 

hanyalah sebagai fasilitator atau motivator atau pembimbing dalam proses belajar. 

Setiap model seharusnya didukung oleh penggunaan metode dan media 

pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, 

siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan. 
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c. Jenis-Jenis Model Pembelajaran 

Jenis-jenis model pembelajaran menurut Huda (2015:109) secara garis besar 

dibagi menjadi empat bagian, yaitu model pembelajaran terfokus pada guru, model 

pembelajaran terfokus pada siswa, dan model pembelajaran yang berkaitan dengan 

penerapan. Berikut ulasan dari beberapa model pembelajaran di atas adalah : 

1. Model pembelajaran terfokus pada guru 

Model pembelajaran terfokus pada guru artinya model pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru atau pendidik secara tatap muka dengan siswanya untuk 

menjelaskan atau menerangkan materi yang disampaikan secara langsung. 

Biasanya, pada model ini guru lebih banyak mempresentasikan atau 

menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi. Beberapa model 

yang terkait dalam model pembelajaran terfokus pada guru, anatara lain : 

a) Model menjelaskan atau menerangkan 

Model menjelaskan atau menerangkan memiliki pencapaian hasil belajar 

siswa, yaitu peserta didik atau siswa mendapatkan informasi baru, mendapat 

wawasan konsep-konsep yang luas, mengembangkan keterampilan dalam 

mendengar, menyimak, dan berfikir.  

b) Model pembelajaran secara langsung 

Pencapaian hasil belajar siswa dalam model pembelajaran secara langsung, 

adalah siswa atau peserta didik mampu membangun pengetahuannya 

sendiri, siswa mampu mengembangkan keterampilan belajarnya.  

 

 



17 
 

 
 

c) Model pembelajaran secara konsep 

Model pembelajaran secara konsep memiliki tujuan, yaitu siswa mampu 

menguasai konsep-konsep pengetahuan secara mengerucut atau spesifik, 

siswa memiliki kemampuan menalar secara rasional. 

2. Model pembelajaran terfokus pada siswa atau peserta didik 

Model ini peserta didik atau siswa dituntut secara aktif dalam kegiatan belajar. 

Guru hanyalah menjadi fasilitator proses belajar. Berikut model pembelajaran 

yang termasuk dalam model pembelajaran terfokus pada siswa, antara lain : 

a) Model pembelajaran berkelompok 

Model pembelajaran berkelompok secara khusus memiliki tujuan untuk 

melatih kerja sama peserta didik. Melalui kerja sama tersebut dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Model pembelajaran 

merupakan kesepakatan bersama dalam anggota kelompok.  

b) Model pembelajaran berbasis masalah 

Pada model ini, guru menyiapkan masalah berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan. Tujuan dari model ini untuk melatih keterampilan siswa 

dalam mengatasi masalah dan memecahkan masalah tersebut secara mandiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak jenis 

model pembelajaran, seperti model yang berpusat pada guru, peserta didik, maupun 

model yang dapat di aplikatifkan atau diterapkan. Model pembelajaran yang akan 

dikembangkan yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik jenis 

model pembelajaran berkelompok atau kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif 
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memiliki berbagai tipe atau teknik yang dikembangkan. Salah satu tipe atau teknik 

yang akan peneliti kembangkan adalah tipe Talking Stick.   

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick 

a) Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif termasuk dalam teori belajar 

konstruktivisme yang artinya teori belajar dengan membangun pengetahuannya 

sedikit demi sedikit. Menurut Fathurrohman (2015:44) bahwa model 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran berkelompok dengan 

mengutamakan kerja sama peserta didik dalam tercapainya tujuan pembelajaran.  

Model pembelajaran kooperatif, selain siswa mendapatkan materi atau 

pengetahuan dari guru, tetapi juga dapat melatih afektif peserta didik, seperti 

bekerja sama dalam mengerjakan suatu hal dan melatih rasa peduli atau empati 

terhadap sesama teman. Dalam berdiskusi, peserta didik saling bertukar fikiran 

dan pendapat atas apa yang peserta didik tahu atau mengerti dan peserta didik 

yang belum mengerti menjadi mengerti. Model kooperatif berpegang teguh pada 

nilai-nilai demokrasi, karena model ini mampu membuat peserta didik 

menghargai pendapat orang lain dan keputusan diambil atas kesepakatan antar 

anggota. Pembelajaran kooperatif dibuat secara khusus untuk melatih siswa agar 

dapat saling berinteraksi dan bekerja secara kelompok. Pembelajaran kooperatif 

memiliki berbagai teknik atau tipe yang dikembangkan, seperti Student Team 

Achievment Divisions (STAD), Teams Games Tournaments (TGT), Talking 

Stick, dan masih banyak lagi. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang menekankan pada 

peserta didik untuk meningkatkan sikap kerja sama dan gotong royong dalam 

mencapai tujuan bersama. Setiap tipe model kooperatif tersebut memiliki sintaks 

atau langkah-langkah maupun tujuan yang berbeda-beda. Pembelajaran 

kooperatif diterapkan di sekolah-sekolah dengan alasan agar peserta didik 

menyiapkan diri berketrampilan hidup dalam bermasyarakat atas dasar 

perkembangan dunia yang cepat berubah-ubah seiring zaman.  

b) Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan Pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan sikap peserta 

didik dalam bekerja sama. Menurut Fathurrohman (2015:48) Pembelajaran 

Kooperatif memiliki tiga tujuan, antara lain : 

1. Hasil belajar peserta didik 

Meningkatkan pengetahuan peserta didik dan memudahkan peserta didik 

dalam mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran kooperatif juga memberikan dampak positif bagi peserta didik 

yang kurang mampu dalam memahami materi maupun peserta didik yang 

telah mampu memahami materi. 

2. Menghargai perbedaan individu 

Setiap individu memiliki perbedaan, seperti berdasarkan agama, suku, 

budaya, kalangan sosial, kemampuan, fikiran atau pendapat. Oleh karena itu, 

dengan adanya perbedaan tersebut peserta didik mampu menerima 

perbedaan dan menghargai setiap manusia. 
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3. Keterampilan sosial 

Tujuan model pembelajaran yang terakhir yaitu, siswa mampu mempelajari 

keterampilan dalam bekerja sama. Kemampuan bekerja sama dapat 

diterapkan sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat. Model kooperatif 

memiliki berbagai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut tentunya 

melihat perkembangan kemampuan peserta didik dalam segi kognitif, 

afektif, maupun keterampilan. Dalam segi kognitif, model kooperatif 

memiliki tujuan dapat membangun pengetahuannya sendiri dengan cara 

bertahap. Dalam segi afektif atau sikap, siswa mampu mengembangkan 

sikap kerja sama dan peduli terhadapat sesama. Sedangkan dalam segi 

keterampilan, siswa mampu mengembangkan keterampilan sosial dalam 

menghargai berbagai perbedaan, sehingga sebagai bekal hidup dalam 

bermasyarakat.  

c) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick 

Salah satu teknik atau tipe model pembelajaran yang akan dikembangkan 

adalah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick. Talking Stick 

pertama kali digunakan oleh masyarakat Amerika untuk menyampaikan 

pendapatnya di dalam forum atau diskusi. Saat ini model Talking Stick 

digunakan dalam model pembelajaran di kelas. Menurut Huda (2015:224) 

bahwa Talking Stick berarti tongkat yang berbicara, maksudnya dalam 

penggunaanya model pembelajaran yang menggunakan bantuan dari tongkat. 

Kelompok atau peserta didik yang memegang tongkat akan menjawab 

pertanyaan dari guru berkaitan dengan materi yang telah mereka pelajari. 
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Kegiatan itu diulang terus-menerus sampai setiap kelompok mendapatkan giliran 

dari tongkat untuk menjawab pertanyaan dari guru.  

Penerapan model tipe Talking Stick ini, guru membentuk kelompok yang 

beranggotakan 5 sampai 6 siswa. Kelompok dibentuk dengan tujuan 

mengakrabkan setiap individu dengan individu lainnya. Model Talking 

Stickdapat digunakan untuk kelas atas maupun kelas bawah tanpa ada ukuran 

usia. Tetapi dalam model Talking Stick memiliki hambatan atau kekurangan 

yang sering terjadi yaitu ketika penerapan model Talking Stick berlangsung, 

terjadinya kondisi kelas yang kurang kondusif yang berakibat peserta didik 

ramai di dalam kelas. Selain itu, terdapat peserta didik yang tidak mendapatkan 

giliran menjawab dari pertanyaan guru. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengembangkan model Talking Stick melalui permainan Truth or Dare.  

d) Langkah-Langkah Talking Stick 

Talking Stick memiliki langkah-langkah yang tentu saja berbeda dengan yang 

lainnya. Talking Stick memiliki ciri pada penerapan yaitu menggunakan 

tongkat.dalam penerapnnya, model Talking Stick memiliki hambatan atau 

masalah. Maka, peneliti akan mengembangkan model Talking Stick melalui 

permainan Truth or Dare. Berikut langkah-langkah penerapan model Talking 

Stick melalui permainan Truth or Dare, antara lain : 

1. Guru menyiapkan tongkat sepanjang 35 cm. 

2. Guru menyiapkan sebuah dadu yang berukuran panjang 17 cm, lebar 17 cm, 

dan tinggi 17 cm. 

3. Guru menyampaikan materi yang akan diperlajari pada hari ini. 
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4. Guru mempersilahkan peserta didik untuk membacanya terlebih dahulu. 

5. Guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi 

yang belum mereka pahami. 

6. Setelah peserta didik mempelajari materi, guru menganjurkan kepada siswa 

untuk menutup bukumya. 

7. Guru mengambil tongkat dan dadu yang telah ia siapkan, kemudian guru 

melempar dadu hingga keluar angka dan tongkat tersebut mulai berjalan dari 

siswa yang paling ujung. 

8. Siswa yang mendapatkan tongkat tersebut mengambil kertas seperti undian 

yang berisikan Truth (pertanyaan) atau Dare (tantangan). 

9. Peserta didik harus mampu menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh 

guru pada kartu Truh atau peserta didik harus mampu mempraktekkan 

tantangan pada kartu Dare yang telah disediakan oleh guru. Demikian 

seterusnya sampai setiap siswa mendapatkan giliran. 

10. Guru memberikan kesimpulan. 

11. Guru melakukan evaluasi. 

12. Guru menutup pembelajaran. 

e) Kelebihan dan Kelemahan Talking Stick 

Pengembangan model Talking Stick menggunakan permainan Truth or Dare 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam pengembangan ini adalah: 

1. Model pengembangan permainan ini dapat digunakan untuk mata pelajaran 

tematik maupun bukan tematik. 
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2. Kegiatan belajar yang dapat menarik peserta didik karena terdapat sebuah 

permainan dalam penerapannya. 

3. Mampu melatih peserta didik dalam mengolah interaksi dengan guru. 

4. Meningkatkan rasa percaya diri, dan lapang dada atas apa yang telah ia ambil 

dalam sebuah kertas, dimana isinya tidak sesuai harapan mereka. 

5. Alat yang digunakan mudah untuk di dapat. 

6. Mudah dibawa kemana-mana. 

7. Dilengkapi dengan buku panduan dalam permainan, sehingga guru tidak akan 

kesulitan dalam menerapkannya. 

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh pengembangan model Talking Stick 

melalui permainan Truth or Dare, yaitu : 

1. Tidak semua pertanyaan cocok digunakan untuk truth (pertanyaan) atau dare 

(tantangan). 

2. Jika menggunakan mata pelajaran bukan tematik akan memiliki keterbatasan 

pertanyaan. 

4. Permainan Truth or Dare 

a. Pengertian Permainan Truth or Dare 

Permainan Truth or Dare muncul sejak zaman Yunani. Menurut Hardianti 

(2018:5) Permainan Truth or Dare adalah permainan yang dilakukan secara 

kelompok. Permainan ini menggunakan kartu sebagai media, yaitu kartu “Truth” 

berarti pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan kartu “Dare” berarti 

tantangan yang membutuhkan perlakuan.  
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Dalam pengembangan model Talking Stick melalui permainan Truth or 

Dare, giliran pemain ditentukan dengan angka yang dikeluarkan oleh dadu. 

Sedangkan tongkat dari model Talking Stick bertugas sebagai patokan sampai 

mana siswa yang telah menjawab atau melakukan tantangan dari guru.  

Permainan Truth or Dareberpusat pada peserta didik. Tujuan permainan ini 

adalah mengembangkan minat belajar siswa, sehingga siswa termotivasi untuk 

belajar. Kegiatan belajar dapat digunakan secara kelompok maupun individu. 

Dengan demikian, permainan Truth or Dare dapat membantu prestasi belajar 

siswa secara maksimal. 

b. Langkah-Langkah dalam Permainan Truth or Dare 

Peneliti melakukan pengembangan model pembelajaran Talking Stick melalui 

permainan Truth or Dare yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Siapkan kartu Truth yang berisikan pertanyaan dan kartu Dare yang 

berisikan tantangan. 

2. Guru menyiapkan tongkat dan dadu. 

3. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

4. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya berkaitan dengan materi 

yang tidak dipahami. 

5. Guru mempersilahkan peserta didik untuk menutup buku. 

6. Guru mengambil tongkat dan mengeluarkan angka dadu. Tongkat mulai 

berjalan ke arah siswa sebanyak angka dadu yang keluar. 

7. Siswa yang mendapatkan tongkat tersebut dapat memilih undian Truth or 

Dare. Jika mendapatkan Truth peserta didik harus menajwab pertanyaan 
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dan jika peserta didik mendapatkan Dare harus melakukan tantangan. 

Permainan berjalan terus-menerushingga setiap peserta didik mendapatkan 

giliran. 

5. Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

a) Pengertian Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) salah satu mata pelajaran wajib diajarkan 

oleh guru sesuai dengan kurikulum 2013. Menurut Sopandi (2014:7) bahwa Seni 

Budaya dan Prakrya merupakan mata pelajaran tentang budaya yang ada di 

Indonesia dan prakarya atau membuat karya seni. Dalam pembelajaran tersebut 

saling keterkaitan atau terintegrasi satu sama lain, tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Mata pelajaran SBdP memiliki sifat mengekspresikan diri, pengembangan 

kemampuan dengan mengaitkan ekstetika, menumbuhkan kesadaran atas budaya 

yang telah dimiliki Indonesia.  

Menurut Mareza (2017:3) menyatakan bahwa mata pelajaran Seni Budaya 

dan Prakarya merupakan suatu wadah pembelajaran untuk mendapatkan 

pengetahuan, dimana peserta didik dapat melatih atau mengembangkan 

pengetahuan yang kreatif.  Setiap anak diberikan kebebasan untuk mengeksplor 

kemampuannya dalam berkarya atau seni.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Seni Budaya dan 

Prakrya merupakan mata pelajaran yang mengarah pada Budaya yang dimiliki 

oleh Bangsa Indonesia dan prakrya dalam membuat karya seni. Seni Budaya dan 

Prakrya memiliki tujuan yaitu mefasilitasi peserta didik dalam mengekspolrasi 

kemampuan yang dimilikinya berkaitan dengan karya seni dan seni budaya. Seni 
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yang termasuk dalam Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), antara lain seni musik, 

seni drama, seni rupa, dan seni tari. Dalam seni musik, peserta didik dapat 

mengolah kemampuannnya berkaitan dengan alat musik dan olah vokal atau 

suara. Seni drama layaknya sinetron yang ada di televise. Seni rupa, peserta 

didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam berkarya. Karya seni rupa 

dibagi menjadi dua yaitu karya dua dimensi dan karya tiga dimensi. Dan yang 

terakhir yaitu seni tari. Seni tari meliputi gerak, irama, ketepatan sesuai iringan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Seni Budaya dan Prakrya adalah seni 

tari. Seni tari yang diambil merupakan seni tari berasal dari Aceh, dinamakan 

Tari Bungong Jeumpa. Penyampaian mata pelajaran SBdP dilakukan oleh guru 

kelas bukan guru khusus yang pandai dalam seni dan berkarya. Oleh karena itu, 

guru dituntut untuk dapat melakukan segala kegiatan termasuk dalam seni dan 

karya.  

b) Karakteristik Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) merupakan mata pelajaran yang memiliki 

unsur keindahan di dalamnya. Menurut Fitri (2016:35) seni memiliki karakteristik 

masing-masing, artinya seni musik, seni rupa, seni drama memilik karakteritik 

yang berbeda-beda. Peneliti ingin meneliti tentang seni tari, sehingga peneliti akan 

membahas karakteristik seni tari. Karakteristik seni tari, antara lain : 

1. Tema 

Pilihan tema pada kelas rendah dan tinggi sangatlah berbeda. Pada kelas 

rendah tema yang dipilih biasanya dari apa yang mereka sering lihat, seperti 
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binatang. Sedangkan tema pada kelas tinggi sudah dapat mengambil apa 

yang terjadi di lingkungan.  

2. Gerak  

Pada kelas rendah gerak yang dilakukan merupakan gerakan yang tidak 

rumit atau sederhana tetapi dapat mengembangkan kelincahan setiap 

gerakan. Sedangkan kelas tinggi sudah mampu mempelajari gerakan yang 

sedikit rumit dan dapat mengekspresikan makna dari gerakan.  

3. Iringan  

Iringan yang digunakan untuk kelas rendah adalah iringan yang sederhana 

dan mudah diingat, sehingga peserta didik tidak kesusahan dalam 

menghafalkan gerakan sesuai iringan yang diajarkan. Kelas tinggi telah 

mempunyai rasa peka terhadap iringan yang diajarkan oleh guru, sehingga 

peserta didik telah mampu mengekspresikan gerak sesuai ketukan atau 

iringan. 

6. Materi Tari Bungong Jeumpa 

a. Pengertian Tari Bungong Jeumpa 

Tari Bungong Jeumpa merupakan tarian yangber asal dari Aceh. Bungong 

Jeumpa dalam bahasa Indonesia artinya Bunga Cempaka. Bunga Cempaka atau 

Bungong Jeumpa sangatlah terkenal di Aceh. Pada zaman dahulu Bongong 

Jeumpa telah ada sejak zaman kerajaan yang terkenal di Aceh. Kerjaan tersebut 

mempercayai bahwa bungong jeumpa dapat memberikan rezeki yang banyak 

untuk kerajaannya. Oleh karena itu, bungong jeumpa sering menjadi salah satu 

bunga yang digemari di Aceh. Menurut Randengino (2017:2) lagu bungong 
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jeumpa telah ada sejak abad ke 7 Masehi. Kemudian lagu tersebut berkembang 

dengan diberikannya gerakan-gerakan yang indah.  

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6.Mengekspresikan diri melalui karya seni 

tari 

6.1 Menyiapkan peragaan tari Nusantara.  

Table 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SBdP 

Dalam standar kompetensi di atas, merupakan pokok materi yang tercantum 

dalam kurikulum 2013. Kemudian pokok materi tersebut dalam buku guru 

memuat materi salah satu tari yang berasal dari Aceh, yaitu tari Bungong 

Jeumpa.  

c. Gerakan Tari Bungong Jeumpa 

Perkembangan zaman, gerakan-gerakan pada tarian Bungong Jeumpa juga 

mendapatkan perkembangan, artinya gerakan-gerakan mempunyai perombakan 

atau manambah dan mengurangi gerakan sesuai yang mereka inginkan tetapi 

tidak lepas dari keindahan suatu gerakan. Adapun gerakan dalam tarian Bungong 

Jeumpa, sebagai berikut : 

1. Sikap tubuh dinamakan Pancat yaitu kesiapan dalam menari. Telapak tanga 

kanan dan kiri saling bertemu seperti orang yang sedang bertapa, tetapi 

dalam posisi berdiri sambil jalan ditempat sesuai tempo atau iringan musik. 

Ekspresi wajah dalam tarian disebut Ulet yang menggambarkan tari 

Bungong Jeumpa. Tarian ini menggunakan ketukan atau hitungan 2 x 8. 
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Gambar 2.1 Gerakan Tari (Olahan Peneliti) 

2. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Bergantian, tangan 

kiri berdiri dan tanga kanan memegang siku. Jari tangan seperti gerakan 

memetik jari. Posisi tubuh mendhak atau Patrap ke kanan dua kali dan ke 

kiri dua kali. Hitungan 4 x 8. 

 
Gambar 2.2 (Olahan Peneliti) 

3. Bentuk tangan dalam tarian disebut Ngrayung, yaitu bentuk tangan dengan 

ibu jari menempel di telapak tangan dan empat jari merapat. Kedua telapak 

tangan menghadap ke atas dan kebawah. Posisi tubuh ke kanan dua kali 

dank e kiri dua kali. Hitungan 4 x 8. 
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Gambar 2.3 (Olahan Peneliti) 

4. Kedua tangan membentuk lingkaran seperti bulan dan kaki jalan di tempat. 

Dalam melakukan gerakan memerlukan keajegan atau ketahanan yang 

disebut Lutut. Hitungan 4 x 8. 

 
Gambar 2.4 (Olahan Peneliti) 

 

5. Kedua tangan diletakkan di bahu kemudian lurus kedepan diikuti dengan 

posisi turun perlahan. Antara gerakan dan lagu dilengkapi dengan rasa yang 

disebut Wirasa dalam tarian. Hitungan 2 x 8. 
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Gambar 2.5 (Olahan Peneliti) 

6. Gerakan tangan kanan pegang bahu kiri dan tangan kiri pegang pinggang 

sebelah kanan begitu secara bergantian yang dilengkapi dengan penglihatan 

dari mata selanjutnya mengatur gerak kepala, badan dan kaki disebut 

Pandeleng. Dalam hitungan terakhir posisi sedikit demi sedikit untuk 

duduk. Hitungan 4 x 8 ditambah 4 

 

Gambar 2.6 (Olahan Peneliti) 

7. Kedua tangan bertepuk ke depan, atas, dan dada. Setiap penari harus peka 

terhadap iringan musik atau perpindahan yang disebut Solah.   
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Hitungan 4 x 8  

 
Gambar 2.7 (Olahan Peneliti) 

8. Kedua tangan bertepuk kemudian tangan kanan tegak siku dan tangan kiri 

berada di bawah tangan kanan. Tangan berbentuk siku-siku. Setiap tangan 

membentuk Ngrayung. 

Hitungan 4 x 8. 

 
Gambar 2.8 (Olahan Peneliti) 

 



33 
 

 
 

9. Kedua tangan lurus samping atas ke kanan dan atas kiri kemudian ke bawah 

kanan dan bawah kiri. Tangan berbentuk Ngrayung.  

Hitungan 4 x 8. 

 
Gambar 2.9 (Olahan Peneliti) 

10. Sebagai penutup, gerakan sama saat memasuki panggung, yaitu tangan 

seperti orang bertapa. Posisi seperti ini merupakan akhir dari tarian 

Bungong Jeumpa dan memiliki arti terimakasih telah menonton penampilan 

dari tari Bungong Jeumpa. 

 
Gambar 2.10 (Olahan Peneliti) 
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7. Karakteristik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Kata bermain tidak akan lepas dari dunia anak. Pada umumnya anak-anak 

sangat menyukai permainan atau bermain. Sehingga peneliti menggunakan 

permainan sebagai kolaborasi dalam pembelajaran. Dengan adanya permainan 

dalam pembelajaran diharapkan peserta didik lebih tertarik dalam partisipasi 

belajar yang dilakukan oleh guru. Materi yang disampaikan dapat tersampaikan 

dengan maksimal. dalam permainan juga dapat memotivasi peserta didik untuk 

belajar tentang apa yang telah diajarkan oleh guru.  

B. Indikator Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran Talking Stick materi tari Bungong Jeumpa 

melalui permainan Truth or Dare terhadap siswa kelas IV Sekolah Dasar memiliki 

indikator dalam pengembangannya. 

 

Table 2.2 Indikator Pengembangan 

No Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, 

dan Tujuan 

Pembelajaran 

Indikator Langkah-Langkah Deskripsi  

Kegiatan 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Standar 

Kompetensi 

6.Mengekspresikan diri 

melalui karya seni 

tari 

 

Kompetensi 

Dasar 

7.1 Menyiapkan 

peragaan tari 

6.1.1 Menjelaskan salah 

satu tari 

Nusantara yaitu 

“Tari Bungong 

Jeumpa”. 

6.1.2 Menunjukkan tari 

Bungong Jeumpa. 

6.1.3 Memperagakan 

tari Bungong 

Jeumpa. 

1. Siapkan kartu 

Truth yang 

berisikan 

pertanyaan dan 

kartu Dare yang 

berisikan 

tantangan. 

2. Guru 

menyiapkan 

tongkat dan 

Pembelajaran Talking 

Stick materi tari 

Bungong Jeumpa 

melalui permainan 

Truth or Dare 

merupakan 

pembelajaran yang 

berpusat pada peserta 

didik. dalam kegiatan 

ini dapat memotivasi 
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3 

Nusantara. 

 

Tujuan 

Pembelajaran 

1. Melalui diskusi, 

peserta didik 

mampu 

menjelaskan salah 

satu tari Nusantara 

yaitu “Tari 

Bungong Jeumpa” 

dengan rinci.  

2. Melalui penugasan, 

peserta didik 

mampu 

menuliskan 

gerakan yang ada 

di “Tari Bungong 

Jeumpa” dengan 

tepat. 

3. Setelah 

mengerjakan 

tugas, peserta didik 

mampu 

memperagakan 

gerakan “Tari 

Bungong Jeumpa” 

dengan benar. 

dadu. 

3. Guru 

menyampaikan 

materi 

pembelajaran. 

4. Guru 

mempersilahkan 

peserta didik 

untuk bertanya 

berkaitan 

dengan materi 

yang tidak 

dipahami. 

5. Guru 

mempersilahkan 

peserta didik 

untuk menutup 

buku. 

6. Guru 

mengambil 

tongkat dan 

mengeluarkan 

angka dadu. 

Tongkat mulai 

berjalan ke arah 

siswa sebanyak 

angka dadu 

yang keluar. 

7. Siswa yang 

mendapatkan 

tongkat tersebut 

dapat memilih 

undian Truth or 

Dare. Jika 

mendapatkan  

 

belajar peserta didik 

dalam memahami 

suatu materi.  
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8. Truth peserta 

didik harus 

menajwab 

pertanyaan dan 

jika peserta 

didik 

mendapatkan 

Dare harus 

melakukan 

tantangan. 

Permainan 

berjalan terus-

menerus hingga 

setiap peserta 

didik 

mendapatkan 

giliran. 

 

 

C. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian relevan yang terdahulu dengan peneliti yang akan 

sampaikan memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut peneliti sajikan dalam table: 

 

Table 2.3 Penelitian yang Relevan 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1 Alfilia 

Mutiarawati 

tahun 2017 di 

Bandung 

Pengembangan 

Model 

Cooperative 

Learning Tipe 

Talking Stick 

untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Berbicara  

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan 

sekarang, adalah:  

1. Menggunakan 

sebuah tongkat.  

2. Mempunyai 

tujuan 

meningkatkan 

keterampilan 

berbicara atau 

Perbedaan pada penelitian 

terdahulu dengan sekarang, 

antara lain: 

1. Terdahulu 

pembelajaran 

berlangsung pada kelas 

V, sedangkan sekarang 

berada pada kelas IV 

Sekolah Dasar. 
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berinteraksi dan 

memotivasi 

peserta didik 

untuk percaya diri 

tampil di depan 

kelas. 

2. Penelitian terdahulu 

dilakukan di SDN 

Saparko, sedangkan 

peneliti melakukan di 

SDN Punten 01 Batu. 

3. Penelitian terdahulu 

tidak ada perubahan 

atau pengembangan 

yang dilakukan, 

sedangkan peneliti 

sekarang ingin 

mengembangkan 

musik dengan 

menggunakan dadu. 

4. Peneliti terdahulu 

hanya menggunakan 

media sebuah tongkat, 

sedangkan peneliti saat 

ini menggunakan 

tongkat dan kartu. 

2 Sukirman, 

Ashari, dan 

Wakhid 

Akhdinirwanto 

Tahun 2013 

Pengembangan 

Model 

Pembelajaran 

Talking Stick 

untuk 

Meningkatkan 

Minat Belajar 

Fisika pada siswa 

kelas X SMA 

Negeri 4 

Purworejo Tahun 

Pelajaran 

2012/2013 

Persamaan peneliti 

terdahulu dan 

sekarang, adalah: 

1. Siswa saling 

melakukan estafet 

tongkat. 

2. Memiliki tujuan 

untuk 

meningkatkan 

minat belajar 

peserta didik. 

Perbedaan antar peneliti 

dahulu dan sekarang, 

adalah: 

1. Peneliti terdahulu 

menggunakan empat 

buah tongkat, 

sedangkan peneliti 

sekarang hanya 

menggunakan satu 

tongkat. 

2. Peneliti terdahulu 

melakukan di Sekolah 

Menengah Atas dalam 

mata pelajaran Fisika, 

sedangkan peneliti 

sekarang melakukan 

di Sekolah Dasar pada 

kelas IV. 

3 Robyn M. 

gillies. 

Australia  

Tahun 2014 

Developments in 

Cooperative 

Learning : Review 

of Research 

Sama sama 

menggunakan 

pengembangan model 

pembelajaran 

kooperatif dan sama 

sama bertujuan agar 

guru memberikan 

wawasan  kepada 

peserta didik dengan 

memilih model  

Perbedaannya: 

1. Peneliti terdahulu 

mengembangkan model 

kooperastif dengan 

kolaborasi sosial, 

sedangkan peneliti 

sekarang 

mengembangkan model 

Talking Stick.  
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secara efektif dalam 

penerapannya. 

2. Penelitian terdahulu 

mencangkup dalam 

lingkup masyarakat, 

sedangkan penelitian 

sekarang lebih tertuju 

di Sekolah Dasar kelas 

IV. 

 

D. Kerangka Pikir 

Pengembangan model pembelajaran Talking Stick melalui permaian Truth or 

Dare menggunakan metode pengembangan ADDIE (analysis, disegn, development, 

implementation, evaluation).Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara 

langsung di SDN Punten 01 Batu pada kelas IV. Dalam penelitian, memperoleh 

haril dalam kondisi nyata adalah pada penerapan model Talking Stick diketemukan 

bahwa proses kegiatan belajar mengakibatkan suasana kelas yang kurang kondusif 

dan hanya beberapa peserta didik yang mendapat giliran menjawab pertanyaan dari 

guru. Selain itu, beberapa peserta didik kurang mengetahui musik yang digunakan 

dalam model Talking Stick. Sedangkan dalam penyampaian materi tari Bungong 

Jeumpa, guru hanya memutarkan video dan guru mempersilahkan kepada siswa 

untuk mengikutinya. Guru tidak dapat mengajarkan tari Bungong Jeumpa secara 

maksimal, dikarenakan kurangnya kemampuan dalam seni tari. Solusinya, guru 

hanya menanyangkan video dengan bantuan LCD tanpa mengajarkan secara 

langsung. Oleh karena itu, dengan permasalahan tersebut pengembangan model 

Talking Stick materi tari Bungong Jeumpa melalui permainan Truth or Dare 

diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan meningkatkan 

partisipasi peserta didik. Kerangka piker digambarkan pada skema di bawah ini : 
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Kondisi Ideal  

Peserta didik di Sekolah Dasar usia 7 sampai 

11 tahun memiliki karakteristik bermain. 

Peserta didik akan lebih mudah aktif dan 

kreatif dalam pembelajaran. Memadukan 

belajar sambil bermain dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa secara maksimal. 

(Kristiyanto, 2017) 

 

 

 

 

 

Kondisi Nyata 

Pada saat guru kelas IV menerapan model Talking 

Stick di kelas diketemukan bahwa proses belajar 

mengajar mengakibatkan suasana kelas yang kurang 

kondusif dan hanya beberapa peserta didik yang 

mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan dari 

guru. Selain itu, musik yang digunakan untuk 

melakukan estafet tongkat antara siswa satu dengan 

yang lainnya beberapa tidak mengetahui musik yang 

digunakan oleh guru. Kemudian dalam penerapannya 

kembali kurangnya solusi yang dilakukan oleh guru. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, pengembangan 

model Talking Stick materi Tari Bungong Jeumpa 

melalui permainan Truth or Dare yang dilakukan 

peneliti dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didik, meningkatkan suasana kelas yang kondusif, dan 

mudah dalam pehamanan materi. 

Sumber : Wawancara guru kelas IV  

Analisis Kebutuhan  

Peserta didik kelas IV SDN Saptorenggo 02 Pakis memerlukan pengembangan model Talking 

Stick melalui permainan. Peran permainan dalam pembelajaran materi Tari Bungong Jeumpa 

untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. 

Model Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan model Talking Stick materi tari Bungong Jeumpa melalui 

permainan Truth or Dare menggunakan model pengembangan ADDIE (analysis, disegn, 

development, implementation, evaluation). Siswa kelas IV SDN Saptorenggo 02 Pakis menjadi 

subjek dalam penelitian, melalui teknik penelitian data berupa observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi. 

Pengembangan  Model Talking Stick melalui permainan 

Truth or Dare 

Pengembangan model Talking Stick melalui Permainan Truth or Dare Materi Tari 

Bungong Jeumpa terhadap Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Gambar 2.11 Kerangka Pikir  


