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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Berikut ini akan dijelaskan mengenai kajian teori yang digunakan pada

penelitian ini diantaranya Bahasa Indonesia di SD, tujuan Bahasa Indonesia di

SD, mendengarkan, hasil belajar, media pembelajaran Hand Puppet, dan metode

Talking Stick.

2.1.1 Bahasa Indonesia di SD

Manusia merupakan makhluk yang perlu berinteraksi dengan manusia

lainnya. Interaksi semakin penting pada saat manusia membutuhkan eksistensinya

diakui. Kegiatan ini membutuhkan alat, sarana, atau media yaitu bahasa. Bahasa

merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dengan bahasa, kita dapat

menyampaikan keinginan, pendapat, dan perasaan. Dengan bahasa kita dapat

memahami dan mengetahui apa yang terjadi disekitar kita. Bahasa bukanlah suatu

bakat yang dimiliki oleh sebagian orang saja, tetapi setiap orang memiliki

kemampuan berbahasa.

Bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa memliki sifat yaitu sistematik,

mana suka, ujar, manusiawi dan komunikatif. Setiap bahasa mengandung dua

sistem yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Bahasa adalah sistem lambang bunyi

yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi, percakapan yang baik,

tingkah laku yang baik, sopan santun (Kamus lengkap bahasa Indonesia, 2008 :

351). Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang dipakai dalam Negara Indonesia

(Kamus lengkap bahasa Indonesia, 2008 : 671).

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang

perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Tidak heran apabila mata pelajaran

ini kemudian diberikan sejak masih di bangku SD. Dari situ diharapkan siswa

mampu menguasai, memahami dan dapat mengimplementasikan keterampilan

berbahasa. Seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara.

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan
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baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Hal ini relevan dengan

kurikulum 2004 bahwa kompetensi belajar bahasa diarahkan ke dalam empat sub

aspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. 48

2.1.2 Tujuan Bahasa Indonesia di SD

Tujuan bahasa adalah sebagai alat komunikasi, sedangkan menurut

fungsinya bahasa Indonesia mempunyai aspek-aspek penting yaitu:

1) Informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik kepada

lawan bicara.

2) Ekspresi, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau

tekanan-tekanan perasaan pembicara.

3) Adaptasi dan Integrasi yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri

dengan anggota masyarakat.

4) Kontrol Sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk memengaruhi sikap dan

pendapat orang lain.

Menurut Permendiknas Tahun 2007 dalam standar isi mata pelajaran

Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut.

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku,

baik secara lisan maupun tulis.

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa

persatuan dan bahasa negara.

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan

kreatif untuk berbagai tujuan.

4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan,

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan berbahasa.
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6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah

budaya dan intelektual manusia Indonesia.127

2.1.3 Mendengarkan

Kompetensi belajar bahasa diarahkan ke dalam empat sub aspek, yaitu

membaca, berbicara, menulis, dan mendengarkan. KD dalam penelitian ini adalah

mendengarkan. Mendengarkan, mendengar, dan menyimak sering kita jumpai

dalam pembelajaran bahasa. Peritiwa mendengar biasanya terjadi secara

kebetulan, tiba-tiba, dan tidak diduga sebelumnya. Apa yang didengar mungkin

tidak dimengerti maknanya dan mungkin tidak menjadi perhatian.

Mendengarkan setingkat lebih tinggi tarafnya dari mendengar. Bila dalam

peristiwa mendengar belum ada faktor kesengajaan, maka dalam mendengarkan

hal itu sudah ada. Diantara istilah mendengar, mendengarkan atau menyimak,

taraf tertinggi diduduki istilah menyimak dalam faktor menyimak sudah ada

faktor kesengajaan. Faktor pemahaman adalah unsur utama dalam kegiatan

menyimak. Bahkan dari itu faktor perhatian, penilaian pun selalu terdapat dalam

kegiatan menyimak. Bila mendengar sudah tercakup dalam mendengarkan maka

baik mendengar maupun mendengarkan sudah tercakup dalam menyimak.

Peristiwa menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa

baik secara langsung maupun melalui rekaman, radio, atau televisi. Bunyi bahasa

yang ditangkap oleh telinga diidentifikasi bunyinya, pengelompokannya menjadi

suku kata, kata frase, klausa, kalimat dan wacana. Lagu dan intonasi yang

menyertai ucapan pembicara pun turut diperhatikan oleh penyimak. Bunyi bahasa

yang diterima kemudian diinterpretasi maknanya ditelaah kebenarannya atau di

nilai, lalu diambil keputusan menerima atau menolaknya. Menurut Tarigan

(1992:2)  menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan

bunyi bahasa, mengidentifikasi, mengintepretasi, menilai, dan mereaksi atas

makna yang terkandung didalamnya. Menyimak pada hakikatnya mendengarkan

dan memahami isi simakan.
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2.1.4 Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008:22). Menurut pemikiran

Gagne dalam Suprijono (2010;5-6) hasil belajar itu berupa: (1) informasi verbal,

(2) keterampilan intelektual, (3) strategi kognitif, (4) keterampilan motorik, dan

(5) sikap. Menurut Bloom dalam Suprijono (2010;6-7) hasil belajar mencakup

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Hasil belajar mempunyai peran yang penting didalam proses

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajarnya

melalui kegiatan belajar. Selanjutnya, dari informasi tersebut guru dapat

menyusun serta membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk

keseluruhan kelas maupun individu

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan keterampilan, sikap dan kognitif yang diperoleh siswa setelah ia

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan

pengetahuan yang didapat untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil belajar digunakan guru untuk digunakan sebagai ukuran atau kriteria dalam

mencapai suatu tujuan pembelajaran.

2.1.5 Madia Pembelajaran Boneka Tangan (Hand Puppet)

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari

kata medium yang dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Menurut

Criticos dalam Daryanto (2010; 4-5) media merupakan salah satu komponen

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran

merupakan proses komunikasi. Menurut pemikiran Rossi dan Breidle dalam

Sanjaya Wina (2011; 204) media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan

yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku,

koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Gerlach dalam Sanjaya Wina

(2011;204-205) secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau
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kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi dalam pengertian ini media bukan

hanya alat perantara seperti televisi, radio, slide, bahan cetakan, akan tetapi

meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau juga berupa kegiatan

semacam diskusi, seminar, karyawisata, simulasi dan lain sebagainya yang

dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap siswa

untuk menambah keterampilan.

Media pembelajaran dalam hal ini adalah sarana yang dapat

dimanipulasikan dan dapat digunakan memengaruhi pikiran, perasaan, perhatian

dan sikap siswa, untuk mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Pikiran,

perasaan, perhatian dan sikap siswa dalam pembelajaran dapat dirangsang dengan

menggunakan media yaitu media hand puppet.

Media panggung boneka menurut Moeslichatun (1999) dapat dilaksanakan

di Taman Kanak-Kanak dan di Sekolah Dasar kelas rendah. Pelaksanaan

panggung boneka sama dengan pelaksanaan kesenian “Wayang Golek”. Ada

medium panggung boneka. Pengertian panggung dalam tata dan seni pentas

dijelaskan bahwa panggung adalah suatu tempat yang mempunyai batas kesadaran

untuk membuat tempat pertunjukan dengan maksud mengangkat pertunjukan agar

mendapat cukup perhatian atau penglihatan tertentu.

Pengertian golek ialah “boneka” atau “mencari”. Golekan (bahasa Jawa)

berarti boneka, apakah dibuat dari kayu, lilin atau kertas. Arti golek (bahasa Jawa)

adalah mencari. Hubungan antara boneka dan mencari yaitu boneka berkeliling,

berputar untuk mencari sesuatu, atau melihat berkeliling mencari sesuatu. Boneka

dibuat dari kayu, kertas atau kain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka media dalam hal ini adalah boneka

tangan dapat dilaksanakan sebagai media pembelajaran di Sekolah Dasar. Naskah

cerita dengan menggunakan boneka mengandung tema, plot, penokohan dan latar.

Tema adalah makna, arti yang menggambarkan isi cerita. Plot adalah urutan

kejadian atau waktunya dan mengandung hubungan sebab akibat dari cerita. Plot

dapat dibedakan plot lurus dan pot sorot balik. Penokohan adalah seseorang yang

dijadikan tokoh atau sebagai titik sentral dalam cerita. Tokoh dalam cerita dibagi
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menjadi tokoh tunggal dan tokoh jamak. Latar atau setting adalah tempat dan

waktu dimana suatu cerita ditampilkan.

Tahap kegiatan pembelajaran cerita dengan menggunakan hand puppet

dibagi sebagai berikut:

1) Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih.

2) Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih.

3) Menetapkan rancangan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan

bercerita.

4) Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita.

5) Menetapkan rancangan penilaian kegiatan.

Langkah proses pembelajaran dalam menerapkan cerita atau dialog

melalui media hand puppet yaitu:

1) Guru mengenalkan identitas boneka tangan misalkan nama, hobi atau

tempat tinggal.

2) Guru menceritakan latar kejadian suatu cerita.

3) Guru menceritakan sebuah cerita dengan boneka tangan sesuai dengan

karakter yang diperankan boneka tangan.

4) Disela-sela cerita guru memberikan pertanyaan seputar cerita yang

dibawakannya.

5) Disela-sela cerita siswa diajak bernyanyi lagu yang sesuai dengan tema

cerita yang dibawakan.

2.1.6 Metode Pembelajaran Talking Stick

Metode berasal dari bahasa Greeka, yaitu dari kata Metha dan Hodos, arti

kata Metha adalah melalui atau melewati, Hodos artinya jalan atau cara. Metode

berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang sistematik berisi

prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang digunakan

guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Tardif 1987 : 55). Sumantri

(1999 : 83) mengartikan  metode pembelajaran adalah metode belajar mengajar
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yang diterapkan guru sebagai fasilitator di dalam kelas supaya pembelajaran yang

merupakan interaksi antara guru, siswa, dam materi pembelajaran dalam situasi

pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Interaksi pembelajaran

menghendaki adanya pertimbangan yang kuat atas keunikan dan keragaman

siswa. Guru dituntut berkemampuan menggunakan berbagai metode

pembelajaran.

Talking Stick adalah salah satu metode dalam sebuah pembelajaran.

Pembelajaran talking stick mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan

pendapat. Talking Stick (tongkat berbicara) adalah metode yang pada mulanya

digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara

atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan antarsuku).

Tongkat berbicara telah digunakan selama berabad-abad oleh suku–suku

Indian sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. Tongkat berbicara

sering digunakan kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak

berbicara. Pada saat pimpinan rapat mulai berdiskusi dan membahas masalah, ia

harus memegang tongkat berbicara. Tongkat akan pindah ke orang lain apabila ia

ingin berbicara atau menanggapinya. Dengan cara ini tongkat berbicara akan

berpindah dari satu orang ke orang lain jika orang tersebut ingin mengemukakan

pendapatnya. Apabila semua mendapatkan giliran berbicara, tongkat itu lalu

dikembalikan lagi ke ketua/pimpinan rapat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa talking stick dipakai

sebagai tanda seseorang mempunyai hak suara (berbicara) yang diberikan secara

bergiliran/bergantian. Menurut Hamzah (2012:124) langkah-langkah dalam

pembelajaran dengan menggunakan metode Talking Stick adakah sebagai berikut.:

1) Guru menyiapkan sebuah tongkat.

2) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian

memberikan kesempatan siswa untuk membaca dan mempelajari materi

pada pegangannya atau paketnya.

3) Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, siswa dipersilakan

untuk menutup bukunya.
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4) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus

menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian  besar siswa

mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan dari guru.

5) Guru memberikan kesimpulan.

6) Evaluasi.

7) Penutup.

Sedangkan menurut Suprijono (2010:109) langkah-langkah dalam

pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick adakah sebagai

berikut.:

1) Guru menjelaskan materi pokok yang akan dipelajari.

2) Siswa diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari materi tersebut.

3) Guru meminta siswa menutup buku.

4) Guru mengambil tongkat yang telah disiapkan, tongkat itu diberikan

kepada salah satu siswa.

5) Siswa yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan

dari guru, demikian seterusnya.

Ketika stick bergulir dari siswa ke siswa lain, diiringi dengan musik atau

nyanyian.

6) Langkah terakhir dari metode talking stick adalah guru memberikan

kepada peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap materi yang telah

dipelajari.

Guru memberi ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan siswa,

selanjutnya bersama-sama siswa merumuskan kesimpulan.

Sebagai seorang pendidik kita harus menumbuhkan pembelajaran yang

baik dan bermutu. Setiap guru akan menggunakan metode sesuai kemampuan

yang dimilikinya dalam melaksanakan pembelajaran. Metode merupakan cara

yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Sebagai

alat untuk mencapai tujuan tidak selamanya berfungsi secara memadai. Oleh

karena itu, dalam memilih suatu metode yang akan digunakan dalam
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pembelajaran guru perlu mempunyai alasan yang kuat dan faktor-faktor yang

mendukung pemilihan metode tersebut, seperti: karakteristik tujuan kegiatan dan

karakteristik anak yang diajar. Yang dimaksud dengan karakteristik tujuan adalah

pengembangan kreativitas, pengembangan bahasa, pengembangan emosi,

pengembangan motorik, dan pengembangan nilai serta pengembangan sikap.

Guru mengembangkan kreativitas anak melalui metode-metode yang

dipilih adalah metode yang disenangi siswa SD yang dapat menggerakkan anak

untuk meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, dan mengembangkan imajinasi

sehingga hasil belajarnya meningkat. Misalnya dalam pembelajaran bahasa

indonesia. Cerita, sebuah percakapan atau dialog akan lebih efektif apabila

disajikan dengan menggunakan media ajar karena anak-anak senang akan sesuatu

yang bersifat visual seperti Big Books atau Puppet.

Hand Puppet adalah media yang cukup dikenal tetapi masih jarang

dimanfaatkan khususnya dalam pembelajaran di SD. Pada penelitian ini peneliti

mengkombinasikan metode talking stick dengan menggunakan media hand puppet

atau boneka tangan. Puppet show disajikan seperti penyajian wayang guru

bercerita sesuai dengan watak tokoh yang diperankan sedemikian rupa sehingga

mampu menarik minat dan perhatian siswa SD yang usianya antara 7-11 tahun.

Pemilihan bercerita atau sebuah dialog percakapan dengan menggunakan boneka

akan tergantung usia dan pengalaman anak. Biasanya boneka itu terdiri dari ayah

ibu, anak laki-laki, anak perempuan, nenek, kakek, dan bisa ditambah anggota

keluarga yang lain. Misalnya: ayah yang penyabar, ibu yang cerewet, anak laki-

laki yang pemberani, dan anak perempuan yang manja.

Boneka biasanya dibuat berwarna-warni dengan karakter binatang atau

orang yang dibuat dari kertas karton yang digerakkan oleh guru dalam teater.

Sambil menggerakkan Puppet guru menyuarakan suara karakter sesuai dengan

yang dipegang saat itu. Dengan penyajian materi pelajaran menggunakan metode

talking stick dengan dikombinasikan dengan media puppet ini diharapkan

keterampilan menyimak dan berbicara siswa akan meningkat, sehingga mereka

mampu meningkatkan hasil belajar.
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2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

a) Penelitian PTK yang dilakukan oleh Setyarini 2012 dengan judul ““Puppet

Show”: Inovasi Metode Pengajaran Bahasa Inggris dalam Upaya

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa SD” menyimpulkan bahwa

Melihat hasil Pre-test yang dicapai kelas 4A menunjukkan bahwa secara

keseluruhan siswa dari kedua kelompok tersebut mempunyai tingkat

kompetensi bahasa Inggris yang hampir sama. Rata-rata nilai yang mereka

capai adalah berkisar 65-75. Angka ini menunjukkan bahwa siswa

memiliki kemampuan yang sedang karena hanya sedikit siswa yang

mendapatkan nilai di atas 80 (3 orang siswa).

Hasil perbandingan antara pre-test dan post-test dari kelas 4A

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai lebih baik

dibandingkan nilai yang diperoleh pada pre-test. Peningkatan nilai dicapai

antara 1,5 sampai 2 angka lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan ini

menunjukkan bahwa metode “Puppet Show” merupakan metode yang

sesuai untuk meningkatkan ketrampilan berbicara. Hasil observasi kelas

yang dilakukan selama 1 bulan (4x pertemuan) menunjukkan bahwa

metode “Puppet Show” merupakan sebuah metode yang sesuai dalam

upaya meningkatkan hasil pembelajaran.

Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal diantaranya: Pertama, dengan

metode “Puppet Show”, siswa cenderung lebih mudah menangkap apa

yang diajarkan oleh gurunya. Kedua, media realia yang digunakan guru

dalam bercerita membantu siswa memahami konteks cerita dan bahasa

yang digunakan dalam cerita tersebut. Ketiga, ekspresi, mimik dan

gerakan tubuh merupakan aspek lain yang disukai dan membantu siswa

dalam mempelajari makna kosakata dalam cerita tersebut. Paling tidak,

kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai warming up atau sosialisasi pada

pelajaran selanjutnya. Kegiatan ini tercapai lebih cepat dan baik karena

seluruh siswa diminta menirukan gerakan tubuh, mimik, dan suara yang

dicontohkan oleh guru modelnya sehingga mereka memperoleh

pengalaman menggunakan bahasa tersebut.
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Dengan media Puppet Show, kelas tampak lebih hidup dan segar,

Seluruh siswa antusias mendengarkan dongeng yang dikemas dengan

puppet show sehingga siswa menikmatinya. Kegiatan lanjutan setelah

bercerita adalah siswa diminta menyebutkan beberapa nama (tokoh),

kosakata dan menirukan bunyi-bunyi tertentu. Kegiatan ini memberi

kesempatan untuk bereksplorasi sesuai kreatifitas mereka. Selain beberapa

hal di atas, hasil observasi kelas menunjukkan satu hal yang paling

bermanfaat dan bagus dari metode ini adalah seluruh siswa asyik dan

merasa belajar dalam situasi fun.

Hasil wawancara terhadap guru bahasa Inggris kelas 4 mengatakan

bahwa secara umum, ”Puppet Show” dapat dijadikan alternatif

pembelajaran yang sesuai dengan siswa karena beberapa alasan. Pertama,

Puppet Show menarik bagi siswa karena model puppetnya bagus,

colourful dan ditampilkan dengan gerakan yang menarik. Kedua, Puppet

Show menawarkan siswa untuk mengeksplorasi diri melalui beberapa

aktivitas baik verbal maupun non-verbal. Ekspresi, mimik, dan gerakan

tubuh dalam bercerita mengakomodasi siswa untuk memasuki konteks

cerita yang pada akhirnya mudah untuk dipahaminya. Kesempatan yang

diberikan guru kepada siswa untuk menirukan dan menceritakan kembali

cerita tersebut merupakan kesempatan emas baginya untuk menampilkan

kebolehannya di depan teman-teman mereka. Media yang digunakan

(puppet) dalam bercerita menarik, colourful dan disukai anak sehingga

mereka dapat menggunakannya dengan mudah disaat mereka berperan

sebagai obyek atau subyek tertentu yang tercantum pada topik yang

sedang dipelajari. Untuk itu, wajar kalau seluruh siswa senang belajar

bahasa Inggris dan lebih mudah belajarnya.

b) Penelitian PTK yang dilakukan oleh Lestari 2012 dengan judul “Upaya

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Metode Talking Stick Pada

Siswa Kelas 4 SDN Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten
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Temanggung Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Dengan metode pembelajaran talking stick dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari ketuntasan klasikal

sebesar 7 % tuntas dan 93 % tidak tuntas pada kegiatan prasiklus dengan

skor tertinggi 70 dan skor terendah 17 rata – rata skor 51,8. Setelah

diadakan Penelitian pada siklus I ketuntasan klasikal meningkat menjadi

73% tuntas dan 27% tidak tuntas dengan skor tertinggi 90 dan nilai

terendah 45 rata – rata skor 70,7 dan pada siklus yang kedua hasil belajar

klasikal meningkat menjadi 93% tuntas dan 7% tidak tuntas dengan skor

tertinggi 100 dan skor terendah 55 rata – rata skor 84,7.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan metode

pembelajaran talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa

kelas IV SDN Tlogowungu, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Atik Lestari dengan peneliti

sekarang adalah pada variabel X yaitu peneliti mengkombinasikan metode

Talking Stick dengan media Hand Puppet pada pembelajaran sedangkan

peneliti terdahulu variabel x yang digunakan hanya metode Talking Stick

saja dan objek yang diteliti Atik Lestari adalah hasil belajar IPA

sedangkan objek yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah hasil belajar

Bahasa Indonesia.

2.3 Kerangka Pikir

Faktor penyebab kegagalan dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia

adalah penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran kurang diduga karena guru

dalam penyampaian materi hanya dengan ceramah dan tidak didukung dengan alat

peraga yang memadai, selain itu guru masih mendominasi proses pembelajaran

akibatnya siswa cenderung bersifat pasif selama proses pembelajaran berlangsung.

Maka dari itu seorang guru dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran

yang menarik untuk siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih dapat

menyerap materi pelajaran yang dipelajari. Oleh karena itu, pembelajaran akan
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menerapkan metode Talking Stick yang di kombinasikan dengan menggunakan

media hand puppet untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dinginkan.

Penerapan metode talking stick pada penelitian ini karena dapat

membangkitkan rasa percaya diri, rasa harga diri siswa menjadi lebih tinggi,

saling menghormati, memberi rasa tanggung jawab kepada setiap anggota

kelompok kecilnya dalam mendiskusikan materi pelajaran. Selain itu metode ini

dapat mengurangi konflik dalam kelompok karena setiap anggota kelompok diberi

kebebasan untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan kesempatan yang

diperolehnya sehingga siswa lebih giat belajar dan akan lebih tertarik untuk

mengikuti pembelajaran. Berdasarkan teori dan kajian teori yang relevan diduga

penerapan metode talking stick yang dikombinasikan dengan media hand puppet

akan berdampak positif  pada hasil belajar Bahasa Indonesia akan meningkat.

Adapun kerangka berpikir Metode Talking Stick dapat dilihat pada bagan di

berikut ini.
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Metode Talking Stick
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2.4 Hipotesis Penelitian

Sehubungan dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui

apakah hasil belajar Bahasa Indonesia dapat meningkat dengan metode Talking

Stick, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Penerapan metode Talking Stick melalui media hand puppet dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia diduga dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa

Indonesia”.

“Penerapan metode talking stick yang dipadukan dengan media hand

puppet diduga layak digunakan pada pembelajaran di kelas 3 SD Negeri Ledok 5

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester II tahun pelajaran 2012/2013?“.


