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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali terjadi perubahan karena 

ketidakpuasan hasil pendidikan didalam pembelajaran di sekolah dan selalu ada 

upaya untuk memperbaiki agar tercipta pembelajaran yang berkualitas. Saat ini 

kurikulum yang dipakai di sekolah dasar adalah kurikulum 2013. Dalam 

kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan 

hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard 

skill siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

Kurikulum 2013 di SD berisikan uraian bidang studi yang terdiri atas bermacam-

macam mata pelajaran yang saling berkaitan misalnya dalam satu pembelajaran 

terdapat muatan IPS dan Bahasa Indonesia yang disajikan secara saling berkaitan. 

Muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV merupakan muatan yang 

bersifat teoretis, terutama pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku sub tema 

1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, dan sub tema 2 Indahnya 

Keragaman Budaya di Negeriku. Bersadarkan pada buku tematik kelas IV pada 

tema dengan subtema tersebut muatan IPS memuat banyak materi yang harus 

dikuasai siswa yaitu mengenai suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, dan 

pakaian adat, sedangkan muatan Bahasa Indonesia kelas IV materinya tidak 

terlepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis yaitu mengenai teks nonfiksi. Siswa kelas IV merasa sulit 

dan kurang mampu dalam menguasai materi pada pembelajaran dengan muatan 

IPS dan Bahasa Indonesia. Siswa merasa kurang percaya diri dengan kemampuan 

berbahasa yang mereka miliki, malas belajar karena materi yang banyak, dan 

penyampaian materi saat pembelajaran kurang bervariasi.  

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 23 Oktober 2019 di kelas IV SD 

Negeri 2 Pecangaan Wetan yang sudah peneliti lakukan sebelumnya, hasil belajar 

siswa pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia termasuk rendah. Pernyataan ini 
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berdasarkan data yang telah peneliti peroleh dari wali kelas IV. Hasil perolehan 

nilai ulangan harian pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia rendah, banyak yang 

di bawah KKM. Siswa yang mendapat nilai muatan IPS di atas KKM 70 hanya 11 

siswa dari 28 siswa, sedangkan siswa yang mendapat nilai Bahasa Indonesia di 

atas KKM 68 hanya 13 siswa dari jumlah siswa 28. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa kelas IV tersebut. Pada 

pembelajaran yang memuat IPS dan Bahasa Indonesia diamati kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung di dalam kelas belum terpusat pada siswa, 

pembelajaran kurang inovatif, banyak siswa yang tidak memperhatikan guru 

menjelaskan saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung misalnya ada 

yang main sendiri, menjahili teman, keluar masuk kelas, tidur saat KBM, dan 

mengobrol dengan teman.  

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan siswa pada tanggal 23 

Oktober 2019, siswa mengungkapkan materi pada muatan tematik IPS dan Bahasa 

Indonesia banyak yang perlu dihafalkan atau diingat sehingga dia merasa bosan, 

lebih senang dan semangat jika yang dipelajari banyak gambar-gambar daripada 

tulisan saja, tidak percaya diri untuk menunjukan hasil pekerjaannya, takut salah, 

malu berbicara di depan kelas dan diperhatikan banyak teman, dan merasa kurang 

diperhatikan karena tempat duduknya yang berada di belakang. Dari pernyataan 

siswa tersebut dapat diketahui bahwa memang bagi siswa materi pada muatan 

tematik IPS dan Bahasa Indonesia banyak yang perlu diingat seperti halnya pada 

tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat menjadi solusi untuk masalah 

yang terjadi di kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan Wetan ini adalah dengan 

menerapkan model Talking Stick.  Dipilihnya model Talking Stick ini dapat 

membantu siswa dalam mengingat materi, terutama materi pada muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia kelas IV tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Model 

Talking Stick juga akan melatih siswa berbicara, konsentrasi, bernyanyi, dan 

pastinya pembelajaran akan terasa menyenangkan. Sejalan dengan pendapat 

Wijayanti et al (2018) mengungkapkan bahwa model pembelajaran Talking Stick 

sangat tepat digunakan dalam pengembangan proses pembelajaran yang aktif, 
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inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, karena pembelajaran ini dilakukan 

dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab 

pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Model 

pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga hasil 

belajar pun dapat meningkat, dan pembelajaran berpusat pada siswa (Siregar, 

2015). 

Wayang dapat digunakan sebagai media yang edukatif dan efektif dalam 

pembelajaran dengan kemasan yang berbeda maka dapat menarik minat belajar 

siswa (Oktavianti dan Wiyanto, 2014). Media wayang dapat membantu 

mengembangkan analisis siswa dan membawa ke konsep yang lebih nyata 

(Pratiwi, 2018). Berdasarkan pendapat tersebut, menurut peneliti media yang cocok 

untuk masalah yang dihadapi siswa kelas IV yaitu media waraga (wayang 

keragaman). Media waraga merupakan media inovatif berwujud visual yang 

terinspirasi dari wayang kulit yang sering digunakan untuk pertunjukan. Media 

waraga ini berupa gambar dan tulisan sehingga memudahkan siswa mengingat 

materi muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV Tema 7 Indahnya Keragaman 

di Negeriku.  Tidak hanya efektif dalam membantu siswa mengingat materi yang 

banyak, media waraga juga efektif untuk meningkatkan antusias siswa dan 

melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  

Berdasarkan analisis peneliti, permasalahan di kelas IV SD Negeri 2 

Pecangaan Wetan tahun pelajaran 2019/2020 yang sudah dipaparkan di atas dapat 

diselesaikan dengan menggunakan model Talking Stick berbatuan media waraga. 

Alasannya adalah model Talking Stick berbantuan media waraga ini dapat 

memudahkan siswa mengingat materi muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV 

tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku yang tergolong banyak materi yang 

harus diingat. Model Talking Stick berbatuan media waraga memuat unsur 

pembelajaran visual, audio, dan kinestetik sehingga, materi dapat tersampaikan 

pada siswa yang hakikatnya mempunyai kemampuan menyerap materi dengan 

cara yang berbeda-beda. Model Talking Stick berbatuan media waraga  dapat 

menarik siswa untuk ikut aktif dan konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hasilnya tidak akan ada siswa yang melakukan hal-hal tidak penting diluar 
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kegiatan belajar mengajar. Penelitian mengenai model Talking Stick sebelumnya 

telah dilakukan Nofrianti et al (2017), Efendi et al (2016), dan Astuti (2017). 

namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu pada penelitian ini menggabungkan model Talking Stick dengan media 

Waraga, sehingga penelitian dengan judul “Penerapan Model Talking Stick 

Berbantuan Media Waraga untuk Peningkatan Hasil Belajar Tema 7 Kelas IV SD 

Negeri 2 Pecangaan Wetan” layak untuk dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan mengajar guru dengan 

diterapkannya model Talking Stick berbantuan media waraga pada tema 7 

kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan Wetan tahun pelajaran 2019/2020? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar dengan diterapkannya model Talking 

Stick berbantuan media waraga pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia tema 7 

kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan Wetan tahun pelajaran 2019/2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini 

dengan menerapkan model Talking Stick berbatuan media waraga adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru dengan 

diterapkannya model Talking Stick berbantuan media waraga pada tema 7 

kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan Wetan tahun pelajaran 2019/2020. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar dengan diterapkannya 

model Talking Stick berbatuan media waraga pada muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia tema 7 kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan Wetan tahun pelajaran 

2019/2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

telah dikemukakan tersebut, hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat tersebut dapat ditinjau 

dari segi teoretis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa 

Indonesia sekolah dasar terutama pada penggunaan model Talking Stick maupun 

media waraga (wayang keragaman). 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti 

sendiri. Adapun manfaat praktis sebagai berikut. 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi  dalam proses pembelajaran 

terkait dengan model Talking Stick berbatuan media waraga, memberikan 

pengalaman untuk guru, memberikan dorongan kepada guru untuk meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran, serta memberikan dorongan kepada guru 

untuk dapat mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan yang bervariasi 

dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran bagi siswanya. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat membantu siswa kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan 

Wetan tahun pelajaran 2019/2020 untuk memahami materi tema 7 muatan IPS 

dan Bahasa Indonesia dengan suasana yang menyenangkan melalui model Talking 

Stick berbatuan media waraga. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

konstribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 

Pecangaan Wetan.  
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d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menghadapi 

permasalahan di masa depan, dan menjadi sarana pengembangan wawasan 

mengenai model pembelajaran.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Penerapan Model Talking Stick 

Berbantuan Media Waraga sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Tema 7 

Kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan Wetan” sebagai berikut. 

1. Penelitian akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Pecangaan Wetan  

2. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 2 Pecangaan Wetan 

tahun pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 28 siswa. 

3. Objek penelitian ini yaitu tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku sub tema 1 

Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku dan sub tema 2 Indahnya 

Keragaman Budaya Negeriku, pada muatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

mengenai keragaman budaya di Indonesia dan pada muatan Bahasa Indonesia 

mengenai teks nonfiksi.  

4. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu keterampilan guru, dan hasil belajar 

siswa. 

5. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model Talking Stick berbantuan 

media waraga. 

 

F. Definisi Operasional 

Istilah-istilah dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Model Talking Stick 

Model Talking Stick menurut Shoimin (2014:198) merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan 

tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru 

setelah sebelumnya mempelajari materi pokoknya. Model pembelajaran ini 
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melatih siswa berbicara, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan membuat 

siswa aktif. 

2. Media Waraga (Wayang Keragaman) 

Media waraga merupakan singkatan dari wayang keragaman. Media 

waraga berupa gambar yang ditempel pada tongkat. Gambar yang ada pada media 

waraga memuat gambar adat istiadat suatu suku bangsa, pakaian adat, dan rumah 

adat. Dalam penelitian ini media waraga hanya digunakan sebatas untuk 

menstimulasi siswa dalam menyampaikan materi. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran (Mulyono Abdurrahman dalam Tampubolon, 2014:140). Hasil 

belajar berkaitan dengan perubahan-perubahan pada diri siswa, baik yang 

menyangkut ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam penelitian ini 

hasil belajar yang diamati hanya pada ranah pengetahuan dan keterampilan.  

4. Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar menurut As. Gilcman (dalam Wahyulestari, 

2018) adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus 

dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, 

dan profesional. Menurut Turney (dalam Majid, 2013:233-234) keterampilan 

dasar mengajar yang harus dimiliki guru yaitu keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

mengajar perseorangan serta keterampilan mengelola kelas. 

5. Muatan Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku subtema 1, dan subtema 2 

Kompetensi Dasar muatan IPS dan Bahasa Indonesia yang harus dicapai siswa 

kelas IV yaitu muatan IPS, kompetensi dasar 3.2 berbunyi mengidentifikasi 

keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 

Sedangkan kompetensi dasar 4.2 berbunyi menyajikan hasil identifikasi mengenai 
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keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 

Muatan Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.7 berbunyi menggali pengetahuan 

baru yang terdapat pada teks nonfiksi. Sedangkan kompetensi dasar 4.7 berbunyi 

menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan 

bahasa sendiri. 

Jadi, penelitian ini membahas mengenai keragaman budaya di Indonesia 

yang berupa keragaman suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, dan pakaian 

adat, serta teks nonfiksi mengenai menggali informasi dari teks nonfiksi, dan 

menuliskan kembali isi teks nonfiksi menggunakan bahasa sendiri. 

 


