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ABSTRAK 

Irna Kusma Dewi. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick 

Terhadap Kemampuan Mengidentifikasi Alur, Babak demi Babak, dan 

Konflik serta Mempertunjukkan Salah Satu Tokoh dalam Teks Drama 

(Eksperimen  Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 7 Tasikmalaya Tahun 

Ajaran 2018/2019. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah erat kaitannya dengan kurikulum yang 

telah ditentukan oleh pemerintah. Pembelajaran Bahasa di Indonesia pada kurikulum 

2013 revisi yaitu berbasis teks. Salah satu teks yang terdapat pada Kurikulum tersebut 

ialah teks drama. Peseta didik SMA Negeri 7 Tasikmalaya belum mampu 

mengidentifikasi alur, babak demi babak dan konflik seta mempertunjukkan salah satu 

tokoh dalam teks drama. Ketidakmampuan tersebut berkaitan dengan model 

pembelajaran yang digunakan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi model pembelajaran 

Talking Stick terhadap kemampuan mengidentifikasi alur, babak demi babak dan 

konflik serta mempertunjukkan salah satu tokoh dalam teks drama pada peserta didik 

kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019.  

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah eksperimen. Teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi, teknik tes, dan 

teknik dokumentasi.  Sumber data penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA 1 

dan XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

Pada penelitian ini, nilai rata-rata peserta didik untuk Kompetensi Dasar 

mengidentifikasi alur, babak demi babak dan konflik teks drama pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai 52,86 (Pretest) dan nilai 80,72 (Postest). Pada kelas kontrol 

diperoleh nilai 46.63 (Pretest) dan nilai 79,11 (Postest). Kemudian nilai rata-rata 

peserta didik Kompetensi Dasar mempertunjukkan salah satu tokoh dalam teks drama 

pada kelas eksperimen diperoleh nilai 57,25 (pretest) dan nilai 79,66 (postest). 

Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai 53,75 (pretest) dan nilai 75.58 (postest). 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji statistik, penulis 

memperoleh gambaran bahwa model pembelajaran Talking Stick dapat memberikan 

hasil yang positif. Berdasarkan hasil perbandingan mengggunakan uji wilcoxon, 

diperoleh hasil W-hitung (12) < W -tabel (169,06) pada kemampuan mengidentifikasi 

alur, babak demi babak dan konflik teks drama, serta diperoleh hasil W-hitung = (120) 

< W -tabel (169,06) pada kemampuan mempertunjukkan salah satu tokoh dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 36. Artinya Model Talking Stick berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan mengidentifikasi alur, babak demi babak dan konflik 

serta mempertunjukkan salah satu tokoh dalam teks drama pada peserta didik kelas XI 

MIPA 2 SMA Negeri 7 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

 


