
 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pendidikan adalah suatu usaha agar manusia mengembangkan potensinya 

melalui proses mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

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

keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sehingga 

dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan, harus sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang  memiliki peranan 

pokok dalam membentuk generasi mendatang, yang diharapkan dapat menghasilkan 

manusia berkualitas dan bertanggung  jawab serta mampu mengantisipasi masa 

depan. Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa memberikan dan menyertai 

perubahan-perubahan dan perkembangan umat manusia dan berupaya untuk 

senantiasa mengantar dan membimbing perubahan dan perkembangan hidup 

kehidupan manusia. Ketentuan umum  UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menetapkan ketentuan umum mengenai kurikulum 

yang berbunyi  yaitu: 

 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. (Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006. h 
7-8). 

 
Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan keseimbangan antara 

pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama 
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dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Proses pembelajaran merupakan 

salah satu komponen pendidikan yang penting, sebab yang melibatkan guru sebagai 

pendidik dan peserta didik sebagai pelajar. Guru dan siswa sebagai komponen yang 

berpengaruh dalam proses pembelajaran masing-masing harus aktif. Peserta didik 

yang aktif mempunyai peluang yang besar untuk keberhasilan belajarnya 

dibandingkan peserta didik yang pasif dan hanya menerima saja. 

Guru dituntut untuk berpikir kreatif dalam mengatasi persoalan yang terjadi 

dikelas, termasuk dalam menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan dari 

kegiatan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai secara maksimal. Dalam hal ini, guru 

harus mampu memilih model pembelajaran yang dapat melibatkan keaktifan dan 

memilih model pembelajaran yang sesuai. Penggunaan model pembelajaran yang 

sesuai dapat membantu seorang  guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah salah satu mata pelajaran agama yang 

diberikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang dimulai dari kelas III sampai kelas VI. 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dirasakan peserta didik termasuk pelajaran yang 

sulit dipahami dari pada ilmu-ilmu lainnya, karena Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

mempelajari sesuatu yang sudah terjadi, dan tidak dialami langsung oleh peserta 

didik. Sejarah bisa bermakna suatu sekumpulan peristiwa, kejadian, dan peninggalan 

yang penting atau berharga. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) termasuk mata 

pelajaran yang membutuhkan hafalan dan daya ingat yang tinggi dari setiap peserta 

didik, karena di dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), banyak 

nama-nama, tanggal, tahun, dan peristiwa tertentu yang harus dihafal sesuai aslinya. 

Bagi peserta didik yang suka membaca cepat menghafal dan mempunyai daya ingat 
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bagus, boleh jadi tidak masalah jika mengerjakan ulangan atau tes Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI). Tetapi, bagi peserta didik yang tidak suka membaca apalagi 

sulit menghafal dan daya ingatnya terbatas, maka akan sulit baginya untuk 

menyelesaikan soal Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Hal tersebut bisa juga akan 

membuat peserta didik tidak menyukai pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kondisi awal tanggal 11, 18, 21  

September 2019 di MIN 1 Kendari  dan hasil wawancara tidak terstruktur dengan 

beberapa siswa kelas IVb. Proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di 

kelas IVb MIN 1 Kendari terdapat beberapa masalah dalam proses pembelajarannya, 

salah satu di antaranya pada kelas  IVb di MIN 1 Kendari hasil belajar siswa sebagian 

besar  siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Adapun data 

ketuntasan KKM peserta didik selengkapnya pada tabel di bawah ini:  

Tabel 1.1 Data Nilai Ulangan Harian  3 Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) Kelas IVb di MIN 1 Kendari 

No 

Kelas 
Jumlah Peserta 

Didik 
KKM 

Tuntas Belum tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

1. IVb 35 Orang 75 15 42, 85% 20 57, 14% 

Sumber: Dokumen Hasil Ulangan Harian 3 Kelas IVb MIN 1 Kendari Semeseter 
Ganjil Tahun Ajaran 2019. 

 
Melihat nilai peserta didik tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian di 

kelas, hal ini dilakukan untuk meningkatkan  hasil belajar mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI), sejalan dengan permasalahan di atas beberapa 

menunjukkan karakteristik dari peserta didik disana kurang begitu menyukai 
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pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) karena dianggap sebagai mata pelajaran 

hafalan yang membosankan yang membuat kurangnya minat belajar peserta didik 

terhadap pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) tersebut, diduga menjadi 

penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Suasana proses 

pembelajaran di kelas berlangsung hanya sebatas guru menerangkan, menjelaskan 

materi kepada peserta didik dan peserta didik mendengarkan kemudian mencatat 

pelajaran yang diberikan, kemudian didominasi dengan sikap peserta didik yang 

kurang aktif dan tidak memperlihatkan motivasi untuk mendengarkan materi 

sehingga hasil belajar peserta didik rendah.  

Hal tersebut dikarenakan, kurangnya pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik, 

sebagaimana pembelajaran kurikulum 2013 yang saat ini berlaku menuntut peserta 

didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga diperlukan model 

pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, masalah  yang terjadi 

guru kurang mengkombinasikan menggunakan metode ataupun model pembelajaran, 

guru juga tidak menggunakan media yang menarik.  

Media yang digunakan hanya sebatas papan tulis, tidak terdapat media lain 

yang mendukung proses pembelajaran dan tidak terdapat kegiatan belajar yang 

menarik, hal ini  ditambah beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kelas, seperti 

keadaan siswa yang bermalas-malasan, hal ini sangatlah tidak kondusif sehingga 

setiap proses pembelajaran  siswa kurang berminat dalam  mengikuti pembelajaran, 

oleh sebab itu, sebagian besar siswa jarang terlibat dalam hal mengajukan pertanyaan 

atau mengutarakan pendapat, walaupun guru telah berulang kali meminta siswa untuk 



5 

 

bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas. Ketika guru bertanya, banyak siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru, hanya beberapa saat saja memperhatikannya, lalu 

sebagian siswa sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pada kenyataannya banyak 

peserta didik terlihat malas, kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

berlangsung dan mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 

Keaktifan siswa dinilai dari peranannya dalam pembelajaran, seperti bertanya 

menjawab pertanyaan, dan memberi tanggapan. Di samping itu, keaktifan siswa 

merupakan bentuk pembelajaran mandiri, yaitu siswa berusaha mempelajari segala 

sesuatu atas kehendak dan kemampuannya atau usahanya sendiri, sehingga dalam hal 

ini guru hanya berperan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator.  Seorang 

guru tentunya akan selalu berharap agar apa-apa yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran akan dapat dimengerti oleh peserta didik secara tuntas. Tentu ini akan 

menjadi permasalahan yang sulit, dikarenakan masing-masing anak didik mempunyai 

latar belakang yang berbeda satu sama lain.  

Seorang guru juga harus mengetahui karakteristik siswa-siswanya, apalagi masa 

usia sekolah dasar adalah masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam 

hingga kira-kira usia sebelas atau dua belas tahun, sesuai dengan karekteristik anak 

sekolah dasar yang suka bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mudah 

terpengaruh oleh lingkungan, dan gemar membentuk kelompok sebaya. 

Keberhasilan belajar siswa tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan yang 

dimilikinya, tetapi juga ditentukan oleh minat, perhatian dan motivasi belajarnya. 

Sering ditemukan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, akan tetapi gagal dalam 

belajarnya disebabkan oleh kurangnya minat, perhatian, dan motivasinya. Minat, 
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perhatian, dan motivasi pada hakikatnya merupakan usaha siswa dalam mencapai 

kebutuhan belajarnya. 

Model pembelajaran Talking Stick merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan alat berupa tongkat sebagai alat bantu bagi guru untuk mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik dengan menimbulkan suasana yang menyenangkan. 

Tongkat tersebut digilirkan pada siswa dan bagi siswa mendapatkan tongkat sesuai 

dengan aba-aba dari guru, maka siswa diberi pertanyaan oleh guru dan harus dijawab 

(Etin Solihatin dan Raharjo, 2008, h.4).  Model pembelajaran ini mampu menguji 

kesiapan siswa, melatih keterampilan mereka dalam membaca dan memahami materi 

pelajaran dengan cepat, dan mengajak mereka untuk terus siap dalam situasi apapun 

(Miftahul Huda, 2017, h. 225). Model pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk 

mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari, dengan menggunakan model ini 

peserta didik kembali diajak untuk mengingat materi pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

Model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didik sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik khususnya pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada kelas IV di MIN 1 Kendari serta 

dapat menumbuhkan cara berfikir siswa dari pengetahuan yang diperoleh siswa dari 

hasil belajar, dan dapat memberikan pembelajaran yang berpengaruh dalam 

memahami pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang berjudul: “Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick dalam 
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Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik dan Hasil Belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) Pada Kelas IV di MIN 1 Kendari”. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Peserta didik merasa jenuh dalam  proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI), karena guru kurang mengkombinasikan menggunakan metode 

ataupun model pembelajaran. 

2. Hasil belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam masih tergolong rendah 

karena 20 siswa atau  sebesar (57, 14%)  dari 35  peserta didik belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 75. 

3. Pengetahuan konsep hapalan selalu dianggap sulit oleh sebagian peserta didik 

yang membuat kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

4. Peserta didik cenderung terlihat malas, pasif dalam proses pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI). 

 
1.3  Batasan  Masalah 

  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini sehingga peneliti lebih terfokus pada yang akan diteliti 

yaitu: “Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Peserta Didik dan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Pada Kelas 
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IV di MIN 1 Kendari”. Untuk melihat peningkatan minat belajar peserta didik dan 

hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) setelah menggunakan Model 

Pembelajaran Talking Stick. 

 
1.4 Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan dalam peneletian ini yaitu:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) pada Kelas IV di MIN 1 Kendari sebelum menerapkan model 

pembelajaran Talking Stick ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) pada Kelas IV di MIN 1 Kendari setelah  menerapkan model 

pembelajaran Talking Stick ? 

3. Apakah dengan penerapan model pembelajaran Talking Stick dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik dan hasil belajar pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Kelas IV MIN 1 Kendari ? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) sebelum menggunakan model pembelajaran Talking Stick pada 

Kelas IV di MIN 1 Kendari. 
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2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan proses pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) menggunakan model pembelajaran Talking Stick 

pada Kelas IV di MIN 1 Kendari. 

3. Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dan hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) dengan menggunakan model pembelajaran  Talking 

Stick  pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Kelas IV MIN 1 

Kendari. 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan mengenai penerapan model pembelajaran Talking Stick pada  

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

b. Manfaat  Praktis  

1. Bagi peserta didik  

Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Serta dapat menjadikan 

peserta didik lebih aktif dan semangat dalam belajar sehingga materi yang 

disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan baik. 

2. Bagi guru 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai upaya meningkatkan minat belajar 

peserta didik dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. 
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3. Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif guna meningkatkan  

mutu pendidikan di MIN 1 Kendari. 

4. Bagi peneliti 

Memotivasi peneliti untuk terus menggali pengetahuan serta dapat mengambil 

manfaat untuk dikemudian hari serta dapat mengaplikasikannya.  

1.7   Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalahan persepsi terhadap isi penelitian ini, maka 

perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut: 

1.7.1 Model pembelajaran Talking Stick 

Talking Stick termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. Model 

Talking Stick ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat 

wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi 

pokoknya. Tongkat ini berfungsi sebagai alat penunjuk giliran, karena tongkatnya 

akan berpindah ke tangan siswa yang lain secara bergiliran dan dilakukan secara 

berulang-ulang. Adapun langkah-langkah yang harus digunakan dalam penerapan 

model Talking Stick antara lain (Hamzah B. Uno, 2012, h. 124): 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.  
2. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5-6 orang. 
3. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm. 
4. Guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari. 
5. Memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran. 
6. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 
7. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, guru mempersilahkan 

siswa untuk menutup bukunya.  
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8. 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 setiap pertanyaan dari guru. 

9. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota 
kelompoknya tidak dapat menjawab pertanyaan. 

10. Guru memberikan kesimpulan. 
11. Guru melakukan evaluasi /penilaian, baik secara ke 
12. lompok maupun individu. 
13. Guru menutup pembelajaran. 

 
1.7.2 Minat Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:744), minat berarti 

“kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”. Adapun yang dimaksud dengan 

minat menurut psikologi adalah suatu kecenderungan untuk selalu memerhatikan dan 

mengingat sesuatu secara terus menerus. Minat ini kaitannya dengan perasaan 

terutama perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi karena sikap 

senang kepada sesuatu. Orang yang berminat kepada sesuatu berarti ia sikapnya 

senang kepada sesuatu itu (M. Alisuf Subri, 2007, h. 84). 

1.7.3  Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses  

belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik 

dari sebelumnya (M. Ngalim Purwanto, h. 82). Salah satu indikator tercapai atau 

tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 
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1.7.4 Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah mata pelajaran agama Islam yang 

diberikan di Madrasah Ibtidaiyah mulai kelas III sampai VI. Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) mengungkap kejadian-kejadian masa lampau. Karakteristik Tarikh & 

Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibrah dari peristiwa 

peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya 

dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan lain-lain untuk 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


