
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1  Deskripsi Teori 

 

2.1.1 Model  Pembelajaran Kooperatif 

2.1.1.1 Pengertian  Model Pembelajaran Kooperatif 

Pada hakikatnya kooperatif sama dengan kerja kelompok, oleh karena itu, 

banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam kooperatif karena 

mereka beranggapan telah biasa melakukan pembelajaran dalam bentuk belajar 

kelompok. Kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu 

secara bersama sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu 

kelompok atau satu tim.  

Sebagaimana Sanjaya dalam Rusman, (2014:203) model pembelajaran 

kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam 

kelompok–kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

Sebagaimana Nurulhayati dalam Rusman, (2014:203) model pembelajaran 

kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam sistem belajar yang kooperatif siswa 

belajar bekerja sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini siswa memiliki dua 

tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama 

anggota kelompok untuk belajar. Siswa belajar bersama dalam sebuah kelompok 

kecil dan mereka dapat melakukannya. 
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Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang 

berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok, setiap kelompok 

akan memperoleh penghargaan (reward), jika kelompok mampu menunjukkan 

prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan 

mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya 

akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan 

interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, 

mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap 

individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi 

keberhasilan kelompok. (Wina Sanjaya, 2007, h. 242-243).   

Menurut Hamdani (2011:32) ada tiga konsep pembelajaran kooperatif guna 

mencapai hasil yang maksimal, yaitu: 

1. Penghargaan kelompok 

Penghargaan ini diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang 

ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai 

anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar individu yang saling 

mendukung, membantu, dan peduli. 

2. Pertanggungjawaban individu 

Pertanggungjawaban ini tergantung dengan aktivitas anggota yang saling 

membantu dalam belajar. Adanya pertanggung jawaban individu juga menjadikan 
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setiap anggota siap untuk menghadapi tes atau pertanyaan dan tugas lainnya secara 

individu tanpa bantuan atau kerjasama teman kelompoknya. 

3. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pada konsep kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan berarti semua 

anggota kelompok akan memperoleh nilai yang sama. Dengan begitu siswa yang 

berprestasi rendah, sedang atau tinggi akan sama-sama memperoleh kesempatan 

untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompok maupun individu. 

2.1.1.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Trianto (2010:58) menyatakan pembelajaran kooperatif juga merupakan sebuah 

kelompok strategi pengajaran yang melibatkan peserta didik bekerja secara 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam pembelajaran ini setiap 

anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan 

kelompoknya. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam 

pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk 

penguasaan materi tersebut. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan 

sebagai berikut, (Rusman, 2007, h. 207-208): 

a) Pembelajaran Secara Tim  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim, tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu 

membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

b)   Didasarkan pada Manajemen Kooperatif  
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Manajemen mempunyai tiga fungsi yaitu: (a) Fungsi manajemen sebagai 

perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah 

ditentukan. Misalnya tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, 

apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan, dan lain sebagainya. (b) Fungsi 

manajemen sebagai organisasi, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan 

efektif. (c) Fungsi manajemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk 

tes maupun nontes.  

c) Kemauan untuk Bekerja Sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan 

dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang baik, pembelajaran kooperatif 

tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

d) Keterampilan Bekerja Sama  

Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk 

mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Jadi, pembelajaran kooperatif mengembangkan keterampilan berpikir maupun 

keterampilan sosial peserta didik seperti, bekerja sama, setia kawan dan 

mengemukakan pendapat. Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak ragam 
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diantaranya model Student Team Achievement Division (STAD), Tebak Kata, Group 

Investigasi (GI), Team Game Tournament (TGT), dan masih banyak lagi. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Talking 

Stick sebagai alat dalam menyampaikan materi pelajaran pada siswa. 

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Talking Stick 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran  Talking Stick 

 

Talking Stick (tongkat berbicara) adalah model yang pada mulanya digunakan 

oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau 

menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan antar suku), sebagaimana 

dikemukakan Carol Locust yang dikutip oleh Isjoni berikut ini. 

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.  

Maufur (2009) menyatakan “Talking Stick merupakan sebuah model 
pembelajaran yang berguna untuk melatih keberanian siswa dalam menjawab 
dan berbicara kepada orang lain. Sedangkan penggunaan tongkat secara 
bergiliran sebagai media untuk merangsang siswa bertindak cepat dan tepat 
sekaligus untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi”(h.16). 
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Menurut Lie (2008) menyatakan “model pembelajaran Talking Stick merupakan 
salah satu dari model pembelajaran kooperatif, guru memberikan siswa 
kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain dengan 
cara mengoptimalisasikan partisipasi siswa”(h. 20). 
 
Kurniasih dan Sani (2015)  menyatakan  model pembelajaran Talking Stick  
merupakan satu dari sekian banyak satu model kooperatif, model pembelajaran 
ini dilakukan dengan bantuan tongkat. Tongkat dijadikan sebagai jatah atau 
giliran untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa 
mempelajari materi pelajaran” (h. 82). 

 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Talking Stick dipakai sebagai 

tanda seseorang mempunyai hak suara (berbicara) yang diberikan secara 

bergiliran/bergantian. Dimana model 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 dalam proses pembelajaran di kelas yang 

berorientasi pada peserta didik agar terciptanya kondisi belajar yang aktif dan 

menyenangkan melalui permainan tongkat yang diberikan dari satu siswa kepada 

siswa yang lainnya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya 

mengajukan pertanyaan.   

Model pembelajaran Talking Stick salah satu model yang dapat menjadi solusi 

untuk masalah yang berkaitan dengan minat belajar peserta didik serta partisipasi 

aktif siswa dalam pembelajaran untuk memahamai materi pelajaran khususnya pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) materi Hijrah Nabi Muhammad 

SAW ke Kota Thaif adalah dengan menerapkan model pembelajaran Talking Stick. 
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Model ini mampu mengaktifkan peserta didik serta merangsang peserta didik untuk 

berpikir ketika terjadi proses pembelajaran. 

2.2.2  Langkah-Langkah Model Pembelajaran Talking Stick 

Salah satu model yang akan diterapkan dalam pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) pada kelas IV di MIN 1 Kendari dalam penulisan ini adalah 

pembelajaran model Talking Stick.  

Menurut Hamzah B. Uno (2012:86-124) langkah-langkah yang harus 

digunakan dalam penerapan model Talking Stick antara lain: 

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.  
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 kelompok maupun individu. 
12.  Guru menutup pembelajaran. 
 

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Talking Stick 

Dalam setiap pembelajaran, guru tentunya sering menerapkan metode atau 

model saat proses pembelajaran berlangsung, dan tentu saja dalam setiap metode atau 

model yang diterapkan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Oleh sebab itu, semua metode atau model masing-masing mempunyai 
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kelebihan dan kekurangan seperti halnya dengan model pembelajaran Talking Stick. 

Menurut Suprijono (2014:110) kelebihan dari model Talking Stick yaitu: 

a. Menguji kesiapan siswa. 

b. Melatih siswa membaca dan memahami materi dengan cepat. 

c. Memacu siswa lebih giat dalam belajar. 

d. Siswa berani mengemukakan pendapat. 

Sedangkan kekurangan dari model Talking Stick yaitu: 

a. Membuat siswa senam jantung. 

b. Ketakutan akan pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

c. Tidak semua siswa siap menerima pertanyaan. 

2.3 Minat Belajar 

2.3.1 Pengertian Minat Belajar  

Untuk dapat melihat keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, seluruh 

faktor-fakor yang berhubungan dengan guru dan murid harus dapat diperhatikan. 

Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku siswa sebagai 

timbal balik dari hasil sebuah pengajaran. Tingkah laku siswa ketika mengikuti 

proses pembelajaran dapat mengindikasikan akan ketertarikan siswa tersebut terhadap 

pelajaran itu atau sebaliknya, ia merasa tidak tertarik dengan pelajaran tersebut. 

Ketertarikan siswa inilah yang merupakan salah satu tanda-tanda minat, lebih lanjut 

terdapat beberapa pengertian minat diantaranya adalah: 

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 
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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. 

Menurut Bloom dalam Susanto, (2012:57) minat adalah apa yang disebutnya 

sebagai subject-related affect, yang di dalamnya termasuk minat dan sikap terhadap 

materi pelajaran. Namun ternyata sulit menemukan pembatas yang jelas antara minat 

dan sikap terhadap materi pelajaran. Yang tampak adalah sebuah kontinum yang 

terentang dari pandangan-pandangan negatif atau afek (affect), negatif terhadap 

pelajaran. Ini dapat diukur dengan menanyakan kepada seseorang apakah ia 

mempelajari itu, apa yang disukai atau tidak disukainya mengenai pelajaran dan 

berbagai pendekatan dengan menggunakan kuesioner yang berupaya meningkatkan 

berbagai pendapat, pandangan, dan preferensi yang mungkin menunjukkan suatu afek 

positif atau negatif terhadap pelajaran.  

Slameto (1995) berpendapat “minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan, 

seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara 

konsisten dengan rasa senang” (h. 20).  

Sebagaimana Hurlock dalam Makmun, (2013:136) minat merupakan sumber 

motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila 

mereka bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, 

maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. 
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Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat tidak 

bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. 

Dalam proses pembelajaran minat dapat  mempengaruhi kualitas pencapaian  

hasil belajar anak atau peserta didik dalam bidang studi tertentu, Sebagaimana 

disimpulkan Helmawati (2014) “mengembangkan minat terhadap sesuatu pada 

dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang 

diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu“ (h. 201). 

Proses ini berarti menunjukan pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan 

tertentu memengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-

kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk 

mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila siswa melihat bahwa 

hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, 

kemungkinan besar ia akan berminat dan termotivasi untuk mempelajarinya. 

Sikap, minat dan motivasi merupakan faktor internal psikologis yang sangat 

berperan dalam proses belajar. Sikap (attitude) diartikan sebagai suatu kecenderungan 

untuk mereaksi terhadap suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau 

acuh tak acuh. 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 

Sabri, 2007, h. 83-84). 

Sikap dan minat salah satunya harus ada dalam belajar yaitu apabila tidak ada 

minat kepada pelajaran atau gurunya, maka paling tidak pada diri siswa itu harus ada 

sikap yang positif (menerima) kepada pelajaran yang dipelajari atau kepada gurunya. 



23 

 

Sikap dan minat sebagi faktor psikologis berbeda peranannya dalam belajar. Dalam 

proses belajar sikap itu berfungsi sebagai “Dynamic Force” yaitu sebagai kekuatan 

yang akan menggerakan orang untuk belajar. Jadi siswa yang sikapnya negatif 

(menolak atau tidak senang) kepada pelajaran atau gurunya tidak akan tergerak untuk 

mau belajar. Sebaliknya siswa yang sikapnya positif akan digerakan oleh sikapnya 

yang positif itu untuk mau belajar. 

Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul 

kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan 

bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kecakapannya. Karena 

itu, pelajaran pun tidak pernah terjadi proses dalam otak, akibatnya timbul kesulitan. 

Peranan minat dalam belajar lebih besar atau kuat dari sikap, minat akan 

berperan sebagai “Motivating Force" yaitu sebagai kekuatan yang akan mendorong 

siswa untuk belajar.  Siswa yang berminat (sikapnya senang) kepada pelajaran akan 

tampak terdorong terus untuk tekun belajar, berbeda dengan siswa yang sikapnya 

hanya menerima kepada pelajaran, mereka hanya tergerak untuk mau belajar tetapi 

sulit untuk bisa terus tekun karena tidak ada pendorongnya. Adanya minat terhadap 

objek yang dipelajari akan mendorong orang untuk mempelajari sesuatu dan 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Karena minat merupakan komponen psikis 

yang berperan mendorong seseorang untuk meraih tujuan yang diinginkan, sehingga 

ia bersedia melakukan kegiatan berkisar objek yang diamati (Dalyono, 2009, h. 23). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa minat merupakan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang ada sangkut paut dengan 

dirinya dan berguna bagi dirinya, sehingga timbul gairah atau keinginan. Keinginan 
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atau gairah disini yaitu keinginan belajar Sejarah Kebudayann Islam (SKI). Dengan 

demikian, minat merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa, minat 

akan menjadikan siswa lebih giat belajar, semakin tinggi minat belajar siswa, semakin 

tinggi pula kemauan untuk mempelajari mata pelajaran Sejarah Kebudayann Islam 

(SKI), dan mereka akan mengamalkannya  dalam kehidupan sehari-hari. 

2.3.2 Unsur-unsur Minat Belajar   

Dari pengertian di atas, maka disini ada unsur-unsur dari minat belajar, di 

antaranya perasaan, perhatian dan motif. Berikut ini adalah penjelasannya yaitu : 

1. Perasaan   

Perasaan sebagai salah satu fungsi psikis yang penting yang diartikan sebagai 

suatu keadaan jiwa akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada  umumnya datang 

dari luar. Perasaan senang sesungguhnya akan menimbulkan minat tersendiri yang 

diperkuat dengan nilai positif, sedangkan perasaan tidak senang akan menghambat 

dalam belajar karena tidak adanya sikap yang positif sehingga tidak menunjang minat 

dalam belajar.   

Dalam kaitannya dengan perasaan senang ada juga perasaan yang lain yang 

dapat menimbulkan minat dalam belajar, yaitu perasaan tertarik. Seorang peserta 

didik merasa tertarik dengan suatu pelajaran apabila pelajaran itu sesuai dengan 

pengalaman yang didapat sebelumnya dan mempunyai sangkut-paut dengan dirinya. 

Begitu pula sebaliknya, seorang peserta didik merasa tidak tertarik dengan suatu 

pelajaran apabila pelajaran itu tidak sesuai dengan pengalaman yang didapat 

sebelumnya dan mempunyai sangkut-paut dengan dirinya. Begitu pula sebaliknya, 

seorang peserta didik merasa tidak tertarik dengan suatu pelajaran apabila pelajaran 
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itu tidak sesuai dengan pengalaman yang didapat sebelumnya. Oleh karena itu, 

peserta didik yang merasa tidak tertarik dengan pelajaran tersebut maka dengan 

sendirinya peserta didik akan berusaha untuk menghindar. 

Jadi dalam menumbuhkan minat belajar dalam diri peserta didik harus ada 

perasaan senang dan tertarik sehingga peserta didik akan senang hati mengikuti 

pelajaran tersebut. 

2. Perhatian 

Adanya perhatian juga menjadi salah satu indikator minat. Perhatian merupakan 

konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya 

dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Seseorang yang memiliki minat 

pada objek tertentu maka dengan sendirinya dia akan memperhatikan obyek tersebut. 

Siswa yang mempunyai minat pada obyek tertentu cenderung untuk memberi 

perhatian yang lebih besar terhadap obyek tersebut. Perhatian memegang peranan 

penting dalam proses belajar mengajar. Di sini diklasifikasikan dalam dua jenis 

perhatian, yaitu:  

a. Perhatian yang sengaja dibangkitkan oleh guru. 
  

Untuk membangkitkan perhatian yang disengaja, seorang guru haruslah dapat 

menunjukkan pentingnya materi pelajaran yang disajikan. Guru mampu 

menghubungkan antara pengetahuan peserta didik dengan materi yang 

disajikan. Selain itu, guru juga berusaha merangsang peserta didik agar 

melakukan kompetisi belajar yang sehat. 

b. Perhatian yang spontan yang timbul dari dalam diri siswa sendiri.  
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Perhatian spontan sebenarnya dapat dibangkitkan ketika dalam kegiatan belajar 

mengajar, gurusudah mempersiapkannya dengan baik. Baik yang 

dipersiapkannya itu berupa bahan ajar seperti persiapan alat peraga sebagai 

media. Dan sedapat mungkin menghindari hal-hal yang dianggap tidak 

diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Motif  

Kata motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek 

untuk melakukan keaktivitasan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Seseorang 

melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai 

dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Bila seseorang sudah 

termotivasi untuk belajar maka dia akan melakukan aktifitas belajar dalam rentangan 

waktu tertentu. Dalam proses belajar mengajar motivasi sangat diperlukan sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi untuk belajar tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan 

dikerjakan itu menyentuh kebutuhannya. Jadi motif merupakan dasar penggerak yang 

mendorong aktifitas belajar seseorang sehingga dia berminat terhadap sesuatu obyek 

karena minat adalah alat pemotivasi dalam belajar. 

2.3.3 Faktor- Faktor Minat Belajar 

Dalam menjalankan kegiatan belajar dan mengajar tentu saja akan ada faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam minat seseorang untuk belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor 

eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat belajar 

anak. Dalam minat belajar tentu ada faktor-faktornya sebagai penyokong agar minat 
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belajar tersebut semakin berkembang. Faktor tersebut ada faktor yang lahir dari 

dalam diri sendiri bagi setiap orang namun faktor internal saja dalam mendukung 

tumbuhnya minat tidaklah cukup. Selain adanya faktor internal, ada juga faktor 

eksternal atau yang sering dikenal sebagai faktor yang timbul dari luar diri seseorang 

untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Berikut ini adalah faktor-faktor minat 

belajar, yaitu : 

1. Faktor Internal   

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri peserta didik itu sendiri, yang 

merupakan faktor yang paling besar dalam menentukan minat belajar. Terkadang 

dalam satu kelas kita menemui peserta didik yang memang mempunyai kemauan 

keras dan minat yang tinggi untu mengikuti pembelajaran. Meskipun demikian, tidak 

jarang peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, bahkan tidak berminat sama 

sekali dengan pembelajaran yang disajikan. Padahal lingkungan dan guru mereka 

sama. Berdasarkan penjabaran sebelumnya dapat kita ketahui bahwasannya setiap 

individu memiliki minat terhadap kegiatan belajar yang berbeda-beda dan bahkan ada 

peserta didik yang tidak memiliki minat sama sekali dalam pembelajaran, hal-hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam diri peserta didik tersebut, 

yaitu kondisi fisiologis dan faktor psikologis peserta didik. Aspek psikis, meliputi 

tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat dan motivasi belajar peserta didik. Sedangkan 

aspek fisiologis, meliputi kondisi organ-organ tubuh seperti kesehatan jasmani, dan 

keterpenuhan gizi.  

2. Faktor Eksternal  
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Faktor eksternal merupakan dari luar peserta didik, yang berasal dari kondisi 

lingkungan sekitar peserta didik, baik lingkungan social maupun non-sosial. 

Lingkungan sosial, berkaitan dengan teman sebaya, orang tua, guru, tokoh 

masyarakat dan seterusnya dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan non-sosial 

antara lain meliputi keadaan sekolah geografis, rumah, pasar, tempat permainannya. 

2.3.4 Usaha Menumbuhkan Minat Belajar  

Memotivasi dapat menumbuhkan minat belajar anak. Motivasi untuk selalu 

belajar memang sangat baik dipupuk dan dilatih sejak usia dini. Dunia saat ini adalah 

dunia yang penuh dengan perubahan.  Mereka yang bisa berperan dalam dunia yang 

seperti ini adalah mereka yang senantiasa berubah untuk belajar, memahami dan jeli 

melihat situasi, dimana pun dan kapan pun dia berada. Orang tua bisa berperan dalam 

menumbuhkan minat belajar anak. Hal ini didasarkan pada semangat, bahwa 

mendidik anak lebih menitik beratkan pada proses menggali potensi terbesar anak 

yang masih tersembunyi. 

Mengingat sangat pentingnya minat dalam kehidupan anak agar mereka 

berhasil dalam pendidikannya maka perlu ditumbuhkannya minat dalam belajarnya. 

Minat juga merupakan usaha untuk membangkitkan minat belajar peserta didik pada 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Dalam hal ini adalah usaha yang 

digunakan guru agar peserta didik mengerti dan mengamalkan pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk usaha untuk 

membangkitkan minat peserta didik pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) diantaranya: 
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a) Membandingkan adanya kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik rela 

belajar tanpa adanya paksaan. 

b) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman 

yang dimiliki peserta didik sehingga mudah menerima pelajaran. 

c) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar 

yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan 

kondusif. 

d) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks 

perbedaan individual peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya meskipun minat 

belajar memang telah ada dan merupakan pemberian Tuhan pada setiap diri individu  

masing-masing namun untuk menjadikan minat belajar tersebut menjadi lebih 

berkembang maka perlu bagi setiap individu masing-masing untuk menumbuhkan 

minat belajarnya sama halnya pada minat belajar bagi anak.  Menumbuh kembangkan 

minat belajar anak dapat dilakukan dengan peran orang tua yang sangat penting 

dalam kehidupannya, dengan adanya peran orang tua anak dapat termotivasi untuk 

lebih bersemangat lagi dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran. Dengan 

dukungan orang tua anak mampu merasa bahwa hal yang ia lewati dalam dunia 

pendidikan tidaklah ia tempuh dengan seorang diri saja namun ada orang tua 

dibelakangnya yang selalu mendorongnya untuk lebih berkembang. Secara kodrati 

anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Mungkin 
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lingkungan rumah anak kurang mementingkan sekolah dan belajar, dalam hal ini 

orang-orang di rumah perlu diyakinkan akan pentingnya belajar bagi anak. 

 
2.4 Hasil Belajar 

2.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan diuraikan 

terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua kata ‘hasil’ dan 

‘belajar’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 408-121.) hasil memiliki 

beberapa arti: 1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan; perolehan; buah. 

Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

oleh pengalaman. Belajar merupakan masalah yang selalu dihadapi setiap individu 

dalam kesehariannya, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja individu itu 

berada. Belajar sudah tak asing lagi karena merupakan kebutuhan bagi kita semua. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Agama Islam pun sangat memperhatikan masalah pendidikan, khususnya 

belajar, karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya dan berprestasi, 

manusia dapat pandai, mengerti tentang hal-hal yang ia pelajari, dan dengan ilmu 

itupun manusia ibadahnya menjadi sempurna, begitu pentingnya ilmu, di dalam Al-

Qur’an dapat di jelaskan mengenai kewajiban belajar atau menuntut ilmu salah 

satunya dalam Surah Al-Jumu‟ah: 2 yaitu: 
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Artinya: “Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf 

dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatNya, 

menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah 

(Sunnah), meskipun sebelumnnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” 
(Q.S. Al-Jumu‟ah: 2).   

 
Ayat di atas menyatakan bahwasannya Allah SWT mengutus seorang Rasul 

yaitu Nabi Muhammad Saw kepada kaum yang tidak tahu atau buta akan huruf agar 

Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayatNya atau baca-bacaan, untuk 

menyucikan jiwa mereka. Dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah 

(Sunnah), meski sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata Dan di 

ayat ini tertulis jelas tentang penting dan wajibnya untuk belajar dan menuntut ilmu. 

Hasil belajar merupakan segala perilaku yang dimiliki peserta didik sebagai 

akibat dari proses belajar yang ditempuhnya. Perubahan mencakup aspek tingkah 

laku secara menyeluruh baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

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.  

Hasil belajar merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. 

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan 
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melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar merupakan tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program belajar mengajar, 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Dimyati dan Mudjiono (2006) menyatakan “bahwa yang dimaksud dengan hasil 
belajar merupakan suatu proses untuk melihat sejauh mana siswa dapat 
menguasai pembelajaran setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, 
atau keberhasilan yang dicapai seorang peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran yang ditandai dengan bentuk angka, huruf, atau simbol tertentu 
yang disepakati oleh pihak penyelenggara pendidikan”(h.3 ). 
 
Abdurrahman (2003) menyatakan “bahwa hasil belajar adalah kemampuan 
yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri 
merupakan proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 
bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang 
terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan 
instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang 
berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 
atau tujuantujuan intruksional” (h. 37-38). 
 
Menurut Bloom dalam Catharina Tri Anni, (2006:12 ) hasil belajar dalam 

rangka studi yang dicapai melalui tiga katagori sebagai berikut:  

1. Ranah Kognitif       

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari kemampuan 

intelektual seseorang. Hasil belajar kognitif melibatkan siswa kedalam proses berpikir 

seperti: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa sintesis dan evaluasi. 

2. Ranah Afektif        

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif berkaitan dengan kemampuan 

yang berkenaan dengan sikap, nilai perassan dan emosi. Tingkatan-tingkatannya 

aspek ini dimulai dari yang sederhana sampai tingkatan yang kompleks, yaitu: 

penerimaan, penanggapan penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. 
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3. Ranah Psikomotor       

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan yang menyangkut gerakan-

gerakan otot. Tingkatan-tingkatan aspek ini, yaitu: gerakan refleks keterampilan pada 

gerak dasar kemampuan konseptual, kemampuan dibidang fisik, gerakan–gerakan 

skill mulai dari keterampilan sederhana sampai kepada keterampilan yang kompleks 

dan kemampuan berkenaan dengan non discursive komunikasi seperti gerakan 

ekspresif dan interpretatif. 

Jadi, hasil belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai peserta didik setelah 

adanya proses latihan atau pengalaman belajar. Hasil belajar di lingkungan sekolah 

bisa dilihat dari kemampuan peserta didik mengerjakan tugas-tugas sekolah sesuai 

dengan mata pelajaran masing-masing. Jika peserta didik mendapat nilai di atas 

KKM, maka peserta didik tersebut dikatakan sudah mampu menguasai mata pelajaran 

tersebut, namun sebaliknya jika peserta didik mendapat nilai di bawah KKM maka 

peserta didik belum menguasai mata pelajaran.  Hasil belajar dibedakan menjadi tiga, 

yaitu hasil belajar pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). 

2.4.2 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Hasil  Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas 

dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut 

mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil 

belajar. 
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1. Faktor internal 
 
Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor 

fisiologis dan psikologis. Faktor aspek  fisiologis ini berhubungan dengan kondisi 

fisik individu terkait pancaindra dalam menerima pembelajaran sedangkan ada 

beberapa faktor aspek psikologis yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

perolehan belajar siswa, yaitu: (1) tingkat kecerdasan/intelegensi siswa; (2) sikap 

siswa; (3) bakat siswa; (4) minat siswa; dan (5) motivasi siswa. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, faktor 

eksternal ini juga terbagi dua, yakni: a) faktor lingkungan sosial sekolah seperti para 

guru, para tenaga pendidikan dan teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang siswa; b) faktor lingkungan non sosial, yaitu letak gedung 

sekolah, letak rumah tempat tinggal keluarga siswa, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar siswa. 

 Dari penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa guru merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar, seorang guru 

hendaknya menggunakan faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia 

perkembangan peserta didik, begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan 

dengan kondisi perkembangan peserta didik agar guru dapat memberikan kontribusi 

yang positif terhadap aktivitas belajar peserta didik, pembelajaran yang berpusat pada 

guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, dalam hal ini pembelajaran 

pasif menjadi pembelajaran aktif dan menyenangkan semakin diperkuat dengan 
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berbagai metode ataupun model pembelajaran  yang dapat diterapkan sesuai kondisi 

peserta didik. 

2.5 Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

2.5.1 Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah terdiri atas empat mata 

pelajaran, yaitu Al-Qur’an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Tarikh (Sejarah) 

Kebudayaan Islam.  Dalam penelitian ini penulis mengambil mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. 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. Adapun tujuan mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan 
ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah 
SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaandan peradaban Islam. 

2. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 
merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 

3. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar 
dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

4. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan 
sejarah Islam sebagai sebuah bukti peradaban umat Islam di masa lampau. 

5. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 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 islam dan peradaban islam. 
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Ruang Lingkup Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah Ibtidaiyah 

meliputi: 

1. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan nabi 
Muhammad SAW. 

2. Dakwah nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang meliputi kegigihan dan 
ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian nabi Muhammad SAW, hijrah nabi 
Muhammad SAW ke Thaif, peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad.  

3. Peristiwa hijrah nabi Muhammad Saw ke yatsrib, keperwiraan Nabi Muhammad 
SAW, peristiwa Fathul Mekah, dan peristiwa akhir hayat Rasullah SAW. 

4. Sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing. 

 
2.5.2 Uraian Materi Pembelajaran 

 Adapun uraian materi Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Kota Thaif sebagai 

berikut: 

1. Peristiwa Hijrah  Nabi ke Thaif 

             
 

Artinya: “Dan mereka berkata: “Mengapa Al-Qur’an ini tidak diturunkan 

kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif ) ini?: “ (Q.S. 

Az- Zuhruf : 31. )   

Ayat ini juga dapat dipahami bahwa Kota Thaif merupakan salah satu kota 

yang diistimewakan oleh Allah SWT. Menurut Thabaqat Ibnu Sa’ad, peristiwa hijrah 

Nabi Muhammad SAW ke Thaif terjadi pada bulan Syawal tahun kesepuluh 

kenabian. Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif ditemani oleh Zaid bin Haritsah. 

Nabi Muhammad pergi ke Thaif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya 

yang ada di Thaif yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil, dan Mas’ud yang bergelar 

Abu Kuhal sera Habib. Setelah tiba di Thaif, Nabi Muhammad SAW menuju ke 

rumah para pemuka Bani Tsaqif yang merupakan orang berkuasa didaerah tersebut, 
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kemudian Nabi menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman 

kepada Allah. Mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan kasar. 

Nabi Muhammad SAW bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap agar berita 

kedatangannya tidak diketahui kaum Quraisy, tetapi mereka menolak. Mereka justru 

mengerahkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi 

dengan batu. Hal ini mengakibatkan cidera pada kedua kaki Nabi Muhammad  SAW. 

Zaid bin Haritsah pun berusaha keras melindungi beliau, tetapi ia sendiri terluka. 

Ternyata penduduk Thaif telah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi 

Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan Thaif untuk 

menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dan 

penuh luka. Dengan demikian hijrah ke Thaif yang bertujuan untuk mendapat bala 

bantuan dari saudara  nabi dapat dikatakan tidak berhasil. 

2. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Thaif 

Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif diantaranya adalah karena 

tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy 

semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Setelah 

Khadijah dan Abu Thalib wafat, mereka menganggap tidak ada lagi orang yang 

disegani yang melindungi beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW ke Thaif dengan 

harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap 

akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya. Namun kenyataannya 

berbeda, beliau justru dihina, diusir, dan dilempari batu hingga terluka oleh penduduk 

Thaif, hingga Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekkah. 
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3. Kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam Peristiwa Hijrah ke Thaif 

Kesabaran Nabi Muhammad selalu diuji. Pada awalnya beliau mendapatkan 

ujian harus berpisah dari orang yang begitu berarti baginya, yaitu Abu Thalib dan 

Khadijah. Meski dalam keadaan sedih yang mendalam, namun Nabi Muhammad 

SAW tetap melanjutkan dakwahnya. Ujian dan cobaan kembali datang ketika Nabi 

Muhammad Saw hijrah ke Thaif. Nabi Muhammad SAW memperoleh perlakuan 

kasar, hinaan dan pengusiran, bahkan beliau diserang hingga terluka. Dalam kondisi 

seperti itu datanglah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi 

Muhammad  Saw untuk menghukum penduduk Thaif yang telah berlaku kejam 

kepada beliau. Namun beliau menolak. Beliau justru berdoa ‘Allahummahdi qawmi 

fainnahum la ya’lamun’ artinya ‘Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku ini, karena 

sesungguhnya mereka tidak tahu.’ Bahkan beliau tak lupa mendoakan agar keturunan 

masyarakat Thaif menyembah Allah SWT. 

Ketika penduduk Thaif menolak dakwahnya, nabi Muhammad SAW 

memutuskan untuk kembali ke Mekkah. Sebelum sampai dikota Mekkah, beliau 

beristirahat sambil membersihkan lukanya disuatu perkebunan anggur milik Uthbah 

dan Syaibah, anak Rabi’ah. Setelah Rasulullah sampai dikebun milik Uthbah bin 

Rabi’ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. 

Tetapi tanpa diketahui ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua orang anak 

Rabi’ah yang sedang berada didalam kebun. Setelah merasa tenang dibawah naungan 

pohon anggur, Rasulullah mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa 

Rasulullah SAW hati kedua anak lelaki Rabi’ah pemilik kebun itu tergerak. Mereka 

merasa iba, mereka memanggil pelayannya yang bernama Addas dan menyuruhnya 
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mengambilkan buah anggur, dan memberikannya kepada Rasulullah. Ketika Addas 

meletakkan anggur itu dihadapan Rasulullah mengulurkan tangannya seraya 

mengucapkan ‘Bissmillah’ kemudian dimakannya. Addas terkejut mendengar ucapan 

Rasulullah. Nabi pun menceritakan bahwa dirinya adalah seorang Nabi yang diutus 

Allah untuk menyampaikan agama islam seperti halnya nabi sebelumnya. Seketika itu 

juga Addas berlutut dihadapan Rasulullah Saw lalu mencium kepala, kedua tangan 

dan kedua kaki beliau ‘Alhamdulillah‘ Addas masuk Islam. 

2.6 Penelitian  Relevan  

Adapun kajian relevan yang penulis gunakan adalah hasil penelitian terdahulu, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Cahya Ayu Astuti (2017) jurusan PGSD Universitas Kristen Satya Wacana 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick 

Berbantuan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar”. Pada mata 

pelajaran IPS kelas IV SD negeri Medayu 01 kecamatan Suruh kabupaten 

Semarang semester II tahun pelajaran 2016/2017. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model pembelajaran Talking Stick berbantuan media gambar. Peningkatan hasil 

belajar siswa tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata kasikal siswa sebelum 

dilakukan tindakan adalah 66,66. Setelah diadakan tindakan pada siklus I 

meningkat menjadi 71,29 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 79,62. 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi awal sebesar 40,75% setelah 
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dilaksanakan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 59,26% dan pada siklus 

II meningkat lagi menjadi 100%. 

2. Dewi Sasmita Pasaribu, Menza Hendri,  dan Nova Susanti,(2017)  alumni S1 

dan dosen Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Talking Stick Pada Materi Listrik Dinamis 

di Kelas X Sman 10 Muaro Jambi”. Pada siklus I proses pembelajaran belum 

berjalan dengan baik, sehingga hasil belajar masih rendah yaitu 69,6 dan rata-

rata angket yang diperoleh seluruh siswa adalah 45,33. Pada siklus II proses 

pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya namun hasil 

belajar siswa belum mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 77,06 dan 

angket minat belajar siswa sudah berada pada rata-rata skor dengan kriteria 

minat (59,85). Pada siklus III terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa 

yaitu 80,1 dan angket minat belajar siswa yaitu 64 atau berada pada kategori 

minat. 

3. Ina Reza (2018) dengan judul skripsi “Penerapan Model Talking Stick untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V MIN 12 Aceh 

Besar “. Hasil penelitian dari lembar observasi guru pada siklus I dengan nilai 

rata-rata 2,60% (baik), kemudian mengalami peningkatan pada siklus ke II 

dengan nilai rata-rata 3,04 (baik), kemudian pada siklus III terus meningkat 

dengan nilai rata-rata 3,69 (sangat baik). Pada siklus I, nilai rata-rata aktivitas 

siswa adalah 2,21 (cukup) terlihat bahwa masih sangat banyak kekurangan, 

pada siklus II mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 2,73 (cukup), 
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kemudian pada siklus III mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 3,65 

(sangat baik). Berdasarkan hasil belajar siswa, pada siklus I dengan nilai rata-

rata 46, maka belum dikatakan berhasil. Pada siklus II tingkat ketuntasan siswa 

meningkat dengan nilai rata-rata 55, akan tetapi juga belum dikatakan berhasil 

atau belum mencapai ketuntasan KKM secara klasikal, lalu pada siklus III 

mengalami peningkatan menjadi 80,5 dan tes akhir hasil belajar siswa sudah 

mencapai ketuntasan KKM secara klasikal. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat ada kesamaan yaitu terkait 

model pembelajaran yang digunakan dan jenis penelitian sedangkan perbedaannya 

dari beberapa penelitian tersebut  adalah lokasi dan subyek, waktu penelitian serta 

mata pelajaran yang berbeda yang akan dilakukan penulis/peneliti. 

2.7 Kerangka Pikir  

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses 

transfer ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, serta pembentukan sikap dan 

keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dalam proses pembelajaran, 

guru diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik 

untuk dapat digunakan dalam belajar. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran, minat belajar dan hasil belajar peserta didik agar lebih baik 

adalah penggunaan  metode dan model pembelajaran ke dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran akan lebih aktif dan bermakna apabila di dukung dengan metode 

dan model pembelajaran yang relevan. Karena hal itu dapat mendorong peserta didik 
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untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar berdasarkan kerangka teoritis yang telah 

diuraikan di atas, maka kerangka berfikir dalam pembelajaran adalah proses 

pembelajaran yang semula hanya terfokus pada guru saja akan berubah menjadi 

terfokus pada peserta didik. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu metode dan 

model-model pembelajaran untuk mendorong minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu diantaranya 

adalah model pembelajaran Talking Stick ini diharapkan kegiatan pembelajaran pada 

siswa kelas IV di MIN 1 Kendari dapat lebih berkesan dan bermakna, sehingga minat 

belajar yang semula cenderung dibawah  dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

hasil belajar dapat meningkat. Adapan kerangka teoritis yang telah diuraikan di atas, 

maka kerangka berfikir tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 
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Gambar 2.1.  Kerangka Pikir 


