
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensinya. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia (peserta didik) dengan cara 

mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. 

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh 
guru mengembangkan segenap potensi peserta didiknya secara optimal, 
potensi ini mencakup potensi jasmani dan rohani sehingga melalui 
pendidikan seorang peserta didik dapat mengoptimalkan pertumbuhan 
pisiknya agar memiliki kesiapan untuk melakukan tugas-tugas 
perkembangan rohaninya agar dengan totalitas pertumbuhan pisik dan 
perkembangan psikisnya secara serasi dan harmoni, dia dapat 
menjalankan tugas hidupnya dalam seluruh aspeknya, baik sebagai 
anggota masyarakat, sebagai individu maupun sebagai mahluk Tuhan 
yang maha Esa.(Wiyani, 2012) 

 
Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada 

pasal (1) menyebutkan: 

             Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. ( Undang-undang RI, No. 20 Tahun 2003) 

 

Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber  

daya manusia yang diharapkan dapat menciptakan generasi baru yang berkualitas 

dan berdaya saing tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guru perlu 

melakukan pembenahan-pembenahan yang dapat membangkitkan sikap aktif, 
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sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat, maka tidak dapat dikatakan 

belajar walaupun diperoleh melalui latihan atau pengalaman.  

Berkaitan dengan Islam juga mengajarkan betapa pentingnya pendidikan. 

Pendidikan dalam Islam merupakan sesuatu keharusan atau kewajiban bagi 

umatnya. Perintah untuk menuntut ilmu bagi umat Islam merupakan amanah 

Allah melalui Al-Qur’an yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Qur’an 

dijelaskan bahwasannya tidak akan sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan 

orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zumar 

ayat 9 berbunyi: 

 ِJَLNَْO Pَْھ PُْS ۗ UِِّWَر َYZَ[َْر J\ُ]َْOةَ َو]َ ِ̀ aُْر اcَdَْO eZًِgeَSا َوhً\ِeiَ Pِjَّْlmَء اeَoآ rٌِoeَS Jَُھ sْ َّtَي أ
 ْwَO sَOcَِّmبِ اeَymَْzْا Jُmأُو ]َُّ{cََLَO eZََّoَِن ۗ إJZَُlwَْO ~َ sَOcَِّmَن َواJZَُl  

Terjemahan:  

Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 
Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya orang yang barakallah yang 
dapat menerima pelajaran”.(Qur’an 39: 9) 

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang memiliki pengetahuan adalah orang 

yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang 

yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka akan mengetahui apa 

yang tidak diketahui orang-orang yang mempunyai pikiran yang dapat menerima 

nasihat.   

Bersamaan dengan berkembangnya pendidikan di sekolah umum, Mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan di Sekolah Kejuruan Atas (SMK) Molawe yang dirasakan sebagai 
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mata pelajaran yang kurang diperhatikan oleh siswa karena dianggap kurang 

menarik sebab pembahasannya yang terlalu monoton, sehingga mata pelajaran ini 

kurang menarik apabila tidak ada cara penyampaian yang inovatif dan bervariasi. 

Supaya pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi menyenangkan dan 

mudah dipahami oleh  siswa, maka guru dapat menerapkan berbagai macam 

model pembelajaran. Tujuan penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah untuk mempermudah penyajian guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran, mengatasi sikap aktif siswa yang berlebihan, 

mengatasi keterbatasan ruang sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.  

Jika penerapan motode pembelajaran mampu mengatasi permasalahan 

dalam proses pembelajaran, khususnya dalam hal penyampaian materi, maka 

siswa akan merasakan dampak positif dan akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari lima 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.(Rusman, 

2012)  Talking stick (tongkat berbicara) adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang sederhana. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 

dengan anggota lima atau enam siswa yang heterogen. (Huda, 2014) Kelompok 

dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, kecerdasan, persahabatan, atau 

minat yang berbeda. Kelompok yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib 

menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. 
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Kegiatan ini diulang terus menerus sampai semua kelompok mendapat giliran 

untuk menjawab pertanyaan dari guru.   

Pembelajaran  talking stick adalah tipe yang cukup menyenangkan yang 

digunakan untuk mengulang materi yang telah disampaikan maupun materi baru 

yang akan diajarkan pun dapat menggunakan metode ini, dengan catatan bahwa 

sebelum materi diajarkan guru harus memberitahu siswa agar belajar supaya 

ketika penerapan metode ini mereka mempunyai bekal pengetahuan.  

Alasan lain dipilihnya pembelajaran  talking stick adalah dapat 

memudahkan siswa memahami materi yang sulit dengan waktu yang relatif 

singkat pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMK 1 Molawe. 

SMK Negeri 1 Molawe merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan  

yang terletak di Kecamatan Molawe Desa Mowundo. Sekolah  ini memiliki 

jumlah siswa yang kurang banyak, sehingga secara otomatis akan menghasilkan 

output yang kurang  cukup banyak pula. Kondisi proses pembelajaran pada siswa 

kelas XI NKPI  masih diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan. Proses 

pembelajaran PAI  pada siswa kelas X1 kurang merangsang siswa untuk terlibat 

secara aktif sehingga siswa kurang mandiri, bahkan cenderung pasif selama 

proses pembelajaran.   

Berdasarkan pengamatan sementara di SMK terdapat beberapa kendala 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran  PAI. Siswa kurang memperhatikan 

materi yang disampaikan karena karakteristik pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional yang monoton yaitu lebih banyak didominasi oleh 

guru dan siswa pandai saja, sedangkan siswa yang kurang pandai cenderung 



 

5 

 

bersifat pasif,  siswa kurang menyukai mata pelajaran  PAI  karena menganggap 

bahwa mata pelajaran PAI  adalah mata pelajaran yang sulit dimengerti dan 

banyak tulisan arabnya dan tugas hafalannya. 

Pada observasi kedua yang dilakukan, peneliti mendapatkan  hasil belajar 

siswa kelas XI NKPI pada mata pelajaran PAI sangat rendah. Bapak Burhan S.Pd 

selaku guru PAI mengatakan hal ini terlihat dari nilai semester ganjil dalam mata 

pelajaran PAI, dimana sebagian besar siswa kelas NKPI XI di SMKN 1 Molawe 

yaitu sebesar 90%,  2 siswa mencapai kelulusan sesuai KKM yaitu diatas 60 

sedangkan 29 dari mereka di bawah dari 60. Kondisi tersebut menunjukan 

rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI (Burhan, Komunikasi 

Personal, Januari 20, 2020). 

Metode talking stick merupakan  metode pembelajaran yang berorientasi 

pada student learning centre dan menguji kesiapan siswa dalam penguasaan 

materi pelajaran; melatih membaca dan memahami dengan cepat materi yang 

telah disampaikan; memacu agar siswa lebih giat belajar, karena siswa tidak 

pernah tahu tongkat akan sampai pada gilirannya; dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. 

Namun, guru yang mengajarkan mata pelajaran PAI masih cenderung 

menggunakan metode konvensional dan pembelajaran masih berpusat pada guru 

(teacher learning centre). Hal ini terjadi karena beberapa hal yaitu yang pertama, 

karena guru masih belum banyak menguasai metode - metode pembelajaran salah 

satunya talking stick  dikarenakan kurangnya mengikuti pelatihan-pelatihan 

mengajar menggunakan metode kurikulum K-13. Kedua, tenaga pengajar PAI 
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yang berjumlah 1 (satu) orang tentu di rasa kurang untuk SMK Molawe sehingga 

membuat guru PAI kesulitan untuk bertukar pikiran dengan teman sejawat tentang 

peningkatan hasil belajar di bidang studi Pendidikan Agama Islam.  

             Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka penulis melakukan suatu 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Melalui 

Metode Talking Stick Pada Pembelajaran PAI Di Kelas X1 NKPI SMKN 1 

Molawe.” Alasan penulis memilih judul ini adalah diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam membantu 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan menyusun program 

pembelajaran yang lebih baik sekaligus dapat meningkatkan kreativitas guru 

dalam proses belajar mengajar di kelas  dengan menggunakan pembelajaran  

talking stick  terutama di SMK Molawe karena metode 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. Motode pembelajaran ini dianggap peneliti dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PAI 

kelas X1 di SMK 1 Molawe yang menurut guru mata pelajaran PAI Di SMKN 1 

Molawe masih kurang .mencapai ketuntasan belajar minimal yaitu 60 (enam 

puluh ) yang dibebankan kepada siswa kelas X1 (Burhan, 2020). 

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik  mengkaji lebih dalam 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Melalui 

Metode Talking Stick Pada Pembelajaran PAI Di Kelas X1 Nautika Kapal 

Penangkap Ikan (NKPI) SMKN 1 Molawe.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.Kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PAI 

2. Kurang memahami materi yang diajarkan 

3. Proses kegiatan pembelajaran yang masih berpusat kepada guru dan  

membutuhkan model pembelajaran yang lebih meningkatkan partisipasi 

belajar siswa. 

4. Masih rendahnya nilai hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas X 

Teknik Pengelasan SMKN 2 Kendari yakni belum mencapai pada standar 

KKM yang telah ditentukan. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana uraian di atas, 

maka Menemukan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana deskripsi metode pembelajaran talking stick dalam 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMKN 1 Molawe?  

2. Apakah penerapan Metode pembelajaran talking stick dapat meningkatkan 

hasil belajar PAI pada siswa SMKN 1 Molawe? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang ada, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan penerapan motode pembelajaran  talking stick  dalam 

meningkatkan  hasil belajar pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMK Negeri 1 Molawe . 
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2. Mengetahui penerapan metode  pembelajaran talking stick dapat 

meningkatkan hasil belajar PAI siswa SMKN 1 Molawe  

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk 

memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang Metode  pembelajaran 

talking stick di kelas.  

2. Secara praktis  

a. Bagi siswa,  meningkatkan motivasi, kreativitas keterampilan dan 

kerja sama dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator, 

motivator perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, 

mediator dan evaluator. 

c. Bagi sekolah, menumbuhkembangkan budaya meneliti 

dilingkungan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

d. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pembelajaran PAI. 

e. Bagi peneliti lain 

1) Bagi peneliti yang mengadakan penelitian sejenis, hasil 

penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan 
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tentang metode  talking stick dalam pembelajaran di 

sekolah. 

2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi 

dan kajian untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses 

pendidikan. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, maka 

dapat diuraikan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Talking Stick adalah model pembelajaran kelompok dengan bantuan 

tongkat dipakai sebagai tanda seseorang mempunyai hak suara 

(berbicara) yang diberikan secara bergiliran/bergantian. 

2. Hasil  belajar yang diperoleh kelas NKPI XI Smkn 1 Molawe setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang di ajarkan melalui Metode Talking 

Stick   

3. Pendidikan Agam Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal , memehami, menghayati 

hingga , mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama islam dari sumber utamanya  kitab Al-Quran dan Hadits 

melalui kegiatan bimbingan ,pengejaran, latihan.  

 

 

 

 

 


