
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 2.1 Hakikat Hasil Belajar   

      2.1.1  Pengertian Hasil Belajar   

             Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses berubahan perilaku 

,akibat interaksi individu dengan lingkunganya. Sedangkan menurut Agung hasil 

belajar adalah hasil yang di peroleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran. 

Sehubungan dengan pendapat itu ,maka Wahid murni, Mustikawan dan Ridho 

menjelaskan bahwa seseorang dapat di artikan tekah berhasil dalam belajar jika 

iya mampu menunjukan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan 

tersebut di antaranya  dari segi kemampuan berpikirnya , keterampilan,  atau 

sikapnya terhadap suatu objek (Ali, 2008). Jadi, dapat di simpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses atau aktivitas siswa secara sadar dan sengaja , yang di rancang 

untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah 

sikap dan tingkah laku seseorang sehingga dapat mengembangkan dirinya kearah 

kemajuan yang lebih baik. 

Menurut Winkel (2009) “hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek 

perubahan itu mengacu pada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan 

oleh Bloom, Simpson dan Harrow yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor” (h. 45), Sedangkan Menurut Hamalik (2003) “hasil belajar yaitu 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan” (h.155). 

 

Penilaian hasil belajar, terutama didalam kelas menurut Yamin dan Ansari 
merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah 
perencanaan penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui 
sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. 
Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik atau cara seperti 
penilaian unjuk kerja (performance), penilaian sikap, penilaian tertulis, 
penilaian produk, penilaian produk, penilaian kumpulan hasil belajar( 
Yamin & Ansari, 2009, h. 103 ) 
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Sedangkan Djamarah ,Saiful Bahri dan Aswan “Zain mengatakan yang 

menjadi petunjuk bahwah suatu proses belajar mengajar diangap berhasil diangap 

berhasil adalah daya serap terhadap bahan belajar yang di ajarkan mencapai 

prestasi tinggi baik secara individu maupun kelompok”  

2.2 Indikator Hasil Belajar 

              Menurut Roger (2011) “belajar adalah sebuah proses internal yang 

menggerakkan anak didik agar menggunakan seluruh potensi kognitif, afektif, dan 

psikomotoriknya agar memiliki berbagai kapabilitas intelektual, moral, dan 

keterampilan lainnya” (h. 101). 

Hasil belajar dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan 

pendidikan. Di mana tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik 

secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni: aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotorik (Sani,2013) 

a. Aspek kognitif 

Penggolongan tujuan ranah kognitif oleh Bloom mengemukakan 

adanya 6 (enam) kelas/ tingkat yakni:   

1) Pengetahuan, dalam hal ini siswa diminta untuk 

mengingat kembali satu atau lebih dari fakta-fakta yang sederhana. 

2) Pemahaman, yaitu siswa diharapkan mampu untuk 

membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di 

antara fakta-fakta atau konsep (Sudjana 2005)  

3) Penggunaan/penerapan, disini siswa dituntut untuk 

memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih generalisasi/ 
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abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, cara) secara tepat 

untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya 

secara benar.  

4) Analisis, merupakan kemampuan siswa untuk 

menganalisis hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-

konsep dasar. 

5) Sintesis, merupakan kemampuan siswa untuk 

menggabungkan unsur-unsur pokok ke dalam struktur yang baru.  

6) Evaluasi, merupakan kemampuan siswa untuk 

menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki 

untuk menilai suatu kasus.  

              Dalam proses belajar mengajar, aspek kognitif inilah yang paling 

menonjol dan bisa dilihat langsung dari hasil tes. Dimana disini pendidik dituntut 

untuk melaksanakan semua tujuan tersebut. Hal ini bisa dilakukan oleh pendidik 

dengan cara memasukkan unsur tersebut ke dalam pertanyaan yang diberikan. 

Pertanyaan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi unsur tujuan dari segi 

kognitif, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.  

b. Aspek afektif  

Taksonomi untuk daerah afektif dikeluarkan mula-mula oleh 

David R.Krathwohl “dan kawan-kawan dalam buku yang diberi judul 

taxsonomy of educational objective: affective domain. Ranah afektif 

adalah ranah yang berkenaan dengan sikap seseorang dapat diramalkan 
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perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif 

tingkat tinggi. Tipe hasil belajar afektif akan nampak pada murid dalam 

berbagai tingkah laku seperti: perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, 

motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasan belajar 

dan hubungan sosial (Sudjana 2005). Tujuan ranah afektif berhubungan 

dengan hierarki perhatian, sikap, penghargaan, nilai, perasaan, dan 

emosi. Kratwohl, Bloom, dan Masia mengemukakan taksonomi tujuan 

ranah kognitif meliputi 5 kategori yaitu menerima, merespons, menilai, 

mengorganisasi, dan karakterisasi.  

c. Aspek psikomotorik  

      Tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan ketrampilan 

motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi 

saraf dan koordinasi badan. Kibler, Barket, dan Miles mengemukakan 

taksonomi ranah psikomotorik meliputi gerakan tubuh yaang mencolok, 

ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, perangkat komunikasi nonverbal, 

dan kemampuan berbicara (Midjono 2010) 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap 

ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 

belajar siswa. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil 

belajar siswa adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan dengan 

jenis prestasi yang hendak dicapai, dinilai, atau bahkan diukur. Indikator 

hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dengan Taxonomy of Education 

Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah 
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kognitif, yakni semua yang berhubungan dengan otak  serta intelektual. 

afektif, semua yang berhubungan dengan sikap, dan sedangkan  

psikomotorik (Nurgiantoro 2009). Adalah sesuatu yang berkaitan dengan 

gerak atau ucapan baik verbal maupun non verbal. Pengembangan dari 

masing-masing ranah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 2.1 Jenis dan Indikator Hasil Belajar atau Prestasi 
Ranah Indikator 

Kognitif 
1. Pengetahu

an 
2. Pemaham

an   
3. Aplikasi   
4. Analisis  
5. Sintesis   
6. Evaluasi 

• Dapat 
menunjukkan  

• Dapat 
menjelaskan  

• Dapat 
mendefinisikan secara lisan 

• Dapat 
memberikan contoh 

• Dapat 
menggunakan secara tepat  

• Dapat 
menguraikan  

• Dapat 
mengklasifikasi kan 

• Dapat 
menghubungkan  

• Dapat 
menyimpulkan  

• Dapat 
membuat prinsip umum  

• Dapat 
menilai berdasarkan kriteria 

• Dapat 
menghasilkan 

Ranah Afektif 
a. Penerimaa

n (receiving) 
b. Penangga

pan (responding) 
c. Penilaian  

(Valuing)  
d. Internalisa

si (pendalaman)  

• Menunjukka
n sikap menerima dan menolak  

• Kesediaan 
berpartisipasi atau terlibat   

• Menganggap 
penting dan bermanfaat  

• Menganggap 
indah dan harmonis  

• Mengakui 
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e. Karakteris
asi suatu nilai atau nilai-nilai 
yang kompleks 

dan meyakini 
• Mengingkari 
• Melembagak

an atau meniadakan 
• Menanamka

n dalam pribadi dan perilaku 
sehari-hari 

Ranah psikomotor 
a. Keterampi

lan bergerak dan bertindak 
b. Kecakapa

n ekspresi verbal dan non 
verbal 

• Mengkoordi
nasikan gerak mata, kaki, dan 
anggota tubuh lainnya 

• Mengucapka
n  

• Membuat 
mimik dan gerakan jasmani (Syah  

2009).  
2.1.3    

Secara  fundamental  Dollar  dan  Miller  dalam  Abdul  Kadir dengan  

jelas menegaskan  bahwa  efektivitas  perilaku  belajar  itu  dipengaruhi  oleh  

empat  hal yaitu:  

a. Adanya motivasi siswa, siswa harus mengehendaki sesuatu. 

b. Adanya perhatian dan mengetahui sasaran, siswa harus memperhatikan 

sesuatu. 

c. Adanya usaha, siswa harus melakukan sesuatu  

d. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil, siswa harus memperoleh 

sesuatu (Kadir 2007). 

1) Faktor Lingkungan  

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik dan dapat pula 

berupa lingkungan sosial. Lingkungan sosial baik yang berwujud 

manusia maupun hal-hal lainnya juga dapat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa.  
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2) Faktor Instrumental  

Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor instrumental ini dapat berupa kurikulum, sarana, 

fasilitas, dan guru  

Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu 

saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

1) Faktor intern, meliputi:  

a) Faktor jasmani  

Yang termasuk ke dalam faktor jasmani yaitu faktor kesehatan 

dan cacat tubuh.  

b) Faktor psikologis  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor 

psikologi yang mempengaruhi belajar, yaitu: intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, kematangan dan kesiapan.  

c) Faktor kelelahan Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 

sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan 
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dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang (Slameto 2010) 

2) Faktor ekstern, meliputi:  

a)  Faktor keluarga  

 Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, Penjelasan diatas  

menunjukkan  faktor  yang  menghambat  kualitas  belajar bukan  hanya  berasal  

dari  internal  siswa  melainkan  juga  faktor  eksternal  siswa yang  disebabkan  

dari  lingkungan  luar  atau  guru  itu  sendiri.  Gambaran  bahwa salah  satu  

usaha  yang  kongkrit  untuk  mendorong  pencapaian  hasil  belajar  yang 

maksimal adalah dengan membina dan mengembangkan semangat-semangat 

belajar yang baik, disamping peningkatan pendidikan dan keterampilan dari siswa 

agar mampu mengembangkan belajarnya dengan baik. 

2.3 Hakikat Pendidikan Agama islam 

  Pendidikan Agama islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam dari 

sumber utamanya kitab al-Qur’an dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman (Madjid 2014) Pendidikan 

Islam  juga adalah sistem pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan 

dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) untuk mengejawantahkan 

ajaran dan nilai-nilai islam, sebagaimana tertuang atau terkandung dalam visi, 
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misi, tujuan, program kegiatan maupun pada praktik pelaksanaan 

kependidikannya (Muhaimin 2005) 

  pendidikan agama islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami 

dan mengamalk  an ajaran-ajaran islam serta menjadikannya way of life (jalan 

hidupnya)” jadi pendidikan agama islam adalah ikhtiar manusia dengan jalan 

agama si anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran 

agama (Majid 2010) Pendidikan Agama Islam adalah usaha suntuk memperkuat 

iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, 

bersikap inklusif, rasional, dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain 

dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antarumat beragama dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan Nasional (Undang-Undang No. 2 Tahun 1989) 

(Rofiq 2006) 

 Sedangkan menurut A. Tafsir, pendidikan Agama islam adalah 

bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran islam.  

 Mata pelajaran Pendidikan Agama islam itu secara keseluruhannya 

terliput dalam lingkup Al-Qur’an dan Al-Hadis, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, 

dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama 

Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

hubungan manusia dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya maupun lingkungannya (Hablum minallah wa hablum minannas).  
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Jadi, Pendidikan Agama islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan dapat diketahui bahwa 

Islam sebagai agama sangat memperhatikan masalah pendidikan, dalam Al-quran 

maupun Sunnah Rasullulah SAW, untuk itu islam mewajibkan setiap orang baik 

laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu (Iskandar 2011)  Sebagaimana 

dalam Al-quran surah At-Taubah (9):122 

 ًYَّ�e{َوا]ُِ��َْjِlَoJُ�tِ�ْZُmْeَoe{َetََو  ◌ۚ

 َwَlZْ�ِjَْmِاإJwُ\ََِذاَر�Zُْ�tَJَْSُرواcِ�ُْjِmJَِ�O ِّhmejِا�Jُ�َّ�َ�َLَjِmٌYَ�ِgeَ�Zُْ��ْtِYٍَS]ِْ�ِّl�ُ�ْtِ]ََ�َo~َJَْlَ� َُرونcَdَْjZُْ�َّl  

Terjemahannya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya 
pergi kemedan perang, mengapa sebagian diantara mereka tidak pergi 
untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 
dapat menjaga dirinya” (Al-Qur;an, 9:122) 
 

2.4 Tujuan Pendidikan islam 

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan atau usaha, maka tujuan 

pendidikan adalah sesuatu yang dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. 

Tujuan pendidikan islam merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab 

tanpa perumusan tujuan pendidikan yang jelas, perbuatan mendidik bisa sesat, 

atau kabur tanpa arah (Noor 2001) Abdurrahman Saleh, mengungkapkan tujuan 

pendidikan agama islam adalah “Pendidikan Islam bertujuan membentuk 

kepribadian sebagai khalifah Allah SWT, atau sekurang-kurangnya 

mempersiapkan kejalan yang mengacu kejalan akhirat, tujuan utama khalifa 

adalah beriman kepada Allah serta patuh dan tunduk kepadanya” (Saleh, 2007) 
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Tujuan pendidikan islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia 

sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai “Abdu Allah”. Rincian itu telah 

diuraikan oleh banyak pakar pendidikan islam. Diantaranya ‘Atiyah Al-Abrasyi, 

mengemukakan rincian apalikasi tujuan pendidikan islam yaitu, “Membantu 

pembentukan akhlak yang mulia, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, 

Menumbuhkan roh ilmiyah (scientific spirit), Menyiapkan peserta didik dari segi 

profesional dan Persiapan untuk mencari rezeki” (Daulay 2014) Seperti yang 

disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan islam adalah pendidikan yang 

bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi 

manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, menumbuh suburkan 

hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia de ngan alama semesta. 

Dengan demikian, pendidikan islam berupaya mengembangkan individu 

sepenuhnya, maka sudah sewajarnyalah untuk memahami hakikat pendidikan 

Islam bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut islam. Atas 

dasar itulah hakikat pendidikan berperan mengembangkan potensi manusia 

semaksimal mungkin. Bertolak dari potensi manusia tersebut juga maka paling 

tidak ada beberapa aspek pendidikan yang perlu didikankan kepada manusia, 

yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, serta aspek pendidikan akal dan 

ilmu. 

2.3.  Hakikat Metode Pembelajan 

      2.3.1 Pengertian metode Pembelajaran 

 Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Dalam kamus bahasa Indonesia metode berarti “cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan 
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yang dikehendaki” (Yunani 2001) Menurut Ramayulis “Metode adalah cara atau 

jalan yang harus ditempuh atau dilalui untuk mencapai tujuan” (Samiudin 2016) 

Selanjutnya Heri Rahyubi juga memberikan defenisi bahwa “Metode adalah suatu 

model cara yang dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar mengajar agar 

berjalan dengan baik” (Simanjutak 2016)  Sangidu  juga mendefenisikan “Metode 

adalah cara kerja bersistem untuk memulai pelaksanaan suatu kegiatan penilaian 

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan” (Ekayati, 2018) 

Dengan demikian dapat dipertegas bahwa metode ialah suatu cara 

sistematis dan terpikir dengan baik untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan. 

Adapun salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam 

proses pembelajaran adalah keterampilan memilih metode. Dimana pemilihan 

metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga pencapaian tujuan 

pembelajaran diperoleh secara optimal.  

Kata pembelajaran berarti segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar 

terjadi proses belajar pada diri siswa. (Holistika, 2013) Adapun pengertian 

pembelajaran menurut beberapa ahli yaitu menurut Sanjaya “Pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang terorganisir yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan dan prosedural yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan” (Syam, 2017) Selanjutnya Chauhan juga mendefenisikan bahawa 

“Pembelajaran adalah upaya dalam memberikan perangsang (stimulus), 

bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar” 

(Suhanji, 2014) Demikian pembelajaran adalah suatu hubungan interaksi antara 
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peserta didik dengan pendidik yang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan 

ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus dan dalam 

rangka pembentukan pengetahuan, sikap dan keterampilan proses. 

  Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses belajar dan mengajar dimana ada hubungan 

antara guru dan siswa dengan memaknai segala komponen dan sumber yang ada 

untuk menciptakan situasi belajar dan mengajar yang efektif dan efesien serta 

dapat tercapainya tujuan pendidikan.  

a. Pengertian metode talking stick merupukan salah satu metode yang 

dapat digunakan dalam  model  pembelajaran  inovatif  yansg  

berpusat  pada  siswa.  “talking stick  adalah  metode  pembelajaran  

dengan  bantuan  tongkat,  siapa  yang memegang  tongkat  wajib  

menjawab  pertanyaan  dari  guru  setelah  siswa mempelajari meteri 

pokoknya” (Suhanji, 2014) 

b. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa model 

pembelajaran tersebut dalam bentuk talking stick yakni guru 

menyiapkan tongkat, sajian materi pokok, siswa membaca materi 

lengkap pada wacana, guru mengambil tongkat dan memberikan 

tongkat kepada siswa dan siswa yang kebagian tongkat menjawab 

pertanyaan dari gur u, tongkat diberikan kepada siswa lain dan guru 

memberikan petanyaan lagi dan seterusnya, guru membimbing 

kesimpulan-refleksi-evaluasi.  
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c. Menurut Kauchack dan Eggen dalam Udin mengartikan bahwa 

“talking stick termasuk salah satu metode pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai 

tujuan (Suherman 2013) 

d. Dalam penerapan metode pembelajaran talking stick ini, guru 

membagi siswa di kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 

5 atau 6 orang yang heterogen. Kelompok dibentuk dengan 

mempertimbangkan keakraban, persahabatan atau minat, yang dalam 

topik selanjutnya menyiapkan dan mempersentasekan laporannya 

kepada seluruh siswa. 

Talking Stick dalam bahasa Inggris berarti tongkat berbicara. Dimana 

talking berarti berbicara dan stick berarti tongkat. Talking Stick (tongkat 

berbicara) (Kimberly Fujioka) pada mulanya digunakan oleh penduduk asli 

Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat 

dalam suatu forum. Talking Stick (tongkat berbicara) adalah metode 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 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 
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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/pimpinarapat. (Tinjauan Pustaka Talking Stick, Digilib.UINSBY.ac.id) 

2.4 Motode Pembelajaran Talking Stick  

Beberapa penelitian memperlihatkan hasil memperlihatkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar didiri siswa, dimana siswa di kelas motode pembelajaran 

talking stick memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan dengan siswa di 

kelas metode konvensional. (Siregar 2015) Pembelajaran Talking Stick sangat 

cocok diterapkan bagi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK. Selain untuk melatih 

berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

membuat siswa aktif. Menurut Uno, metode pembelajaran cara-cara yang akan 

digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan 

selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan untuk 

mempertimbangkan situasi dan kondisi,. 

a. peserta didik bekerja keras dalam keompok koopreatif untuk menguasai 

materinya    akdemisnya 

b. siswa diberikan pertayaan – pertayaan untuk melatih pemahaman seputar 

mareri 

c. penilain yang di berikan dalam pembelajaran koopreatif di dasarkan hasil 

kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya 

prestasi setiap individu 

d. siswa belajar kerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun 

kepercayaan diri 
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e. sistem penghargaaan yang berorientasikan kepada kelompok dari pada 

individu. 

2.4.1 Langkah-Langkah Penerapan Metode Talking Stick 

Adapun  langkah-langkah  dalam penerapan metode  pembelajaran  talking 

stick adalah sebagai berikut:  

a. Guru menyiapkan sebuah tongkat. 
b. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari,kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan 
mempelajari materi pelajaran. 

c. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 
d. Setelah siswa selesai membaca dan mempelajar materi pelajaran, guru 

mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. 
e. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu siswa, 

setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang 
tongkat tersebut harus menjawabnya, demikian sampai sebagian besar 
siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

f. Guru memberikan kesimpulan. 
g. Guru memberikan evaluasi/penilaian. 
h. Guru menutup pembelajaran (Jamaluddin 2012) 
Berdasarkan delapan langkah penerapan metode pembelajaran talking 

stick dapat dipahami bahwa sebelum pembelajaran dimulai, guru harus 

mempersiapkan tongkat, kemudian pembagi kelompok dan siswa mempelari 

materi yang akan diajarkan dan didiskusikan. Motode pembelajaran, sedapat 

mungkin dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tersebut sampai pada 

tahap evaluasi dan penutup pembelajaran. 

Adapun kelebihan dalam penerapan motode pembelajaran talking stick 

yakni untuk “menguji kesiapan siswa, melatih membaca dan memahami dengan 

cepat dan agar lebih giat dalam belajar” (Supriono, 2009) Metode talking stick 

termasuk dalam pembelajaran kooperatif karena memiliki ciri-ciri yang sesuai 

dengan pembelajaran kooperatif yaitu: 
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1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. 

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang berbeda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 
 

Sedangkan kekurangannya model pembelajaran Talking Stick adalah 

membuat siswa senam jantung, ketakutan  akan  pertanyaan  yang akan di berikan 

oleh guru.  

2.4.2 Kelebihan dan kelemaham metode Talking Stick 

Kelebihan dari penggunaan metode pembelejaran Talking Stick menguji 

kesiapan siswa dalam menerima pembajaran, membuat siswa membaca dan 

memahami  pelajaran dengan cepat dan membuat siswa belajar dengan giat 

,sihingga dapat meningkatkan prestasi siswa. (Supriono, 2009) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui kelebihan dan kekurangan 

dari motode pembelajaran Talking Stick .Kelebihan dari metode pembelajaran 

Talking Stic sebagai berikut : 

2.4.3.1 Siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar . 

2.4.3.2 Terdapat intraksi antara guru dan siswa 

2.4.3.3 Siswa menjadi mandiri 

2.4.4.4 Kegiatan belajar lebih menyenangkan  

Adapun kelemahan dari metode pembelajaran talking stick sebagai berikut:   

2.4.2.5 Siswa cenderung individu 

2.4.2.6 Materi yang di serap kurang 

2.4.2.7 Ketenangan siswa  kurang 

2.4.2.8 Siswa ketakutan jawab soal dari guru 
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2.5 Penelitian yang Relevan 

 Kajian penelitian yang relevan merupakan deskripsi hubungan antara 

masalah yang diteliti dengan kerangka teoritik yang dipakai, serta hubungannya 

dengan penelitian terdahulu yang relevan. Maka, sebagai bahan perbandingan 

dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan penelitian yang terdahulu yang 

relevan.  

1. Penelitian-penelitian tentang metode pembelajaran talking stick sudah 

pernah dilakukan seperti Sugiharti (2011) dengan judul “Penerapan 

Diskusi Kelompok Disertai Talking Stick Untuk Meningkatkan Aktivitas 

Oral dan Kemandirian Siswa Kelas X-J SMA Negeri 1 Kartasura”. 

Dimana hasilnya menunjukkan tingkat keaktifan siswa yang meningkat 

dibandingkan dengan sebelum penelitian. Penelitian lain yang relevan 

yaitu Puspitasari (2011) dengan judul “Evektivitas Pembelajaran Model 

Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Materi 

Ekosistem Kelas VII D SMP Negeri 3 Kartasura Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil 

belajar untuk aspek kognitif dan afektif. 

  Relevansi antara penelitian-penelitian diatas dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah adanya kesamaan penggunaan metode 

pembelajaran. Dimana metode pembelajaran yang digunakan adalah 

metode talking stick. 

2. Dari hasil penelitian Arifah, (Arifah 2019) Penerapan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe talking stick dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di MI Miftahul Astar Bedug 

Ngadiluwih Kediri pada materi memahami surat al-Qadr. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan aktivitas siswa ada peningkatan dari siklus I 

sampai siklus II yaitu dari 77,77% meningkat menjadi 93,33% dengan 

kategori sangat baik. Untuk hasil tes juga mengalami peningkatan, hal ini 

dapat diketahui dari hasil belajar siswa mulai dari Pre Test, Post Test 

siklus I, sampai Post Test siklus II. Dapat diketahui dari rata-rata nilai Pre 

Test siswa 62,03, meningkat pada tes akhir siklus I nilai rata-rata siswa 

menjadi 80,96 dan pada siklus II nilai rata-ratanya meningkat lagi menjadi  

87,57. Demikian juga dalam hal ketuntasan juga mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II yaitu 57,14% naik menjadi 96,43%. 

3. Dari hasil penelitian Ana Fariidatush Shoolikhah, (Ana 2018)  Terdapat 

peningkatan pemahaman dengan dilihat dari hasil belajar siswa kelas III 

MI Jami’atut Tholibin Kediri pada mata pelajaran Tematik materi bumi 

dan alam semesta subtema perubahan rupa bumi pembelajaran enam yang 

memuat pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKn. Hal ini 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

talking stick yaitu dengan melihat tingkat ketuntasan belajar siswa pada 

setiap siklusnya. Pada kegiatan pra siklus sebelum menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe talking stick diperoleh persentase ketuntasan 

hasil belajar siswa sebesar 56,25% (kurang) dengan nilai rata-rata 68,44 

(kurang). Kemudian pada saat siklus I mengalami peningkatan dengan 

nilai persentase ketuntasan 75% (cukup) dan nilai rata-rata kelas 72,5 
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(cukup) sedangkan pada saat siklus II mengalami peningkatan lagi dengan 

nilai persentase ketuntasan hasil belajar siswa 93,75% (sangat baik) dan 

rata-rata nilai kelas sebesar 84,06 (baik). Hal ini menandakan peningkatan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran Tematik Tema Bumi dan Alam 

Semesta Subtema Perubahan Rupa Bumi Pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe talking stick dikatakan berhasil dan termasuk kriteria yang 

baik hingga sangat baik. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Menurut Syah, taraf keberhasilan siswa dalam belajar sangat dipengaruhi 

metode belajar yang diterapkan oleh guru. Untuk dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam, guru harus melakukan banyak cara 

untuk memaksimalkan motivasi siswa dalam belajar dan hasil belajar, salah 

satunya melalui variasi model pembelajaran (Syah 2010) 

 Motode pembelajaran talking stick adalah salah satu pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa belajar bersama 

dalam kelompok dan berdiskusi bersama untuk mempelajari materi pembelajaran. 

Dengan demikian, siswa lebih mudah mengingat dan memahami apa yang mereka 

pelajari serta diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa ( 

Sani 2013) 

 Motivasi belajar tersebut dapat ditunjukkan dari keaktifan siswa dan 

semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang kemudian 

ditunjukkan dari hasil belajar siswa seperti nilai yang diperoleh setelah 

dilaksanakan tes. Guru diharapkan dapat memilih motode pembelajaran yang 
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sesuai dengan materi pembelajaran sehingga dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas belajar siswa. Motode 

talking stick diprediksi dapat menjadi salah satu motode pembelajaran yang 

mampu menyelesaikan permasalahan di sekolah. (Wijayanti 2013) Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sebagai pemberian tindakan yang dilakukan pada 

penelitian ini menyangkut peningkatan motivasi belajar siswa dengan menerapkan 

motode talking stick secara berulang-ulang untuk memperoleh hasil yang optimal 

(Rustono 2018) Penelitian tindakan kelas (PTK) ini direncanakan berbentuk 

kolaboratif, artinya penelitian ini melibatkan guru sebagai observer dan rekan 

diskusi dalam merancang tahapan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran 

dalam bentuk refleksi mengajar. 

 Berdasarkan observasi yang akan dilakukan di SMK Negeri 1 Molawe, 

maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di 

bawah ini: 
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2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merasa perlu 

memberikan hipotesis sebagai jawaban sementara, bahwa motode pembelajaran 

talking stick dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

SMK Negeri 1 Molawe.  

 

 

Kondisi 
Awal 

Rendahnya hasil belajar PAI 
siswa yang belum mencapai nilai 

KKM yang telah ditetapkan 

Menggunakan Metode 
pembelajaran talking 

stick pada mata 
pelajaran PAI 

Siswa berpartisipasi aktif dalam 
pembelajaran 

Hasil belajar siswa meningkat 

Tindakan 

Kondisi 
Akhir 

Model pembelajaran kurang 
bervariasi/ monoton, 

menyenangkan, dan siswa kurang 


