
BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar  

Di dalam kamus bahasa Indonesia, hasil adalah suatu yang ada 

(terjadi) oleh suatu kerja, berhasil sukses.1 Sementara menurut R.gagne hasil 

dipandang sebagai kemampuan internal yang menjadi milik orang serta 

orang itu melakukan sesuatu.2 Sedangkan belajar menurut Morgan, dalam 

buku Introduction to Psychology (1978) mengemukakan bahwa belajar 

adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi 

sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.3 Secara psikologis belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek 

tingkah laku.4  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah semua perubahan tingkah laku yang tampak setelah berakhiranya 

                                                 
1
 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rienika Cipta, 1996), h. 53 

2
 Depag, Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tematik, (Jakarta: Direktorrat Jendral 

Kelembagaan Islam,2005,) h, 46 
3
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: 1990, cet ke 5). h. 84 

4
 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Rineka Cipta:Jakarta, 

1995,  Cet ke 2), h. 2 
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perbuatan belajar baik perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, 

karena didorong dengan adanya suatu usaha dari rasa ingin terus maju untuk 

menjadikan diri menjadi lebih baik.  

Pada dasarnya penilaian bertujuan untuk mengetahui perkembangan 

hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru. Informasi hasil belajar berupa 

kompetensi dasar yang sudah dipahami dan yang belum dipahami oleh 

sebagian besar siswa. Hasil belajar siswa digunakan untuk memotivasi siswa 

dan guru agar melakukan perbaikkan dan peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. Upaya perbaikkan dan peningkatan kualitas pembelajaran 

dilakukan dalam bentuk program remedial dan pengayaan berdasarkan hasil 

evaluasi hasil penilaian. Apabila dalam satu satuan waktu tertentu sebagian 

besar siswa belum mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, 

maka guru melaksanakan program remedial, sedang bagi siswa yang telah 

menguasai diberi program pengayaan. Jadi prinsip dasar kegiatan mengelola 

hasil penilaian adalah pemanfaatan hasil penilaian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran.  

Hakekatnya hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencangkup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Kemudian laporan hasil belajar 

siswa mencakup aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. 

Informasi aspek afektif dan psikomotor diperoleh dari sistem tagihan yang 

digunakan untuk mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar.  
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Tidak semua mata pelajaran memiliki aspek psikomotor,  hanya mata 

pelajaran tertentu saja yang dinilai aspek psikomotornya, yaitu yang 

melakukan kegiatan praktek di laboratorium atau bengkel. Informasi aspek 

afektif diperoleh melalui kuesioner atau pengamatan yang sistematik. 

Kemudian laporan hasil belajar, selain muncul skor juga muncul keterangan 

tentang penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan 

demikian pada laporan itu selain ada ketentuan lulus atau tidak lulusnya 

seseorang siswa juga ada keterangan materi apa saja yang sudah dikuasai 

dan materi apa saja yang belum dikuasai siswa. Adapun yang menjadi tolak 

ukur dalam menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dikatakan 

berhasil, berdasarkan ketentuan kurikulum yang disempurnakan, dan yang 

saat ini digunakan adalah : 

a. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok.  

b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau intruksional 

khusus (TIK) telah dicapai siswa baik secara individu maupun secara 

kelompok.5 

Demikian, dua macam tolak ukur yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. 

                                                 
5
 Muhammad Uzer Ustman, Upaya Optimamlisasi Kegiatan Belajar Mengajar,( 

Bandung,: Remaja Rosydakarya, 1993,) h. 3 
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Namun yang banyak dijadikan tolak ukur keberhasilan dari keduanya ialah 

daya serap siswa terhadap pelajaran. 

2. Jenis-Jenis  Hasil Belajar  

Ada delapan jenis belajar. Kedelapan jenis belajar tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Belajar Isyarat (Signal Learning); Belajar melalui isyarat adalah 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau 

isyarat. Misalnya berhenti berbicara ketika mendapat isyarat telunjuk 

menyilang mulut sebagai tanda tidak boleh rebut; atau berhenti 

mengendarai sepeda motor di perempatan jalan pada saat tanda 

lampu merah menyala. 

b. Belajar Stimulus-Respon (Stimulus-Respon Learning); Belajar 

stimulus-respon terjadi pada diri individu karena ada rangsangan dari 

luar. Misalnya, menendang bola ketika ada bola di depan kaki, 

berbaris rapi karena ada komando, berlari karena mendengar suara 

anjing menggonggong di belakang, dan sebagainya. 

c. Belajar Rangkaian (Chaining Learning); Belajar rangkaian terjadi 

melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon (S-R) yang telah 

dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang segera atau 

spontan seperti konsep merah-putih, panas-dingin, ibu-bapak, kaya-

miskin, dan sebagainya. 
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d. Belajar Asosiasi Verbal (Verbal Association Learning); Belajar asosiasi 

verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat 

menangkap makna yang bersifat verbal. Misalnya perahu itu seperti 

badan itik atau kereta api seperti keluang (kaki seribu) atau wajahnya 

seperti bulan kesiangan. 

e. Belajar Membedakan (Discrimination Learning); Belajar diskriminasi 

terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana atau 

pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal-hal yang 

jumlahnya banyak itu. Misalnya, membedakan jenis tumbuhan atas 

dasar urat daunnya, suku bangsa menurut tempat tinggalnya, dan 

Negara menurut tingkat kemajuannya. 

f. Belajar Konsep (Concept Learning); Belajar konsep terjadi bila individu 

menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke 

dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Misalnya, binatang, 

tumbuhan dan manusia termasuk makhluk hidup; Negara-negara yang 

maju termasuk developed-countries; aturan-aturan yang mengatur 

hubungan antar Negara termasuk hokum internasional. 

g. Belajar Hukum atau Aturan (Rule Learning); Belajar aturan/hokum 

terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau 

perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan 

menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi 

suatu aturan. Misalnya, ditemukan bahwa benda memuai bila 
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dipanaskan, iklim suatu tempat dipengaruhi oleh tempat kedudukan 

geografi dan astronomi di muka bumi, harga dipengaruhi oleh 

penawaran dan permintaan, dan sebagainya. 

h. Belajar Pemecahan Masalah (Problem Solving Learning); Belajar 

pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai 

konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan, misalnya, 

mengapa harga bahan baker minyak naik, mengapa minat masuk 

perguruan tinggi menurun. Proses pemecahan masalah selalu bersegi 

jamak dan satu sama lain saling berkaitan6. 

Urutan jenis-jenis belajar tersebut merupakan tahapan belajar yang 

bersifat hierarkis. Jenis belajar yang pertama merupakan prasyarat bagi 

berlangsungnya jenis belajar berikutnya. Seorang individu tidak akan mampu 

melakukan belajar pemecahan masalah apabila individu tersebut belum 

menguasai belajar aturan, konsep, membedakan dan seterusnya.  

3. Karakteristik Perubahan Hasil Belajar  

Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 

spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, 

antara lain psikologi pendidikan oleh Surya dalam Muhibin Syah, disebut juga 

sebagai prinsip-prinsip belajar. diantara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi 

karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah:  

                                                 
6
 Udin S Winataputra, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta; Universitas 

Terbuka, 2007) hlm. 45  
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a. Perubahan entensional. Perubahan yang terjadi dalam proses 

belajar adalah berkat pengalaman/praktek yang dilakukan dengan 

sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. 

Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari 

akan adanya perubahan yang di alami atau sekurang-kurangnya ia 

merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan 

pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu, 

keterampilan, dan seterusnya.  

b. Perubahan positif-aktif. Perubahan yang terjadi karena proses 

belajar bersifat posistif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, 

serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa 

perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni 

diperolehnya sesuatu yang baru (seperti pemahaman dan 

keterampilan baru) yang lebih baik daripada apa yang telah ada 

sebelumnya. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan 

sendirinya seperti karena proses kematangan (misalnya, bayi yang 

bisa merangkak setelah bisa duduk), tetapi karena usaha siswa itu 

sendiri.  

c. Perubahan efektif-fungsional. Perubahan yang timbul karena 

proses bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan 

tersebut membawa pengaruh, makan, dan manfaat tertentu bagi 

siswa. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat 



 21 

fungsional dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat 

apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direproduksi dan 

dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi 

manfaat yang luas misalnya ketika siswa menempuh ujian dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya.7
 

Dengan demikian bahwa karakteristik belajar ini dapat menjadi bahan 

untuk menentukan berbagai langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

termasuk dimulai pada saat menyusun bahan pembelajaran. 

 

B. Materi Pembelajaran  

1. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak  

Mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyipakan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

dan mengimani Allah SWT dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan 

penggunaan pengalaman dan pembiasaan.  

Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan 

pengenalan dan penghayatan terhadap al-asma’ al-husna, serta penciptaan 

                                                 
7
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 105-

107 
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suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji 

dan adab Islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara substansial mata 

pelajaran Aqidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mempraktikkan al-akhlaqul karimah dan adab 

Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya 

kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari 

akhir, serta Qadla dan Qadar.  

Tujuan pembelajaran Aqidah Akhlak  

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 
pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 
pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang aqidah Islam 
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan 
dan ketaqwaannya kepada Allah SWT; 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 
menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari  baik dalam 
kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan 
nilai-nilai aqidah Islam 

 
Mata pelajaran Aqidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berisi pelajaran 

yang dapat mengarahkan kepada pencapaian kemampuan dasar peserta 

didik untuk dapat memahami rukun iman dengan sederhana serta 

pengamalan dan pembiasaan berakhlak Islami secara sederhana pula, untuk 

dapat dijadikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal 

untuk jenjang pendidikan berikutnya. 

Ruang lingkup mata pelajaran Aqidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah 

meliputi: 
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1. Aspek Aqidah (keimanan) meliputi:. 

a. Kalimat thoyyibah sebagai materi pembiasaan, meliputi: Laa ilaaha 

illallah, basmalah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, 

ta’awwud, Masya Allah, Assalamu’alaikum, shalawat, Tarji’, Laa 

haula wala quwwata illa billah dan istighfar 

b. Al-Asma al-Husna sebagai materi pembiasaan, meliputi: al-Ahad, 

al-Khaliq, ar-Rahman, ar-Rahiim, as- Sami’, ar-Razak, al-Mughny, 

al-Hamid, asy-Syakur, al-Quddus, ash-Shomad, al-Muhaimin, al-

‘Adhim, al- Karim, al-Kabir, al-Malik, al-Bathin, al-Waly, al-Mujib, al-

Wahhab, al-’Alim, adh-Dhahir, ar-Rasyid, al-Hadi, as-Salam, al-

Mu’min, al-Latif, al-Baqi, al-Bashir, al-Muhyi, al-Mumit, al-Qowy, al-

Hakim, al-Jabbar, al-Mushawwir, al-Qadir, al-Ghafur, al-Afuww, 

ash-Shabur dan al-Halim. 

c. Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat 

thoyyibah, Al-Asma al-Husna dan pengenalan terhadap sholat lima 

waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah. 

d. Meyakini rukun iman (iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rosul 

dan Hari akhir serta Qadla dan Qadar Allah) 

2. Aspek Akhlak melliputi: 

a. Pembiasaan Akhlak karimah (mahmudah) secara berurutan 

disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: Disiplin, 

hidup bersih, ramah, sopan-santun, syukur nikmat, hidup 
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sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih sayang, taat, 

rukun,  tolong-menolong, hormat dan patuh, siddiq, amanah, 

tabligh, Fathonah, tanggung jawab, adil, bijaksana, teguh pendirian, 

dermawan, optimis, qonaah dan tawakal. 

b. Mengindari Akhlak Sayi’ah (madzmumah) secara berurutan 

disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: hidup kotor, 

berbicara jorok/kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat, 

iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, kikir, serakah, pesimis, 

putus asa, marah, fasik dan murtad. 

3. Aspek Adab Islami, meliputi: 

a. Adab terhadap diri sendiri, yaitu: adab mandi, tidur, buang air 

besar/kecil, berbicara, meludah, berpakaian, makan, minum, 

bersin, belajar dan bermain. 

b. Adab terhadap Allah, yaitu: Adab di Masjid, mengaji dan beribadah. 

c. Adab kepada sesama, yaitu: Kepada orang tua, saudara, guru, 

teman dan tetangga 

d. Adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, 

di tempat umum dan di jalan. 

4. Aspek kisah teladan, meliputi: Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi 

Sulaiman dengan tentara semut, masa kecil Nabi Muhammad s.a.w., 

masa remaja Nabi Muhammad s.a.w., Nabi Ismail, Kan’an, kelicikan 

saudara-saudara Nabi Yusuf a.s., Tsa’labah, Masithah, Ulul Azmi, Abu 
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Lahab, Qarun, Nabi sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus 

dan Nabi Ayub. Materi kisah-kisah teladan ini disajikan sebagai 

penguat terhadap isi materi, yaitu aqidah dan Akhlak, sehingga tidak 

ditampilkan dalam Standar Kompetensi, tapi ditampilkan dalam 

Kompetensi dasar dan indikator. 

2. Pengertian dan Tugas-Tugas Malaikat   

Salah satu materi pembelajaran dalam aspek Pendidikan Agama Islam 

adalah mengenal malaikat dan tugasnya yang disajikan di Sekolah Dasar 

kelas IV semester 2 (genap), Materi ini terdiri dari : Iman kepada Malaikat, 

nama-nama Malaikat, tugas-tugas Malaikat.  

Dalil tentang keberadaan malaikat seperti dibawah ini :  

                      

       

Artinya : Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah adalah 
musuh orang-orang kafir (QS. Al Baqarah: 98). 
 

                        

                 

 
Artinya : Al masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan 

tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). 
Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan 
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menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua 
kepada-Nya.(An-nisa ; 172) 

 
   Menurut bahasa, kata “Malaikat” merupakan kata jamak yang berasal 

dari Arab malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata mashdar “al-

alukah” yang berarti risalah atau misi, kemudian sang pembawa misi 

biasanya disebut dengan Ar-Rasul. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat  

dari cahaya (nur), berdasarkan salah satu hadist Muhammad, “Malaikat telah 

diciptakan dari cahaya.8”  

Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada 

malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak 

dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan 

Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan 

selalu taat kepada-Nya, mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun 

mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui 

jumlahnya. 

Dalam ajaran agama islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita 

ketahui yaitu antara lain9 : 

                                                 
8
 Tim Bina Karya Guru, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Dasar  

Kelas IV, (Jakarta; Erlangga, 2008, lihat juga secara lengkap dalam http://id. 
wikipedia.org/wiki/Malaikat 

9
 Tim Bina Karya Guru, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Dasar  

Kelas IV, (Jakarta; Erlangga, 2008 
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a. Jibril. Adalah malaikat yang diberikan amanat untuk menyampaikan 

wahyu, turun membawa petunjuk kepada Rasul agar disampaikan 

kepada umat.  

b. Mika-il. Bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan dimana 

semua rizki di dunia ini berkaitan erat dengannya.  

                      

          

Artinya : “Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mika-il, maka sesungguhnya Allah musuh 
bagi orang-orang kafir” 10 

c. Israfil. Bertugas meniup sangkakala atas perintah Rabb-nya dengan 

tiga kali tiupan. Pertama adalah tiupan keterkejutan, tiupan kedua 

adalah tiupan kematian dan tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan. 

d. Malik. Penjaga neraka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat :  

                           

               

Artinya: “Mereka berseru, ‘Hai Malik, biarlah Rabb-mu membunuh 
kami saja’. Dia menjawab, ‘Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini)’. 
(77) Sesungguhnya Kami telah membawa kebenaran kepada kamu 
tetapi kebanyakan diantara kamu benci kepada kebenaran itu” (78).11 

                                                 
10

 QS. 2: 98 
11

 QS. 43: 77-78 



 28 

 
e. Ridhwan. Penjaga Surga. 

f. Munkar dan Nakir.     

g. ‘Izra-il. Penamaannya dengan malaikat maut tidak disebutkan dengan 

jelas di dalam al Qur’an maupun hadits-hadits yang shahih. Adapun 

penamaan dirinya dengan ‘Izrail terdapat di sebagian atsar. WallaHu 

a’lam.   

h. Raqib dan ‘Atid. Sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara 

malaikat ada yang benama Raqib dan ‘Atid. Sebagaimana disebutkan 

dalam ayat al-Qur’an berikut :  

                  

Artinya : “Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di 

dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir” 12  

Namun demikian pendapat ini tidak benar, wallaHu a’lam. Keduanya 

hanya sifat bagi dua malaikat yang mencatat perbuatan hamba. 

Makna Raqib dan ‘Atid ialah dua malaikat yang hadir, menyaksikan di 

dekat hamba, bukan dua nama dari dua malaikat (al Bidaayah wan 

Nihaayah I/35-49)13 

                                                 
12

 QS. 50 : 18. 
13

 http://blog.unnes.ac.id/indramu/2010/11/20/mengenal-malaikat-tugasnya-agama-
islam-sd-kelas-4 
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3. Sifat Dasar Malaikat dan Fungsi Beriman Kepada Malaikat.  

Sifat-Sifat Dasar Malaikat Allah SWT adalah : 

a. Pasti selalu patuh pada segala perintah Allah dan selalu tidak 
melaksanakan apa   

b. yang dilarang Allah SWT. 
c. Tidak sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih. 
d. Dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang dia kehendaki. 
e. Memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. 
f. Ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar14. 
 

Iman kepada Malaikat adalah yakin dan membenarkan bahwa 

Malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya / nur. Fungsi iman 

kepada Malaikat Allah : 

1. Selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis serta anti melakukan 

perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. 

2. Berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan 

dengan bertakwa dan beriman kepada Allah SWT serta berlomba-lomba 

mendapatkan Lailatul Qodar.  

3. Meningkatkan keikhlasan, keimanan dan kedisiplinan kita untuk mengikuti 

atau meniru sifat dan perbuatan malaikat.  

4. Selalu berfikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan 

karena tiap perbuatan baik yang baik maupun yang buruk akan 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

 

                                                 
14

 http://organisasi.org/definisi-pengertian-malaikat-sifat-dan-fungsi-iman-kepada-
malaikat-allah-swt-pendidikan-agama-islam 
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C. Model Pembelajaran Talking Stick  

1. Pengertian  

Menurut bahasa, talking berarti berbicara, sedangkan stick berarti 

tongkat. Maka dapat disimpulkan model Talking Stick adalah model 

pembelajaran di mana guru dalam pembelajarannya menggunakan sebuah 

tongkat yang dipergunakan siswa untuk alat estafet pada waktu mereka 

menyanyi bersama dan secara estafet memutar tongkat itu sampai semua 

siswa ikut memegang tongkat tersebut15.  

Ketika tongkat tersebut berhenti pada salah satu siswa, dialah yang 

harus menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Jika siswa tersebut tidak 

bisa menjawab maka akan mendapatkan hukuman dan yang bisa menjawab 

akan mendapatkan reward hadiah) atau reinfrorcement (penguatan) yaitu 

berupa pujian atau sanjungan. Dan begitu seterusnya sampai semua atau 

sebagian besar siswa mendapat giliran untuk menjawab soal. Cara 

menghentikan tongkat tersebut bisa lagu yang dinyanyikan itu sampai 

selesai, bisa juga guru menghentikan tongkat tersebut sebelum lagu berakhir. 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang 

memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa 

mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran Talking Stick sangat cocok 

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

                                                 
15

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011), Hal. 109, lihat juga Nanang Hanafiah, Cucu Suhana, Konsep Strategi 
Pembelajaran, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 48 
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berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan 

dan membuat siswa aktif. 

Adapun model ini memberikan pengalaman belajar yang 

menyenangkan, meningkatkan motivasi, kepercayaan diri dan life skill yang 

mana pendekatan tersebut ditujukan untuk memunculkan emosi dan sikap 

positif belajar dalam proses belajar mengajar yang berdampak pada 

peningkatan kecerdasan otak.  

Jadi, model Talking Stick ini adalah sebuah model pendidikan yang 

dilaksanakan dengan cara memberi kebebasan kepada peserta didik untuk 

dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa sejauh mungkin menghindari 

unsur-unsur perintah dan keharus paksaan sepanjang tidak merugikan bagi 

peserta didik dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

rasa percaya diri.  

2. Langkah-Langkah Model Talking Stick 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam model talking stick ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang.  
b. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm.  
c. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan 
mempelajari materi pelajaran.  

d. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana.  
e. Setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari 

isinya, guru mempersilahkan anggota kelompok untuk menutup isi 
bacaan.  

f. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota 
kelompok, setelah itu guru memberi pertanyaan dan anggota 
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kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, 
demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian 
untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.  

g. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota 
kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan.  

h. Guru memberikan kesimpulan.  
i. Guru melakukan evaluasi/penilaian, baik secara kelompok maupun 

individu.  
j. Guru menutup pembelajaran16.  

 
Dari langkah pembelajaran ini maka guru dapat mengetahui apa saja 

yang perlu disipakan dalam pembelajaran sehingga guru bisa mengatur dan 

mengelolakelas dengan baik, apalalagi siswa dibagi dalambeberaoa 

kelompok dan menyiapkan tongkat sebagai media perantaranya.  

Sementara Nanang Hanafiah menguraikan langkah-langkah dari 

model pembelajaran ini adalah :  

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. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya peserta didik 
dipersilahkan untuk meneutup bukunya.  

d. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota 
kelompok, setelah itu guru memberi pertanyaan dan anggota 
kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, 
demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian 
untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.  

e. Guru memberikan kesimpulan. 
f. Evaluasi  
g. penutup17  
 

                                                 
16

 Trianto, Opcit.,  hlm. 49 
17

 Nanang Hanafiah, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung; Refika Aditama, 
2010) hlm. 48 
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Dari langkah-langkah ini diketahui beberapa persiapan khusus 

sebelumpembelajran di lakukan sehingga dapat di modifikasi sesuai dengan 

materi yang digunakan.  

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Talking Stick.  

Sementara itu model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan 

kekuranganyaitu :  

a. Keuntungan model Talking Stick yaitu: 

1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan social 
2) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-
pandangan  

3) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian social  
4) Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen 
5) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois  
6) Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa 

dewasa  
7) Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara 

hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan  
8) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia  
9) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang 

dirasakan lebih baik  
10) Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, 
dan agama 

11) Menguji kesiapan siswa  
12) Melatih membaca dan memahami dengan cepat  
13) Agar siswa lebih giat lagi belajar18. 
 

                                                 
18

 Ibid., 
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Dari kelebihan ini dapat diuraikan kembali langkah-langkah yang 

perlu dilakukan untukmendukung kegiatan Talking Stick sehingga 

menjadi lebih baik  

b. Kelemahan model Talking Stick   

Adapun kelemahan dari model ini adalah :  
1) Sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan secara otomatis 

siswa dapat mengerti dan memahami filsafat Cooperative Learning. 
Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan contohnya, mereka 
akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki 
kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu 
iklim kerjasama dalam kelompok.  

2) Ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa saling 
membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang 
efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, 
bisa terjadi cara belajar yang demikian apa yang seharusnya 
dipelajari dan dipahami tidak pernah tercapai oleh siswa.  

3) Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya 
mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode 
waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat 
tercapai hanya dengan satu kali atau sekali-kali penerapan model 
ini.19 

 
Dengan mengetahui kelemahanya maka dapat dijadikan pedoman 

dalam mencari solusi alternatif agar pembelajran dengan menggunakan 

model ini tetap dianggap berhasil  
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 Ibid., 


