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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yaitu kurangnya 

partisipasi siswa saat pembelajaran, rendahnya kemampuan berkomunikasi siswa saat 

pembelajaran, banyaknya siswa yang mengobrol dengan temannya saat proses 

pembelajaran berlangsung, bosan dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran talking stick 

untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan berkomunikasi siswa kelas 3A MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui motivasi belajar siswa saat 

menggunakan model pembelajaran talking stick kelas 3A mata pelajaran Fiqih materi 

“ shalat witir” di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo, (2) untuk mengetahui 

kemampuan berkomunikasi siswa saat menggunakan model pembelajaran talking 

stick kelas 3A mata pelajaran Fiqih materi “ shalat witir” di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo.   

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

disajikan dalan II siklus, dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu: 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (observing), dan refleksi 

(reflecting). 

Berdasarkan analisis data ditemukan (1). Model pembelajaran talking stick 

dapat meningkatkan motivasi belajar dalam setiap siklusnya, pada siklus I dari 27 

siswa terdapat 8 siswa yang motivasi belajarnya sangat baik dengan persentase 

29,63%, 13 siswa yang motivasinya baik dengan persentase 48,15%, dan 6 siswa 

yang motivasinya kurang dengan persentase 22,22%. Sedangkan siklus II dari 27 

siswa terdapat 12 siswa masuk kategori sangat baik dengan persentase 44,44%, 14 

baik dengan persentase 51,85%, dan 1 siswa kurang baik dengan persentase 3,7%. (2) 

Metode pembelajaran talking stick dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

siswa kelas 3A MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. Hal ini dapat digambarkan dari data 

pencapaian peserta didik pada setiap siklus. Siklus I, dari 27 siswa terdapat 14 siswa 

masuk kategori sangat baik dengan persentase 51,85%, 10 siswa masuk kategori  baik 

dengan persentase 37,04%, dan 3 siswa masuk kategori kurang dengan persentase 

11,11%. Sedangkan siklus II dari 27 siswa terdapat 17 siswa masuk kategori sangat 

baik dengan persentase 62,96%, 9 baik dengan persentase 33,33%, dan 1 siswa 

kurang baik dengan persentase 3,7%. 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana balajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 1 

Masyarakat adalah lingkungan yang sangat dinamis. Salah satu ciri 

masyarakat adalah perubahannya yang cepat dan tidak dapat diramalkan 

akibat dari perbuatan tersebut. Perubahan-perubahan yang hebat dan cepat 

dalam masyarakat memberikan tugas yang lebih luas dan lebih berat kepada 

sekolah. Sekolah yang tradisional hanya menoleh ke belakang pasti tidak 

dapat memberikan pendidikan yang relevan.2 Masyarakat sekarang sudah jauh 

berbeda dengan masyarakat nenek moyang dulu. Dapat dimungkinkan bahwa 

masyarakat sekarang juga akan jauh berbeda dengan masyarakat anak cucu di 

masa yang akan datang.  

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang utama 

mendorong perubahan dalam masyarakat. Kemajuan yang dialami manusia 

                                                           
1 Undang-undang Repubik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS 
2S. Nasution, Asas-asas Kurikulum, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 153 



 

 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan ilmu pengetahuan 

dan teknologi menjadi berkembang semakin pesat.3 Tidak setiap kemajuan 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi membawa keuntungan dan 

kebahagiaan bagi umat manusia, bahkan sering justru menimbulkan masalah-

masalah yang sangat pelik. Demikian pula tidak setiap perubahan atau 

pembaharuan berarti kemajuan.4 Banyak dampak negatif maupun positif yang 

ditimbulkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat sekarang.  

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan 

moderennya peralatan komunikasi, cara berkomunikasi siswa juga mengalami 

perubahan. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara personal namun juga 

sudah dilakukan secara kelompok dan komunikasi media masa. Dengan 

demikian ada suatu perkembangan yang semakin kompleks misalnya radio, 

televisi, internet, telepon genggam yang semuanya memiliki kelebihan serta 

kekurangan.5 Tantangan yang berat akan dihadapi siswa di masa yang akan 

datang. Maka dari itu pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak pada 

zaman sekarang ini untuk memberikan pengetahuan akan dampak baik dan 

buruknya teknologi komunikasi yang ada pada saat ini. Pembelajaran 

                                                           
3Mery Noviyati, pengaruh motivasi dan ketrampilan berkomunikasi terhadap prestasi belajar 

mahasiswa pada tutorial online berbasis pendekatan kontekstual pada mata kuliah statistika 

pendidikan, Vol 12 No 2, 2011 diakses pada 5 februari 2018 
4S. Nasution, Asas-asas Kurikulum, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 153 
5 Mery Noviyati, pengaruh motivasi dan ketrampilan berkomunikasi terhadap prestasi 

belajar mahasiswa pada tutorial online berbasis pendekatan kontekstual pada mata kuliah statistika 

pendidikan, Vol 12 No 2, 2011 diakses pada 5 februari 2018 



 

 

merupakan upaya yang tepat untuk mendewasakan seorang anak. Salah satu 

ciri seseorang yang dewasa ialah seseorang yang mampu berkomunikasi 

dengan baik dengan orang lain. Salah satu tempat pembelajaran yang tepat 

bagi anak yaitu di sekolah. 

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk mendidik siswa-siswi 

di bawah pengawasan guru. Dalam konteks ini Sekolah memiliki hubungan 

erat dengan masyarakat. Keduanya saling membutuhkan. Masyarakat 

membutuhkan sekolah untuk tempat “menitipkan” anak-anak agar 

mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Sekolah menjadi 

tempat harapan, melabuhkan cita-cita, mengangkat status sosial dan berbagai 

fungsi lainnya. Dalam sosiologi, sekolah adalah representasi eksistensi 

masyarakat.  

Sekolah juga membutuhkan masyarakat. Sekolah akan mampu eksis 

dan terus berkembang jika mendapatkan kepercayaan masyarakat. Fenomena 

saat ini yang berkembang, sekolah yang mendapatkan kepercayaan 

masyarakat akan diserbu wali murid. Jumlah yang mendaftar pada sekolah ini 

pun biasanya mampu melampaui pagu yang ditetapkan. 6 

Kesiapan masyarakat dapat diusahakan mealui usaha pendidikan, 

karena ini merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung bagi 

terbangunnya sebuah peradaban bangsa. Terbentuknya pribadi generasi yang 

                                                           
6 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 127-128 



 

 

bermoral, cerdas dapat diwujudkan melalui pendidikan. Dengan demikian 

masyarakat akan lebih siap menghadapi kemajuan dan perubahan dunia di 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan kenyataan di atas, tautan dalam dunia pendidikan saat ini 

adalah tentang peningkatan kualitas pendidikan guna meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia demi kemajuan masyarakat di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan.7 Peningkatan kualitas kemampuan guru, dan lain sebagainya 

merupakan suatu upaya ke arah peningkatan mutu pembelajaran. Banyak hal 

yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, salah satuya adalah 

bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang baik, mengetahui 

kesenangan dan kebiasaan belajar siswa agar siswa bersemangat untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang beru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya.8 Belajar yang dilakukan manusia yaitu merupakan dari 

hidupnya dan berlangsung seumur hidup, kapan saja bahkan dimana saja 

manusia berada. Dalam proses belajar diharapkan ada timbal balik antara guru 

dengan peserta didik. 

                                                           
7 Syaiful Bahri Djamarah, Psikoogi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 2 
8 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 2 



 

 

Selain membekali anak didik dengan ilmu pengetahuan umum 

madrasah juga membekali peserta didik dengan pendidikan agama Islam. 

Karena pendidikan agama Islam tidak hanya wajib diajarkan kepada mereka 

yang sudah dewasa, namun lebih khusus lagi pendidikan sudah mesti 

diajarkan kepada anak sedini mungkin. Dalam pendidikan agama Islam 

diharapkan agar siswa mampu memahami, menghayati, meyakini, dan 

mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi muslim yang beriman, bertaqwa 

kepada Allah  SWT dan berakhlak mulia. Tujuan pendidikan agama Islam 

tersebut dapat dicapai melalui materi-materi yang didapatkan ke dalam lima 

unsur pokok, yaitu Al-Qur’an, keimanan, akhlak, bimbingan ibadah, serta 

ilmu fiqih.9 

Salah satu pelajaran dalam rumpun Pendidikan Agama Islam yang 

wajib di MI saat ini pembelajaran fiqih. Dengan mempelajari fiqih dapat 

memahami cara beribadah yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, 

siswa hendaknya dapat memahami dengan baik pembelajaran fiqih yang ada 

di sekolah agar siswa dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sesuai 

dengan syariat Islam. Agar siswa tertarik dengan pembelajaran fiqih guru 

dapat memberikan model pembelajaran yang menarik minat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran fiqih di kelas. 

                                                           
9 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), 276 



 

 

Fiqih sendiri berarti ilmu yang mempelajari tetang hukum-hukum 

syar’i yang bersifat alamiyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang 

tafsil. Fiqih itu menyangkut dengan ketentuan yang syar’i, yaitu suatu yang 

berasal dari kehendak Allah. Kata alamiyah yang terdapat pada definisi diatas 

menjelaskan bahwa fiqih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang 

bersifat lahiriyah. 10 karena itu pembelajaran fiqih sangat diperlukan bagi 

anak-anak di usia MI.  

Berkaitan dengan masalah di atas, salah satu alternatif yang dapat 

digunakan guru untuk meningkatkan motivasi dan cara berkomunikasi siswa 

yaitu dengan mencoba menggunakan model baru, salah satunya yaitu melalui 

penerapan model pembelajaran talking stick untuk meningkatkan motivasi dan 

cara berkomunikasi siswa. Karena berdasarkan kenyataan yang ada bahwa 

salah satu karakteristik anak SD adalah masih senang bermain. Selain itu 

dengan menggunakan model pembelajaran talking stick guru dapat 

mengetahui mana siswa yang sudah paham materi dan yang belum, dan 

kemudian guru menjelasan kepada siswa yang masih kesulitan sehingga siswa 

tersebut paham. 

Talking stick ini juga pernah dibuktikan oleh Resti Fitria Ningrum 

dengan judul penelitian “ Peningkatan Motivasi Belajar IPS Melalui Metode 

Talking Stick Siswa Kelas 4 SD Jatipohon Grobogan”. Hasil yang diperoleh 

mengalami peningkatan yaitu sebagai berikut: sebelum perbaikan 

                                                           
10 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 3 



 

 

pembelajaran motivasi pembelajaran rendah 16 siswa (51,61%), sedang 6 

siswa (19,35%), tinggi 9 siswa (29,14%). Pada perbaikan pembelajaran pada 

siklus I motivasi belajar rendah 8 siswa (25,81%), sedang 11 siswa (35,48%), 

tinggi 10 siswa (32,26%), dan sangat tinggi 2 siswa (6,64%). Pada perbaikan 

pembelajaran siklus II motivasi belajar siswa rendah 3 siswa (9,68%), sedang 

5 siswa (16,14%), tinggi 17 siswa (54,84%) dan sangat tinggi 6 siswa 

(19,35%).11 

Dari hasil observasi yang peneliti  lakukan di MI Ma’arif Ngrupit  

kelas 3A Jenangan Ponorogo pembelajaran didominasi oleh penggunaan 

metode ceramah, dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Masih terdapat siswa 

yang tidak memperhatikan guru dalam mengajar, sering cenderung ramai saat 

proses pembelajaran, kurang aktif dalam bertanya,  sering bermalas-malasan, 

sering bercanda bersama temannya, kurang tanggap terhadap pelajaran yang 

diberikan.12 

Alasan peneliti memilih kelas 3A karena pada saat proses 

pembelajaran sebagian besar siswa kurang aktif dalam pembelajaran, 

dikarenakan strategi yang digunakan kurang menarik, kurangnya motivasi 

yang diberikan oleh guru, siswa cenderung pasif ketika mengungkapkan suatu 

pendapat sehingga mata pelajaran yang disampaikan oleh guru siswa kurang 

                                                           
11 Resti Fitrianingrum, Peningkatan Motivasi Belajar IPS Melalui Metode Talking Stick Siswa 

Kelas 4 SD Jatipohon Grobogan Tahun ajaran 2013/2014 (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013) 
 12 Hasil observasi dan wawancara dengan bapak David  selaku guru Fiqih  kelas 3A MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo pada tanggal  10 Januari  2018. 



 

 

memahami. Masalah ini layak untuk diteliti karena berdasarkan persoalan di 

atas terdapat keluhan-keluhan  yang berkaitan dengan motivasi dan 

kemampuan berkomunikasi. 

Pembelajaran dengan talking stick diyakini dapat mendorong peserta 

didik untuk berani mengemukakan pendapat. Model pembelajaran talking 

stick dapat menciptakan suasana yang menyenangkan saat proses 

pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran talking stick siswa 

dapat memenuhi kriteria pendekatan saintific yaitu mengamati, menanya, dan 

mengkomunikasikan. Pembelajaran dengan talking stick ini diawali dengan 

penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

peserta didik diberi waktu untuk membaca dan mempelajari materi tersebut. 

Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk menutup bukunya kemudian 

mengambil tongkat yang telah disiapkan sebelumnya. Tongkat tersebut 

sebelumnya diberikan kepada salah satu peserta didik dan peserta didik yang 

menerima tongkat tersebut wajib menjawab pertanyaan dari guru dan 

demikian seterusnya. Ketika stick bergulir dari peserta didik ke peserta didik 

lainnya guru bersama peserta didik menyanyikan lagu tertentu, begitu terus 

hingga lagu dinyatakan berhenti oleh guru dengan tanda-tanda tertentu yang 

telah disepakati. Langkah akhir guru memberikan kesempatan peserta didik 

melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya. Kemudian guru 



 

 

memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan peserta didik, 

selanjutnya bersama-sama peserta didik memberikan kesimpulan.13 

Model pembelajaran talking stick melatih siswa berbicara. Dan selain 

melatih siswa untuk berbicara model pembelajaran ini juga akan menciptakan 

suasana yang menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif dalam proses 

belajar mengajar. Dengan menerapkan model pembelajaran talking stick 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan 

berkomunikasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas,  peneliti akan mengangkat judul 

penelitian: PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK 

MENINGKATKAN  MOTIVASI BELAJAR  DAN KEMAMPUAN 

BERKOMUNIKASI  SISWA KEAS 3A MATA PELAJARAN FIQIH 

MATERI “SHALAT WITIR” DI MI MA’ARIF NGRUPIT JENANGAN 

PONOROGO. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inofatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), 199 



 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat identifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran pada mata 

pelajaran fiqih kelas 3A mata pelajaran Fiqih materi “shalat witir” di MI 

Ma’arif NgrupiT Jenangan Ponorogo. 

2. Rendahnya kemampuan berkomunikasi antar siswa dan guru dalam 

proses pembelajaran pada mata pelajaran fiqih kelas 3A mata pelajaran 

Fiqih materi “shalat witir” di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

3. Kurang efektifnya metode pembelajaran pada mata pelajaran fiqih kelas 

3A mata pelajaran Fiqih materi “shalat witir” di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah 

diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas 3A mata pelajaran Fiqih materi “shalat witir” 

di MI Ma’arif NgrupiT Jenangan Ponorogo. 



 

 

2. Apakah penerapan model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi siswa kelas 3A mata pelajaran Fiqih materi 

“shalat witir” di MI Ma’arif NgrupiT Jenangan Ponorogo. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa saat menggunakan model 

pembelajaran talking stick siswa kelas 3A mata pelajaran Fiqih materi 

“shalat witir” di MI Ma’arif NgrupiT Jenangan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi siswa saat menggunakan  

model pembelajaran talking stick kelas 3A mata pelajaran Fiqih materi 

“shalat witir” di MI Ma’arif NgrupiT Jenangan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dalam dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang 

menyatakan behwa peningkatan motivasi dan kemampuan berkomunikasi 

siswa mata pelajaran fiqih kelas 3A dapat dilakukan dengan model 

pembelajaran talking stick. 

 



 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

1) Memberikian pengalaman bagi guru untuk mengatasi masalah 

pembelajaran terutama yang berkaitan dengan ketidak berhasilan 

pelajaran fiqih. 

2) Membantu guru untuk berkembang menjadi guru yang 

profesional. 

3) Menyempurnakan sistem pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih. 

5) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar, membimbing dan 

mendorong siswa untuk lebih berani dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Peserta Didik 

1) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa. 

2) Mengatasi kejenuhan siswa. 

3) Meningkatkan keberanian siswa dalam pembelajaran. 

4) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. 

5) Melatih siswa untuk saling menghargai sesamanya. 

 



 

 

c. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah) 

1) Meningkatkan prestasi akademik yang akan berpengaruh juga 

terhadap mutu pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah 

yang bersangkutan. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran dan untuk menambah referensi 

perpustakaan berupa hasil penelitian. 

3) Meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

d. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan pengetahuan di bidang pendidikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memilih lembaga yang berkualitas 

e. Bagi Peneliti 

Sarana belajar atau pengalaman dalam menyelesaikan suatu masalah 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang dalam karya tulis ini, maka 

penulis menyusun sistematika pembahasannya menjadi lima bab, masing-

masing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang 

utuh. yaitu: 

BAB I:  Merupakan pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memberikan 

gambaran umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti. Meliputi 



 

 

latar belakang masalah, indentifikasi dan pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi hasil penelitian. 

BAB II: Kajian teori yang berisi tentang telaah hasil peneitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis 

tindakan. 

BAB III: Metode penelitian, yang meliputi objek tindakan kelas, setting 

subjek tindakan kelas, variabel yang diamati, prosedur 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas per-siklus (perencanaan, 

peaksanaan, pengamatan, refleksi). 

BAB IV: hasil penelitian tindakan kelas yang meliputi gambaran singkat, 

setting lokasi penelitian, penjelasan per-siklus, proses analisis 

data persiklus, pembahasan. 

BAB V: merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti skripsi ini, serta berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas 3A MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo dengan penerapan model pembelajaran talking stick untuk 

meningkatkan motivasi dan kemampuan berkomunikasi siswa pada mata 

pelajaran fiqih diperoeh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas 3A MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. Hal ini dapat 

digambarkan dari data pencapaian peserta didik pada setiap siklus. Siklus 

I, dari 27 siswa terdapat 8 siswa yang motivasi belajarnya sangat baik 

dengan persentase 29,63%, 13 siswa yang motivasinya baik dengan 

persentase 48,15%, dan 6 siswa yang motivasinya kurang dengan 

persentase 22,22%. Sedangkan siklus II dari 27 siswa terdapat 12 siswa 

masuk kategori sangat baik dengan persentase 44,44%, 14 baik dengan 

persentase 51,85%, dan 1 siswa kurang baik dengan persentase 3,7%. 

2. Penerapan model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi siswa kelas 3A MI Ma’arif Ngrupit Jenangan. 

Hal ini dapat digambarkan dari data pencapaian peserta didik pada setiap 

siklus. Siklus I, dari 27 siswa terdapat 14 siswa ,asuk kategori sangat baik 

dengan persentase 51,85%, 10 siswa masuk kategori  baik dengan 
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persentase 37,04%, dan 3 siswa masuk kategori kurang dengan persentase 

11,11%. Sedangkan siklus II dari 27 siswa terdapat 17 siswa masuk 

kategori sangat baik dengan persentase 62,96%, 9 baik dengan persentase 

33,33%, dan 1 siswa kurang baik dengan persentase 3,7%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran 

berikut ini: 

1. Bagi guru 

Proses pembelajaran fiqih selama ini menggunakan metode 

konvensional, maka sebaiknya guru mampu menggunakan metode 

pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk aktif. 

2. Bagi lembaga sekolah 

Dengan melihat hasil pembelajaran melalui model pembelajaran 

talking stick, tentunya harus dikembangkan dengan inovasi dan 

memadukan berbagai metode yang lebih aktif untuk menarik perhatian 

siswa dalam proses pembelajaran fiqih maupun pembelajaran lain. 

3. Bagi siswa 

Setelah mengikuti pembelajaran fiqih dengan menggunakan model 

pembelajaran talking stick diharapkan siswa dapat membiasakan belajar 

aktif, kreatif, serta menumbuhkan keberanian siswa. 

 



 

 

4. Manfaat bagi peneliti 

Setelah melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

wawasan keilmuan, pengalaman, dan memperkaya pengetahuan dibidang 

pendidikan serta dapat mengaplikasikan, dan mensosialisasikan teori yang 

telah diperoleh. 

 

 


