
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses interaksi manusia dengan 

lingkungannya yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka 

mengembangkan segala potensinya, baik jasmani dan rohani yang menimbulkan 

perubahan positif dan kemajuan, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang 

berlangsung secara terus menerus guna mencapai tujuan hidupnya. Hal ini sesuai 

dengan fungsi pendidikan yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional yakni: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU RI N0.20 Tahun 2006, 
h.307).  

 
Untuk mencapai tujuan Undang-Undang Dasar, maka disusunlah 

kurikulum untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu kurikulum 

yang diterapkan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Adanya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan paradigma baru dalam 

manajemen atau pengelola kurikulum pendidikan di Indonesia, yang memberikan 

keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan, dan memberikan otonomi 

yang luas dengan melibatkan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses 

pembelajaran pada suatu pendidikan. (Mulyasa, 2006, h. 19) . 
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Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan secara umum melibatkan 

enam buah komponen utama yaitu: 1) tujuan, 2) guru, 3) peserta didik, 4) materi 

pelajaran, 5) metode, media, dan alat pendidikan, 6) lingkungan pendidikan. 

(Syafril, Zelhendri Zen, 2017, h. 82) Keenam komponen ini sangat mempengaruhi 

peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Pada proses pembelajaran guru 

berperan penting dalam membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan 

pengetahuannya sesuai bidang studi yang dipelajari. Akan tetapi, pada proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas peserta didik hanya dijadikan sebagai 

pendengar ceramah guru. Hal ini terjadi pada proses pembelajaran PAI, sehingga 

peserta didik kurang memberi tanggapan.   

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SDN 1 Wolasi pada 

tanggal 26 September dan 10 Oktober 2019, rendahnya hasil belajar peserta didik 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: 1) guru lebih sering menggunakan metode yang 

bersifat konvensional (ceramah, tanya jawab dan mencatat materi pelajaran),  2) 

tidak menerapkan berbagai inovasi model pembelajaran baru, 3) kurangnya 

penggunaan media, 4) peserta didik kesulitan memahami materi pelajaran, 5) 

peserta didik kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran sehingga menjadikan 

peserta didik pasif dalam proses pembelajaran, 6) peserta didik sering bercerita 

dengan teman sebangkunya pada saat proses pembelajaran berlangsung, 7) peserta 

didik yang sering mengganggu temannya (Hasil Observasi, Kamis, 26 September 

2019). 
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Fakta lain yang juga didapatkan oleh peneliti dilapangan, adalah 

rendahnya nilai hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran PAI, 

setelah melihat nilai hasil ulangan harian mata pelajaran PAI diantaranya dari 12 

peserta didik, yang mencapai KKM 70 adalah 6 peserta didik atau sekitar 50% 

dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 6 peserta didik atau sekitar 50% . 

(Dokumentasi hasil belajar peserta didik kelas IV di SDN 1 Wolasi, Kamis 26 September 

2019, Terlampir).  

Berdasarkan hasil wawancara bebas dengan guru mata pelajaran PAI, 

peneliti memperoleh informasi bahwa “penerapan model pembelajaran Take and 

Give memang belum pernah dilakukan di kelas tersebut”. (Ibu Novita Ayu Sekar 

Sari, 26 September 2019).  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi  

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa. (Heri Gunawan, 2013, h. 201).  

Mengingat pentingnya Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam proses 

pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik untuk mencapai salah satu 

tujuan pendidikan nasional, maka salah satu solusi yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah yang terjadi yaitu dengan menerapkan atau mengembangkan 

model pembelajaran Take and Give.  
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Model pembelajaran Take and Give adalah model pembelajaran yang pada 

dasarnya mengacu pada konstruktivisme, yaitu model pembelajaran yang dapat 

membuat peserta didik itu sendiri aktif dan membangun pengetahuan yang akan 

menjadi miliknya. Selain itu, model Take and Give dapat membuat peserta didik 

akan lebih cepat memahami penguasaan materi dan informasi karena 

mendapatkan informasi dari guru dan peserta didik lain, dapat menghemat waktu 

dalam pemahaman dan penguasaan peserta didik akan informasi, meningkatkan 

kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi, melatih kepekaan diri, empati 

melalui variasi perbedaan sikap tingkah laku selama bekerja sama.paya 

mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri, dan 

meningkatkan motivasi belajar (partisipasi dan minat), harga diri dan sikap-

tingkah laku yang positif  serta meningkatkan presti belajarnya. (Aris Shoimin, 

2014, h. 197).  

Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

peneliti Lilia Agustina, menyatakan bahwa hasil belajar siswa kelas IV.A pada 

mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Take and Give  di 

MIN 2 Kota Palembang tergolong tinggi. Bisa dilihat dari perolehan nilai rata-rata 

(mean) yakni 84, sedangkan presentase hasil belajar siswa yang memperoleh skor 

tinggi ada 9 orang siswa (29,03 %), skor sedang 17 orang siswa (54,84 % ), dan 

skor rendah 5 orang siswa 16,13 % (Lilia Agustina, 2014, h.125). Selain itu, 

penelitian ini juga dilakukan oleh Suratmin menyimpulkan hasil belajar siswa 

kelas IV pada mata pelajaran PKN dengan menggunakan model pembelajaran 

Take and Give  di SDN 014679 Bangun Sari, Kab. Asahan tergolong tinggi. 
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Menurut hasil penelitian para peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa 

penerapan model Take and Give dapat meningkatkan hasil belajar, maka peneliti 

selanjutnya tertarik untuk mencoba menerapkan model tersebut di tempat yang 

berbeda.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Take and Give 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Pada Peserta Didik Kelas IV di SDN 

1 Wolasi”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut.  

1.1.1.  Rendahnya hasil belajar peserta didik pada pelajaran PAI yang ditandai 

dengan nilai hasil ulangan peserta didik yang belum mencapai KKM.  

1.1.2. Sebagian peserta didik tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan materi 

pelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

1.1.3. Kurangnya penerapan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada 

peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Wolasi ketika proses pembelajara PAI 

berlangsung sehingga kurang menarik perhatian peserta didik. 

1.1.4. Guru belum pernah melakukan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Take and Give. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan suatu masalah sebagai 

berikut: 

1.3.1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Take and Give pada  mata 

pelajaran PAI di kelas IV SD Negeri 1 Wolasi? 

1.3.2. Apakah penerapan model pembelajaran Take and Give dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI kelas IV SD Negeri 1 

Wolasi?  

1.4. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.4.1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Take and Give pada 

pelajaran PAI peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Wolasi.  

1.4.2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada pelajaran 

PAI melalui penerapan model pembelajaran Take and Give di kelas IV SD 

Negeri 1 Wolasi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah terdiri dari dua macam yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai salah satu cara dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui penerapan model pembelajaran 

Take and Give. 
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1.5.2. Manfaat praktis yaitu sebagai berikut: 

1) Bagi peserta didik. 

Meningkatkan motivasi, minat, keterampilan dan kerjasama dalam 

membangun rasa percaya diri sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

2) Bagi guru. 

Dapat meningkatkan kemampuan guru sebagai fasilitator, motivator, 

perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, mediator dan evaluator.  

3) Bagi sekolah. 

Dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

digunakan sekolah dalam rangka perbaikan dan peningkatan serta 

pengembangan pembelajaran.  

4) Bagi peneliti. 

Bagi para peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada 

peneliti   dalam penggunaan   model pembelajaran Take and Give pada 

mata pelajaran PAI, yang nantinya dapat digunakan sebagai refleksi  untuk  

terus  mencari  dan  mengembangkan  inovasi pembelajaran menuju hasil 

yang lebih baik. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menhindari penafsiran yang keliru, maka peneliti perlu memberikan 

definisi operasional mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1.6.1.  Model pembelajaran Take and Give adalah model pembelajaran yang 

digunakan untuk mengatasi masalah belajar dengan cara saling menerima 
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dan memberi informasi dengan peserta didik lainnya mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga melatih peserta didik agar terlibat secara 

aktif pada proses pembelajaran PAI di SDN 1 Wolasi. 

1.6.2.  Hasil belajar PAI adalah nilai yang diperoleh peserta didik kelas IV SDN 1 

Wolasi setelah mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran Take and Give yang diukur melalui tes hasil belajar.  

  


