
 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Deskripsi Konseptual 

2.1.1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan 

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran didalamnya terdapat 

strategi, teknik, metode, bahan, media dan alat penilaian pembelajaran (Ahmad 

Sabri, 2007, h. 49). Sedangkan Agus Suprijono menjelaskan bahwa model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar (Agus 

Suprijono, 2006, h. 45-46).  

Joyce &Weil dalam Rusman (2016, h.133), berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.  

Adapun Arends dalam Agus Suprijono (2006, h. 65) mengemukakan bahwa 

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran dan pengelolaan kelas.  
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah pola yang digunakan secara sistematis dalam melaksanakan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas.  

2.1.1.1. Model Pembelajaran Take and Give 

Slavin dalam buku Aris Shoimin (2014, h. 195)  mengemukakan bahwa 

model pembelajaran Take and Give pada dasarnya mengacu pada 

konstruktivisme, yaitu model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik itu 

sendiri aktif dan membangun pengetahuan yang akan menjadi miliknya. Dalam 

proses itu, peserta didik mengecek dan menyesuaikan pengetahuan yang baru 

yang dipelajari dengan  kerangka berfikir yang telah mereka miliki.  

Suparno dalam Aris Shoimin (2014, h. 195) mengemukakan bahwa 

mengajar bukan merupakan kegiatan memindah atau mentransfer pengetahuan 

dari guru ke peserta didik. Peran guru dalam proses pembelajaran Take and Give 

lebih mengarah sebagai mediator dan fasilitator.  

Pembelajaran Take and Give merupakan proses pembelajaran yang 

berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

peserta didik. Pernyataan lebih mengarah ke teori belajar bermakna yang 

tergolong pada aliran psikologi belajar kognitif.  

Model pembelajaran menerima dan memberi (Take and Give) merupakan 

model pembelajaran yang memiliki sintaks, menuntut peserta didik mampu 

memahami materi pelajaran yang diberikan guru dan teman sebayanya (peserta 

didik lainnya). 
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2.1.1.2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Take and Give 

Dalam melakukan model Take and Give ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan oleh pendidik, yaitu persiapan awal sebelum di kelas dan langkah 

pembelajaran di kelas. 

1) Siapkan media yang terbuat dari kartu. 

2) Jelaskan materi sesuai TPK.  

3) Untuk memantapkan penguasaan setiap siswa diberi masing-masing kartu 

untuk dipelajari (dihafal) kurang lebih 5 menit. Kartu dibuat sebanyak siswa 

di kelas. Tiap kartu berisi submateri (yang berbeda dengan kartu yang 

lainnya, materi sesuai dengan TPK).  

4) Semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling 

menginformasi. Tiap siswa harus mencatat nama pasangannya pada kartu 

contoh. 

5) Demikian seterusnya sampai tiap siswa dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing (take and give). 

6) Strategi ini dapat dimodifikasi sesuai keadaan.  

7) Untuk mengevaluasi keberhasilan, berikan siswa pertanyaan yang tak sesuai 

dengan kartunya (kartu orang lain).  

8) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman dan 

memberikan penguatan.  

9) Kesimpulan (Aris Shoimin, 2014, h. 196).  
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2.1.1.3.  Kelebihan dan Kekurangan model pembelajaran Take and Give 

2.1.1.3.1. Kelebihan 

1) Peserta didik akan lebih cepat memahami penguasaan materi dan informasi 

karen mendapatkan informasi dari guru dan peserta didik lain.  

2) Dapat menghemat waktu dalam pemahaman dan penguasaan peserta didik 

akan informasi. 

3) Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi.  

4) Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap tingkah laku 

selama bekerja sama. 

5) Upaya mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

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

tingkah laku yang positif  serta meningkatkan prestasi belajarnya.  

2.1.2.3.2. Kekurangan  

1) Bila informasi yang disampaikan peserta didik kurang tepat (salah), informasi 

yang diterima peserta didik lain pun akan kurang tepat.  

2) Tidak efektif dan terlalu bertele-tele. (Aris Shoimin, 2014, h. 197). 

2.1.2. Hasil Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam bentuk 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan menetap disebabkan adanya 

interaksi individu dengan lingkungan belajarnya. Pengertian tersebut 

menekankan pada adanya proses dalam belajar yang dilakukan inidividu untuk 

mengadakan perubahan dalam bentuk perubahan tingkah laku dengan jalan 

menjalin interaksi dengan lingkungan. Belajar juga diartikan sebagai sebuah 
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aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian (Muhammad Irham, 

2014,  h. 116) 

Menurut Nana Sudjana dalam Muhammad Irham (2014, h. 117) 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap, dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan 

kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimanya, dan aspek lain yang ada 

pada individu. Atas dasar itu, wujud dari adanya proses belajar pada individu 

dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang dimunculkan oleh individu tersebut 

dalam bentuk-bentuk perubahan-perubahan perilaku yang positif dan menjadi 

lebih baik. 

Gagne sebagaimana dikutip oleh Ahmad Susanto (2013, h. 1) 

menyebutkan bahwa belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah 

laku. Sardiman  juga dalam Heri Gunawan (2013, h. 105) menyatakan bahwa 

“belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian  kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

lain sebagainya”. 

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari latihan pengalaman individu akibat interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil  perbuatan yang 
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dilakukan selama kegiatan belajar berlangsung, baik perubahan dalam bentuk 

pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Oleh karena itu, guru dibutuhkan dalam 

kegiatan belajar mengajar agar dapat mendesain pembelajaran yang aktif dan 

menarik perhatian siswa. 

Setiap adanya pembelajaran dalam proses pendidikan pasti adanya hasil 

yang diperoleh dari kegiatan tersebut yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil 

yang diperoleh seseorang yang berupa keterampilan, pengetahuan, sikap, dan 

nilai. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 2013, h. 22). Selanjutnya 

Kusnandar mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang tersusun secara 

terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes perbuatan (Kusnandar, 

2008, h. 2).  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik selama berlangsungnya proses 

belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, umumnya hasil belajar dalam 

sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada peserta didik sebagai 

indikasi sejauh mana peserta didik telah menguasai materi pelajaran yang 

disampaikannya. Selanjutnya proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil 

oleh setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filosofisnya. 

Namun untuk menyatakan persepsinya terhadap penilaian hasil belajar harus tetap 

berpedoman pada kurikulum. 
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Aktivitas belajar peserta didik tidak selamanya berlangsung wajar, kadang-

kadang lancar dan kadang-kadang tidak lancar, kadang-kadang cepat menangkap 

apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa sulit untuk dipahami. Demikian 

kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap peserta didik dalam kehidupannya 

sehari-hari didalam aktivitas belajar mengajar.  

Setiap peserta didik memang tidak ada yang sama, perbedaan individu 

inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan peserta 

didik, sehingga menyebabkan perbedaan hasil belajarnya. Oleh karena itu, ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik, baik faktor 

yang sifatnya internal maupun eksternal, kedua faktor tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal terbagi menjadi dua aspek yaitu: 

a) Faktor psikis (jasmani). kondisi umum jasmani dari tonud (tegangan otot) 

yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya 

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. 

b) Faktor Psikologis (kejiwaan). banyak faktor yang termasuk aspek psikologis 

yang dapat mempengaruhi kualitas perolehan pendekatan peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajarnya, antara lain: intelegensi, sikap, bakat, minat 

dan motivasi. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi belajar dari luar 

peserta didik yang meliputi: 
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a) Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, staf 

administrasi dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

seorang peserta didik. 

b) Lingkungan non-sosial. faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah 

gedung sekolah dan letaknya rumah tempat tinggal keluarga anak dan 

letaknya, alat-alat belajar, kedaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 

anak, faktor- faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan 

belajar peserta didik. 

c) Faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar juga berpengaruh 

terhadap taraf keberhasilan proses pendekatan anak tersebut. Cara guru dan 

orang tua dalam mendidik anak juga berpengaruh besar terhadap minat dan 

perhatian anak terhadap materi yang sedang dipelajari (Abu  Ahmadi, 2008, h. 

79-91).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik 

bersifat relatif, artinya dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi karena hasil 

belajar peserta didik sangat berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain.  

2.1.3. Pendidikan Agama Islam 

Secara terminologis Pendidikan Agama Islam (PAI) sering diartikan 

dengan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian yang lain 

dikatakan oleh Ramayulis, bahwa pendidikan agama Islam adalah proses 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai 

tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlak-nya), teratur 



 

17 
 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, 

baik dengan lisan maupun tulisan (Ramayulis, 2005, h. 3) 

Zakiyah Daradjat dalam Heri Gunawan (2013, h.201) mengemukakan 

bahwa pendidikan agama Islam adalah, suatu usaha sadar untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh (kaffah). Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

Definisi Pendidikan Agama Islam (PAI) secara lebih rinci dan jelas, tertera 

dalam kurikulum 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) 

Dari beberapa penjelasan atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang 

guru terhadap peserta didiknya, yakni dengan melaksanakan suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran, atau latihan yang dilakukan oleh seorang guru secara 

berencana dan sadar dengan tujuan agar peserta didik bisa mengembangka n 

akidah yang baik. melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang 

Agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan 
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ketakwaannya kepada Allah Swt. Selain itu, dengan mempelajari ilmu Agama 

Islam maka diharapkan setiap individu memiliki jiwa dan akhlak yang baik.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yaitu sebagai berikut: 

1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara terencana dan sadar atas 

tujuan yang hendak dicapai.  

2)  Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada 

yang dibimbing, diajarai atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, 

pemahanan, penghayatan, dan pengalaman terhadap ajaran Islam.  

3)  Pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang melakukan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta 

didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

4)  Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran 

Agama Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk kesholehan dan 

kualitas pribadi juga untuk membentuk kesholehan sosial (Muhaimin, 2002,  

h.76). 

Dari penjelasan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan 

agama Islam di Sekolah, diharapkan mampu membentuk kesholehan pribadi 

(individu) dan kesholehan sosial sehingga pendidikan agama diharapkan jangan 

sampai; menumbuhkan sikap fanatisme; menumbuhkan sikap intoleran 

dikalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan memperlemah kerukunan 

hidup umat beragama dan memperlemah persatuan dan kesatuan nasional.  
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2.1.3.1. Landasan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah berdasarkan 

pada beberapa landasan. Majid dalam Heri Gunawan (2013,h.202) 

mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga landasan yang mendasari pelaksanaan 

pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan dasar dan menengah. ketiga 

landasan tersebut adalah, (1) landasan yuridis formal, (2) landasan psikologis, (3) 

landasan religius. 

Landasan yuridis maksudnya ialah landasan yang berkaitan dengan dasar 

dan undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Landasan yuridis formal 

tersebut terdiri atas tiga macam: (a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara 

Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. (b) Dasar struktural atau 

konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 

Landasan psikologis maksudnya ialah landasan yang berhubungan dengan 

aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. hal ini didasarkan bahwa manusia 

dalam hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, 

dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tenteram, 

sehingga memerlukan suatu pegangan hidup. Pegangan hidup itu yang dinamakan 

dengan agama. 

Landasan religius maksudnya ialah landasan yang bersumber dari ajaran 

Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah Allah SWT., dan 

merupakan perwujudan beribadah kepada-Nya. Landasan ini bersumber pada al-

Quran dan al-Hadits. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan 

perintah tersebut, diantaranya adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. 
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Terjemahnya: 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran yang 

baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhan-mu 
Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan 
Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qur’an 

16:125). 

Ayat di atas terkait dengan metode atau cara-cara yang digunakan dalam 

pendidikan Islam. Sementara itu, Islam mengajarkan secara umum bahwa materi 

pendidikan agama Islam mencakup tiga hal utama yaitu: 

1) Berkaitan dengan keimanan (al-aqaid) 

2) Berkaitan dengan aspek syari’ah yakni suatu sistem norma illahi yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan 

sesama manusia dan lingkungan. 

3) Mencakup aspek akhlak, yang mencakup akhlak manusia terhadap khaliknya 

dan manusia dengan makhluk lainnya. 

Selain itu, Islam juga mengajarkan peserta didik agar dibekali dengan 

berbagai keterampilan sebagai bekal dalam menjalani hidup di dunia. 

keseimbangan dalam pembinaan peserta didik menjadi titik sentral yang 

diperbincangkan agama Islam. Islam menghendaki bahwa proses pendidikan 

harus menyeimbangkan antara pembinaan dan pengembangan aspek jasmani dan 

rohani peserta didik. Hal ini agar mereka memiliki kehidupan yang kayak 

(bahagaia) di dunia maupun di akhirat (Heri Gunawan, 2013,  h. 203). 
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2.1.3.2. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Karakteristik PAI sebagai mata pelajaran sebagaimana dijelaskan dalam 

buku pedoman khusus PAI dari Depdiknas tahun 2006 adalah sebagai berikut: (1) 

PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok 

agama Islam, (2) PAI bertujuan membentuk peserta didik agar beriman dan 

bertakwa kepada Allah swt, serta memiliki akhlak mulia, (3) PAI mencakup tiga 

kerangka dasar, yaitu akidah, syariah dan akhlak (Imam Mawardi, 2013, Jurnal Ilmu 

Tarbiyah “At-Tajdid”, Vol. 2. No. 2. h. 205). Aqidah merupakan penjabaran dari 

konsep iman; syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam, syariah memiliki 

dua dimensi kajian pokok, yaitu ibadah dan muamalah; dan Akhlak merupakan 

penjabaran dari konsep ihsan.  

Dari ketiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian keislaman 

(ilmu-imu agama) seperti Ilmu Kalam (Theologi Islam, Ushuluddin, Ilmu Tauhid) 

yang merupakan pengembangan dari aqidah. Ilmu Fikih yang merupakan 

pengembangan dari syariah, dan Ilmu Akhlak (Etika Islam, Moralitas Islam) yang 

merupakan pengembangan dari akhlak, termasuk kajian-kajian yang terkait 

dengan ilmu dn teknologi serta seni dan budaya yang dapat dituangkan dalam 

berbagai mata pelajaran. 

2.1.3.3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah 

melakukan serangkaian proses pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. 

Terdapat beberapa pendapat mengenai tujuan pendidikan agama Islam ini. 

Diantaranya al-Attas, ia menghendaki tujuan pendidikan agama Islam itu adalah 

manusia yang baik. Sementara itu, Marimba mengatakan, menurutnya tujuan 
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pendidikan agama Islam adalah terciptanya orang yang berkepribadian muslim. 

Berbeda dengan al-Abrasy, menghendaki tujuan akhir pendidikan agama Islam itu 

adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia (akhlak al-karimah). Munir 

Musyi mengatakan tujuan akhir pendidikan agama Islam adalah manusia yang 

sempurna (al-Insan al-Kamil). 

Berbeda dengan pendapat di atas, Abdul Fatah Jalal mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah 

yang bertaqwa (abdullah). 

Secara lebih operasional tujuan pendidikan agama Islam khususnya dalam 

konteks ke-Indonesiaan sebagaimana tertera dalam kurikulum pendidikan agama 

Islam, ialah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT. serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

Dari rumusan tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa proses 

pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah yang dilalui dan dialami oleh 

peserta didik dimulai dari tahap kognisi, yaitu pengetahuan dan pemahaman 

peserta didik terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam,  

untuk selanjutnya menuju ke tahapan afeksi, yakni terjadinya internalisasi ajaran 

dan nilai agama ke dalam diri peserta didik dalam arti meyakini dan 

menghayatinya. Melalui tahapan afeksi tersebut diharapkan dapat tumbuh dalam 
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diri peserta didik dan tergerak untuk mengamalkan dan mentaati ajarana Islam 

(tahapan psikomotorik) yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan 

demikian, terbentuk manusia muslim yang beriman, bertaqwa dan berakhlak 

mulia (Heri Gunawan, 2013, h. 205). 

2.2. Penelitian Relevan 

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

2.2.1 Penelitian Yuni Sara (2011) dalam skripsinya yang berjudul ”Penerapan 

Model Take and Give Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist di Madrasah Ibtidaiyah Azizah 

Palembang”. Yuni Sarah menyimpulkan hasil dari penelitian 

menunjukkan hasil penerapan model pembelajaran Take and Give berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Surah 

Al- lahab. Hal ini terdiri dari analisis data dengan membandingkan 

besarnya “t” yang kita peroleh dalam perhitungan to = 10,589 dan besarnya 

t yang tercantum pada tabel ”t” ts5% = 2,18 dan ts1% = 3,06 maka dapat 

diketahui to lebih besar dari ti yaitu 2,18≤10,589≥3,06. 

2.2.2 Penelitian Lilia Agustina (2014) dalam skripsinya yang berjudul 

”Penerapan Model Take and Give Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPS Kelas IV di MIN 2 Kota Palembang”. Lilia Agustina 

menyimpulkan hasil belajar siswa kelas IV.A pada mata pelajaran IPS 

dengn 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 
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memperoleh skor tinggi ada 9 orang siswa (29,03 %), skor sedang 17 

orang siswa (54,84 % ), dan skor rendah 5 orang siswa (16,13 %).  

2.2.3 Penelitian Suratmin, Jurnal Global Edukasi (2013) dengan judul  

“Penerapan model pembelajaran Take and Give untuk meningkatkan hasil 

belajar Pkn kelas IV SDN 014679 Bangun Sari Kec. Setia Janji T.P 

2016/2017”. Penerapan model pembelajaran Take and Give dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada Siklus I diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 69,42 dengan ketuntasan belajar klasikal 69,66%. Pada Siklus II 

terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 87,05 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 88,41%. 

2.2.4 Penelitian Nuzul Liyana, Skripsi 2018 dengan judul  “penerapan model 

pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran 

PKN kelas IV MI AL Adli palembang” . Hasil belajar siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran Take and Give secara umum pada 

persentase 50,00% dan hasil belajar siswa yang tidak diterapkan model 

tersebut juga berada pada kategori sedang dengan persentase 46,67%. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan perhitungan 

uji “t”. Karena “t 0” = 8,278 lebih besar dari t tabel baik pada taraf 

signifikasi 5% maupun 1%, dengan rincian 2,01<8,278>2,68 maka  

hipotesis nihil ditolak dan alternatif diterima. Berarti antara hasil belajar 

siswa kelompok kontrol terdapat perbedaan yang signifikan.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menganalisis terdapat 

beberapa perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Yuni Sara, dimana 

perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dan mata pelajaran. Yuni Sara 
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melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Azizah Palembang pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadist. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 

Wolasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Wolasi.  Adapun 

persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu peningkatan hasil belajar 

peserta didik, penerapan model pembelajaran Take and Give dan pada subjek 

penelitian. 

Penelitian yang ditulis oleh Lilia Agustina memiliki perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu terdapat pada mata pelajaran dan tempat penelitian. Lilia 

Agustina melakukan penelitian pada mata pelajaran IPS dilaksanakan di MIN 2 

Kota Palembang. Adapun persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu 

peningkatan hasil belajar peserta didik, penerapan model pembelajaran Take and 

Give dan pada subjek penelitian.  

2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel-

variabel dalam suatu penelitian. Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa 

kerangka pikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.  

Adapun Kerangka pikir penelitian yang dilakukan adalah menerapkan 

model pembelajara Take and Give untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran PAI  kelas IV di SDN 1 Wolasi adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model 

pembelajaran Take and Give dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

IV pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di SDN 1 Wolasi.  

 

  

1. Partisipasi aktif belajar peserta didik 
masih kurang pada saat proses 

pembelajaran pada mata pelajaran 
PAI. 

2. Sulit menerima materi 
pembelajaran. 

3. Rendahnya hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran PAI tidak 
mencapai batas ketuntasan minimal 

yang telah ditetapkan.  

Kondisi Awal 

 

Menerapkan Model Pembelajaran 

Take and Give Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

 

Tindakan 

 

1. Peserta didik berpartisipasi 
aktif dalam pembelajaran. 

2. Mudah menerima materi 
pembelajaran. 

3. Dapat meningkatkan minat 

dan motivasi belajar peserta 

didik.  

Kondisi Akhir 

 

Hasil Belajar PAI 

Peserta didik di SDN 1 

Wolasi Meningkat 


