
 

1 

 

 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada hakikatnya pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan situasi bagi 

siswa agar dapat belajar atas dorongan sendiri untuk mengembangkan bakat, 

pribadi, dan potensi-potensi lainya secara optimal kearah yang positif serta 

merupakan proses untuk membantu siswa dalam mengembangkan dirinya, 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Hal tersebut sejalan 

dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional. 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

sendirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. (Undang-Undang Republik 

Indonesia, 2009, Nomor 20). 

 

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwasanya dengan pendidikan siswa 

dapat mengembangkan potensi dirinya. Potensi ini dibutuhkan oleh masyarakat, 

bangsa dan negara, sehingga pendidikan dapat membawa kemajuan secara 

keseluruhan. 

Berkaitan dengan Islam juga mengajarkan betapa pentingnya pendidikan. 

Pendidikan dalam Islam merupakan sesuatu keharusan atau kewajiban bagi 

umatnya. Perintah untuk menuntut ilmu bagi umat Islam merupakan amanah 

Allah melalui Al-Qur‟an yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Qur‟an 

dijelaskan bahwasanya tidak akan sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan 
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orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zumar 

ayat 9 yang berbunyi: 

ْي ُهَى قَاًٌِت آًَاَء اللَّْيِل َصاِجدًا َوقَائًِوا يَْحرَُز اآلِخَسةَ َويَْسُجى َزْحَوةَ َزبِِّه قُْل َهْل يَْضتَِىي  أَهَّ

 الَِّريَي يَْ لَُوىَى َوالَِّريَي   يَْ لَُوىَى  ًََِّوا يَتَرَ َُّس أُولُى ااْل َااِ 

“Terjemahannya: (Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud 

dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: mengetahui?” sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran”. (Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Ar-

Rosyad, 2014, h. 120). 

 

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang memiliki pengetahuan adalah orang 

yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu akan sama dengan orang 

yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka akan mengetahui apa 

yang tidak diketahui orang-orang yang mempunyai pikiran yang dapat menerima 

nasihat. 

Disamping itu, sesuai dengan penjelasan diatas perlu adanya inovasi 

pendidikan yang diantaranya berbagai pembaharuan di dalam sebuah strategi, 

metode yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Misalnya, pembelajaran yang dimana mengajar dilakukan oleh guru sebagai 

fasilitator sedangkan belajar dilakukan oleh siswa sebagai pusat pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang baik mendorong siswa mencari dan merekonstruksi 

pengetahuan baru dari berbagai sumber bahan hanya terpaku pada guru seperti 

peradigma lama. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar namun sekedar 

pembimbing, fasilitator dan pengarah siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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Pembelajaran merupakan praktik pendidikan yang tidak sederhana, 

terutama berkaitan dengan kualitas lulusan. Pembelajaran dapat dipandang dari 

dua sudut pandang, pertama, pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, 

pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media/alat peraga, 

pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran 

(remedial dan pengayaan). Kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, 

maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka 

membuat siswa belajar. Proses tersebut antara lain meliputi: persiapan, 

pelaksanaan, dan menindak lanjuti pembelajaran yang dikelola dengan 

penggunaan strategi-strategi yang dapat membangkitkan minat siswa dalam 

belajar. (Dimayanti dan Madjino, 2002, h.19). 

Berdasarkan fenomena yang ada di SMP Negeri 4 Kendari, berbagai 

macam strategi yang diajarkan oleh guru, siswa masih kurang berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran. Para guru sering kali menggunakan metode diskusi dan 

tanya jawab, dengan kurang menggunakan strategi-strategi yang menarik 

perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga sering kali terjadi dalam 

suatu proses belajar mengajar siswa sering tidak memperhatikan penjelasan guru 

atau bahkan mereka bermain sendiri atau berbincang-bincang dengan temannya 

ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga kelas menjadi gaduh dan 

pelajaran yang disampaikan guru menjadi tidak efektif. (Observasi Awal di SMP 

Negeri 4 Kendari, 20 Mei 2019). 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti, menemukan fakta rendahnya hasil 

belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, khususnya pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, hal ini disebabkan karena guru masih menggunakan 

metode diskusi dan tanya jawab dengan kurang menggunakan strategi-strategi 

yang dapat memperjelas atau mempermudah guru dalam memyampaikan materi 

yang diajarkan. Dalam mengajar seorang guru menyampaikan materi, guru 

membacakan materi kemudian siswa mencatat, setelah itu guru menjelaskan 

materi yang dibacakan kepada siswa, dan guru membuka forum diskusi hal ini 

dilakukan terus menerus sehingga siswa terkadang merasa bosan ketika pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu siswa yang mengatakan 

bahwa dalam mengikuti proses pembelajaran sering merasa bosan dan kurang 

memahami materi yang diajarkan oleh guru, yang disebabkan karena guru masih 

sering menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dalam proses pembelajaran 

dan seorang guru dalam mengajar tidak memiliki daya Tarik tersendiri, seperti 

saat melakukan observasi memang bukan hanya siswa yang mengutarakan hal 

sedemikian namun peneliti juga menyaksikan saat melakukan observasi selama 

beberapa hari memang dalam mengajar hanya monoton dan tidak menggunakan 

strategi-strategi yang sesuai dengan materi yang diajarkan. (Aulia Junarti, Kelas 

VII 4, Di SMP Negeri 4 Kendari, 28 Oktober 2019.”wawancara dan observasi 

oleh penulis”). 

Rendahnya hasil belajar siswa, diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

guru Pendidikan Agama Islam di kelas VII. 4, hasil ulangan harian Pendidikan 
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Agama Islam, menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang tuntas hanya 11 orang 

(32,35%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 23 orang (67,64%) dari kriteria 

ketuntasan minimal (SBM) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

73. (Siti Naila, Guru Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 4 Kendari, 28 

Oktober 2019,” wawancara oleh penulis”). 

maka dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan salah satu cara yang 

dapat mempermudah siswa dalam memahami isi materi yang diajarkan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam yaitu dengan memilih strategi pembelajaran yang 

mampu menarik perhatian siswa dan menyajikan materi menjadi lebih jelas dan 

juga praktis serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menanggulangi permasalahan hasil belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, perlu adanya penerapan strategi pembelajaran yang 

mampu membuat siswa lebih aktif, kreatif, menarik, inovatif dan menyenangkan 

dalam proses pembelajaran salah satunya adalah dengan menerapkan strategi Take 

and Give atau mengambil dan memberi, strategi ini merupakan cara yang tepat 

untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individu. 

Sehingga dengan adanya strategi ini diharapkan dapat mempermudah siswa 

memahami materi pelajaran yang diberikan dan nantinya dapat mempertinggi 

kualitas proses pembelajaran, yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

penerapan strategi pembelajaran juga diharapkan mampu memberikan 

pemahaman yang lebih kongkret kepada siswa dimana dapat membantu siswa 

agar tidak pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Manfaat strategi yaitu 
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dapat memperjelas materi, menarik, lebih interaktif, meningkatkan kualitas hasil 

belajar, menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar 

serta meningkatkan peran guru kearah yang lebih positif dan produktif. (Zainal 

Akib, 2013, h. 51). 

Strategi Take and Give dapat memberikan pengalaman kepada siswa 

dimana siswa dapat mudah mendapatkan pengalaman belajar berdasarkan 

peristiwa atau kejadian yang nyata di lingkungan sekitar, Dengan melaksanakan 

strategi Take and Give dapat menjadikan siswa lebih aktif, semangat belajar dan 

tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat tercapai dengan maksimal 

serta kerja sama dan keberanian siswa dalam menyampaikan materi didepan kelas 

dapat terlaksana dengan baik, sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti telah menerapkan strategi pembelajaran 

Take and Give untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penelitian dengan 

judul: “meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam melalui penerapan 

strategi Take and Give siswa di SMP Negeri 4 Kendari” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Guru belum menerapkan strategi pembelajaran aktif 

2. Siswa kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

3. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam belum mencapai standar belajar 

minimum (SBM). 
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1.3 Rumusan Masalah 

Apakah dalam penerapan strategi Take and Give dapat Meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SMP Negeri 4 Kendari.? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui, penerapan strategi Take and Give dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 Kendari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut: 

1)  Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengembangan ilmu 

pengetahuan, bagi guru-guru di SMP Negeri 4 Kendari, dalam menerapkan 

strategi Take and Give yang sesuai dengan pembelajaran dalam meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam. 

2) Manfaat Praktis 

a.  Bagi siswa; untuk meningkatkan hasil belajar melalui strategi Take and Give 

b. Bagi guru; dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam melaksanakan 

pengajaran di kelas 

c. Bagi sekolah; untuk memberikan informasi serta konstribusi yang berguna 

dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, serta dapat meningkatkan 

dan memperbaiki kualitas pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 
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1.6 Definisi Oprasional  

Untuk mengetahui kesalah pahaman tentang judul penelitian ini, maka 

dapat diuraikan definisi oprasional sebagai berikut: 

a. Strategi Take and Give adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan 

siswa aktif dalam proses pembelajaran, siapkan kelas sebagaimana mestinya, 

jelaskan materi sesuai topik, untuk memantapkan penguasaan peserta, tiap 

siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari (dihafal) kurang lebih 

5 menit, semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling 

menginformasikan materi sesuai kartu masing-masing, tiap siswa harus 

mencatat nama pasangan pada kartu control, Demikian seterusnya sampai tiap 

peserta dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing, untuk 

mengevaluasi keberhasilan, berikan siswa pertanyaan yang tidak sesuai 

dengan kartunya (kartu orang lain), strategi ini dapat dimodifikasikan sesuai 

keadaan. 

b. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah nilai akhir yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan strategi Take and 

Give. 

c. Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dengan penelitian ini adalah mata 

pelajaran yang diajarkan sesuai dengan strategi pembelajaran Take and Give 

di SMP Negeri 4 Kendari. 

 

 

 

 

 

 


