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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar dan Hasil Belajar  

Belajar adalah suatu kegiatan yang berpose dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan 

atau menghafal fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi 

pelajaran. Orang yang beranggapan demikian biasanya akan merasa bangga ketika 

mereka telah mampu menyebutkan kambali secara lisan informasi yang terdapat 

dalam buku teks atau yang diajarkan oleh guru. (Ahmad Susanto, 2013, h.1). 

Gagne dalam Ahmad Susanto menyebutkan bahwa belajar dapat dimaknai 

sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku. (Ahmad Susanto, h.3). Selain itu, 

belajar merupakan perubahan permanen dalam prilaku yang disebabkan karena 

pengalaman. (Aliah B. Purwakania Hasan, 2006, h.130). Kemudian menurut 

Sardiman A.M, (2011), menjelaskan bahwa: 

“Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan 

meniru, dan lain sebagainya. Belajar akan lebih baik apabila sibjek mengalami 

atau melaksanakannya yang bersifat verbalistik”. 

 

“Belajar juga merupakan suatu proses yang aktif siswa dalam belajar yang 

dicapai rendah, bentuk keterlibatan siswa itu adalah adanya perhatiaan, 

menginternalisasi informasi, aktif dalam memecahkan masalah semua respon 

siswa itu harus menunjukan tercapainya tujuaan pembelajaran”. (Ahmad Tafsir, 

2002, h.115).  
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah sebagai pelatihan seperti yang tampak pada pelatihan membaca dan 

menulis. Persepsi semacam ini biasanya selalu merasa cukup puas bila anak-

anaknya dari mereka telah mampu memperlihatkan keterampilan jasmani tertentu 

seperti kongnitif, afektif dan psikomotorik. 

Kemis (2007) Dalam kamus bahasa indonesia, “hasil belajar atau yang 

disebut prestasi diartikan sebagai hasil karya yang tercapai, tinggi rendahnya hasil 

seseorang itupun yang disebut prestasi”. 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana 

Sudjana mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkat laku sebagai hasil belajar dan pengertian yang lebih luas mencangkup 

bidang kongnitif, afektif, dan psikomotorik. (Sardiman A.M, h.3). Sejalan dengan 

pendapat diatas. Dimyati dan Mudjiono juga menyebutkan bahwa: 

“Hasil belajar merupakan hasil dari suatau interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari 

puncak proses belajar”. (Dimyan dan Madjiono, 2006, h.3-4). 

 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar yang mencakup aspek kongnitif, afektif dan psikomotorik. 

Hasil belajar dapat dilihat melalaui kegiatan evaluasi yang bertujuaan untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuaan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.  
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Perubahan yang terjadi akibat dari kegiatan belajar yang telah dilakukan 

oleh individu, perubahan tersebut yaitu hasil belajar dalam bentuk “perubahan” 

harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor dari 

dalam individu dan diluar individu proses disini tidak dapat dilihat karena bersifat 

psikologis, kecuali bila seseorang telah berhasil dalam belajar maka seseorang 

telah mengalami proses tententu dalam belajar, oleh sebab itu proses belajar telah 

terjadi dalam diri seorang hanya dapat disimpulkan dari hasilnya, karena aktivitas 

belajar yang dilakukan, misalnya dari tidak tahu, dari tidak mengerti menjadi 

mengerti, dari tidak berilmu menjadi berilmu. (Syaiful Bahri Djamal, 2002, 

h.141). 

Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut 

Munandi antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

Faktor internal ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor fisikologis dan 

psikologis. Adapun pengertian dari kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

a. Faktor fisikologis, secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani 

dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam 

menerima materi pelajaran. 

b. Faktor psikologi, setiap individu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya 

memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut 
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mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi 

intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motivasi, kognitif dan daya nalar 

peserta didik. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua faktor yaitu faktor Lingkungan dan 

Instrumen. Adapun pengertian dari kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

a. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar yang meliputi lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnaya suhu, kelembapan dan 

nilai-nilai belajar pada tengah hari diruang yang kurang akan sirkulasi udara 

akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi 

hari yang kondisinya masih segar dengan ruangan yang cukup untuk bernafas 

lega. 

b. Faktor instrumen adalah faktor yang keberadan dan pengunaan dirancang 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat 

berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang 

dirancanakan faktor-faktor intrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru. 

(Rusman, 2012, h, 124). 

Selain itu, menurut Muhibin Syah, menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan rohani 

siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar sisiwa) yakni kondisi lingkungan disekitar 

siswa. 
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3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran dan materi-materi pelajaran. (Muhibbin 

Syah, 2004, h.144).  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibagi kedalam dua faktor yaitu 

pertama faktor internal antara lain : kondisi jasmani dan rohani, kecerdasan, 

minat, latihan dan kebiasan belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. kedua, 

faktor eksternal antara lain: faktor instrumental, pendekatan belajar, guru dan 

cara mengajar, kesempatan yang tersedia, memotivasi sosial dan kondisi 

lingkungannya. 

c. Ruang Lingkup Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar menurut Bloom mencangkup peringkat dan prestasi belajar, 

kecakapan belajar, dan hasil afektif. Anderson sependapat dengan Bloom bahwa 

karakterik manusia meliputi cara yang tipekal dari berfikir berkaitan dengan ranah 

kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotorik, dan tipekal 

perasaan berkaitan dengan afektif. Dari ketiga ranah tersebut merupakan 

karakteristik manusia dalam bidang pendidikan dan ketiga ranah tersebut 

merupakan hasil belajar. (Harun Rasyid Mansur, 2008, h.13). 

Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu 

menunjukan adanya perubahan dalam dirinya yang mencangkup kemampuaan 

berfikirnya, keterampilanya atau sikapnya terhadap suatu objek. Adapun hasil 
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belajar yang ideal dituntut memenuhi 3 aspek sekaligus yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

1. Aspek kognitif 

Dalam hubungan pembelajaran, ranah kognitif memegang peranan paling 

utama yang menjadi tujuan pengajaran pada umumnya adalah peningkatan 

kemampuan siswa dalam aspek kongnitif. aspek kognitif dibedakan atas enam 

jenjangan menurut Taksonomi Bloom, antara lain meliputi: (M. Daryanto, 2001, 

h.103-107). 

a. Pengetahuan (knowledge) adalah aspek yang paling dasar sering kali disebut 

aspek ingatkan (recal). 

b. Pemahaman (comprehension) adalah Kemampuan penekanan dalam proses 

belajar mengajar, siswa dituntut memahami dan mengerti apa yang diajarkan 

guru. 

c. Penerapan (application) adalah kemampuan kesangupan ide-ide umum, tata 

cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip serta teori dalam situasi baru dan 

konkret. 

d. Analisis (analysis) dalam jenjang ini kemampuan seseorang dituntut untuk 

dapat menguraikan suatu keadan tertentu ke dalam unsur-unsur atau 

kemponen-komponen pembentukan. 

e. Sintesis (synthesis) pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan jalan mengabungkan berbagai faktor 

yang ada. 
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f. Penilaian (evaluasi) dalam jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat 

mengevaluasi situasi keadan. (M. Daryanto, h.108-13). 

2. Aspek afektif 

Aspek afektif meliputi 5 jenjang kemampuan, meliputi: 

a. Menerima (receiving), yakni kepekaan dalam menerima rangsangan (stimulus) 

dari luar yang datang pada siswa, baik dalam bentuk masalah situasi dan gejala. 

b. Menjawab (responding), yakni reaksi yang diberikan seseorang terhadap 

stimulasi yang datang dari luar.  

c. Menilai (valuing), yakni berkenaan dengan penilaian dan kepercayaan terhadap 

gejala dan stimulus. 

d. Organisasi (organitation) yakni pengembangan nilai-niai kedalam suatu sistem 

organisani, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan nilai lain dan 

kemantapan, prioritas nilai yang dimilikinya. 

e. Karakter dengan suatu nilai atau kompleks nilai, (characterzation by a value or 

value complex). (Tohirin, 2008, h.154-155). 

3. Aspek psikomotorik 

Aspek psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skil) dan 

kemampuan bertindak seseorang. Adapun tingkatan keterampilan itu meliputi: 

a. Gerakan reflek (keterampilan pada gerakan yang tidak disadari sudah 

merupakan kebiasan). 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan. 

c. Kemampuan dan ketepatan. 
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d. Gerakan-gerakan yang berakitan dengan skil, mulai dari keterampilan 

sederhana sampe pada keterampilan yang komleks. 

e. Kemampuan yang berkenan dengan non discursive komunikasi seperti gerakan 

ekspresif dan interpretative. (Tohirin, h, 156). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hasil 

belajar siswa terbagi menjadi tiga ranah yaitu ranan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Ranah kongnitif berorientasi pada kemampuaan berfikir yang 

mencangkup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, 

sampai pada kemampuaan memecahkan masalah yang menuntuk siswa untuk 

menghubungkan dan mengabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau 

prosedural yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan ranah 

afektif yaitu mencangkup watak perilaku seperti perasaan, emosi, sikap, nilai dan 

ranah psikomotorik merupan sebuah perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku seseorang yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam yang 

masing-masing setiap tingkatan dalam setiap ranah atau domain menurut 

kemamuan atau kecakapan yang berbeda-beda dari setiap siswa untuk 

memberikan respon.  

2.2. Deskriptif Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

 Dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 

meyakini, memahami, dan mengamalkan melalui kegiatan bimbingan pengajaran 

yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 
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Menurut Zakiah Drajat dalam Abdul Masjid pengertian Pendidikan 

Agama Islam yaitu: 

“Suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senang 

tiasa dapat memahami islam secara majemuk lalu menghayati tujuan yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai 

pandanggan hidup”. (Abdul Masjid, 2004, h.130). 

 

Menurut Ahmad D. Marimba, (2009). bahwa Pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani, rahani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut hukum-hukum kepribadaan islam.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertiaan 

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan dan usaha yang diberikan pada 

seseorang dalam pertumbuhan jasmani dan rohani agar tertanam nilai-nilai ajaran 

Agama Islam untuk menuju pada tingkat membentuk kepribadiaan yang utama 

yaitu kepribadian muslim yang mencapai kehidupan dunia dan akhirat. 

Pelaksanaan Pendidikan Agama harus dilakukan oleh pengajar yang 

meyakini, mengamalkan dan menguasai materi yang diajarkan. Hal ini karena 

salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. (Zakiyah Darajat, 2002, h. 28).  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar menyiapkan siswa untuk 

mengebal, memahami, menghayati hinga mengimani, bertaqwa dan berakhlak 

mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan teknologidan sumber utamanya kitab suci Al-Qur‟an dan hadis, 

melalui kegiatan bimbingan pengajaran. ( La Hadisi, 2013, h, 2). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam meliputi tingkat 
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penguasaan siswa terhadap isi materi pembelajaran bidang studi Pendidikan 

Agama Islam setelah itu mengikuti proses pembelajaran, sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku, mencangkup perubahan pengetahuaan, kecakapan dan 

keterampilan dan dapat diketahui melaui nilai yang diperoleh setelah mengikuti 

proses pembelajaran dan nilai dalam rapot siswa pada mata pelajara Pendidikan 

Agama Islam.  

Setiap kegiatan pembelajaran di sekolah baik itu formal maupun non 

formal, untuk mencapai hasil yang dinginkan, maka tidak terlepas dari tujuan 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Demikian halnya didalam proses 

pembelajaran disekolah. Sedangkan tujuan Pendidikan Agama Islam adalah 

kepribadian muslim yaitu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai dengan 

ajaran Islam. (Zuhairini, 2004, h. 11).  

b. Dasar Pendidikan Agama Islam  

Terdapat dua hal yang menjadi dasar pendidikan agama Islam, yaitu:  

1. Dasar religius  

Dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam yang termaksud dalam Al- 

Qur`an dan Hadist Nabi. Sebagaimana firman Allah Swt: 

 ُ ًُْشُزوا يَْسفَعِ اَّللَّ ًُْشُزوا فَا ُ لَُكْن َو ِذَا قِيَل ا يَا أَيَُّها الَِّريَي آَهٌُىا  ِذَا قِيَل لَُكْن تَفَضَُّحىا فِي اْلَوَجاِلِش فَاْفَضُحىا يَْفَضحِ اَّللَّ

ُ بَِوا تَْ َولُىَى َخ ِيسٌ  ٌُْكْن َوالَِّريَي أُوتُىا اْلِ ْلَن  ََزَجاٍا َواَّللَّ  الَِّريَي آَهٌُىا ِه

Terjemahannya: hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
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antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Departemen Agama RI, 2005, 

h. 543). 

Al-Qur`an surat Al-Alaq: 1-5 juga menerangkan: 

ًَْضاَى ِهْي َعلٍَق  (١)اْقَسأْ بِاْصِن َزبَِّك الَِّري َخلََق  َعلََّن ( ٤)الَِّري َعلََّن بِاْلقَلَِن  (٣)اْقَسأْ َوَزبَُّك ااْ َسُم  (٢)َخلََق اإل

ًَْضاَى َها لَْن يَْ لَْن  (٥)اإل  

Terjemahannya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan,(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.(3) Bacalah, 

dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam.(5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.(QS Al-Alaq: 1-5). (Depertemen Agama RI, h, 459). 

2. Dasar yuridis  

Dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang berasal dari perundang-

undangan, yang berlaku di Negara Indonesia yang secara langsung atau tidak 

dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan Pendidikan Agama, antara lain: 

a. Dasar ideal  

Adalah falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila. sebagai idiologi 

Negara berarti setiap warga Negara Indonesia harus berjiwa Pancasila dimana sila 

pertama keTuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan menjadi sumber pelaksanaan 

sila-sila yang lain. 

b. Dasar struktur  

Yakni yang termaksud dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang 

berbunyi: 



 

20 

 

1)  Negara berdasarkan atas keTuhanan Yang Maha Esa  

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan 

kepercayaannya. (UUD, 1945, h, 7). 

3. Dasar operasional  

Dasar operasional ini adalah merupakan dasar yang secara langsung 

melandasi pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah di Indonesia. 

Sebagaimana UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

bagaimana kejelasan konsep dasar operasional ini, akan terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan kurikulum pendidikan dan dinamisasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan biasanya berubah setiap kali ganti Menteri Pendidikan Nasional 

dan Presiden serta akan selalu mengkondisikan terhadap perkembangan IPTEK 

internasional. ( UU Republik Indonesia, h,10). 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan adalah suatu proses usaha kegiatan, pada tujuan pendidikan 

yaitu suatu yang akan dicapai dengan kegiatan. Adapun tujuan pendidikan 

menurut para ahli ialah setiap pribadi orang muslim beramal untuk akhirat atas 

petunjuk dan ilham keagamaan yang benar, yang tumbuh dan dikembangkan dari 

ajaran-ajaran islam yang bersih dan suci atau dapat diartikan mempertemukan diri 

pribadi terhadap tuhannya melalui kitab-kitab suci yang menjelaskan tentang hak 

dan kewajiban, sunah dan yang fardhu bagi seseorang mukallaf. (H.M Arifin, 

2004,h, 37). 
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Adapun menurut Hasibuan tujuan pendidikan adalah masalah yang penting 

dibicarakan karena dengan ditentukan tujuan yang positif maka pendidikan dapat 

diarahkan kepada tercapainya tujuan tersebut, masalah tujuan pendidikan adalah 

masalah inti dalam pelaksanaan pendidikan, karena menentukan segala usaha 

yang akan dijalankan terhadap diri anak, tampa perumusan tujuan pendidikan 

yang jelas seakan-akan belajar tampa maksud dan pedoman.(Hasibuan, 2010). 

Selain itu H.M Arifin mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah 

perwujudan nilai-nilai islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari 

pendidikan muslim melalui proses yang berfokus pada pencapaian hasil (produk) 

yang berkpribadian islami yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha 

esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga sanggup mengembangkan 

dirinya menjadi hamba Allah yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang 

seimbang dengan dunia akhirat sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna 

yang berjiwa tawakal secara total kepada Allah Swt”.(H.M Arifin, 2020, h, 20). 

Adapun menurut Abdurahman Saleh adalah 

“pendidikan islam bertujuan membentuk kepribadian segala khalifah Allah 

Swt, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan kejalan yanga mengacu kejalan 

akhirat. Tujuan utama khalifah adalah beriman kepada Allah serta patuh dan 

tunduk kepadannya”.(Abdurahman Saleh, 2007, h, 19). 

 

 Karena itulah pendidikan islam itu berlaku selama hidup untuk 

menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan 

tujuan pendidikan yang telah dicapai. Tujuan akhirat Pendidikan Agama Islam 

dapat lebih difahami dalam firman Allah Swt: 
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ًْتُْن ُهْضِلُوىىَ  َ َحقَّ تُقَاتِِه َو  تَُوىتُيَّ  ِ  َوأَ  يَا أَيَُّها الَِّريَي آَهٌُىا اتَّقُىا اَّللَّ

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan 

dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali-Imran: 102). ( Departemen Agama RI, 

h.63). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuaan Pendidikan 

Agama Islam merupakan sesuatu proses atau kegiatan usaha yang akan dicapai 

dengan kegiatan atau usaha-usaha pendidikan, salah satunya adalah mampu 

tercapainya kebahagian dikemudian hari. Hal ini tentunya selaras dengan tujuaan 

pendidikan nasional. 

2.3 Deskripsi Strategi Take and Give 

a. Teori Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif (Active learning) adalah suatu proses pembelajaran yang 

tujuannya untuk memberdayakan peserta didik agar belajar menggunakan 

berbagai cara atau strategi secara aktif. (Maulana Malik Ibrahim,2011, h, 196). 

Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 

Disamping itu pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian 

siswa agar tetap tertuju pada kegiatan pembelajaran. 

Aktifitas siswa belajar di kelas terwujud bila terjadi interaksi antar warga 

kelas. Didalam interaksi ada aktifitas yang bersifat resiprokal (timbal balik) dan 
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berdasarkan atas kebutuhan bersama, ada aktifitas daripada pengunggkapan 

perasaan, dan ada hubungan untuk tukar menukar pengetahuan yang didasarkan 

Take and Give, yang semua dinyatakan dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. 

Hubungan timbal balik antar warga kelas yang harmonis dapat merangsang 

terwujudnya masyarakat kelas yang gemar belajar. Dengan demikian, upaya 

mengaktifkan siswa belajar dapat dilakukan dengan mengupayakan timbulanya 

interaksi yang harmonis antar peserta didik di dalam kelas. Interaksi ini akan 

terjadi bila setiap peserta didik melihat dan merasakan bahwa kegiatan belajar 

tersebut sebagai sarana memenuhi kebutuhannya. Dalam kaitannya dengan proses 

pembelajaran, berdasarkan teori kebutuhan. ( Mel Silberman, 2004, h, 30). 

Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan 

memperlancar stimulus dan respons siswa dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang 

membosankan bagi siswa. Dengan memberikan strategi pada siswa dapat 

membantu ingatan memori mereka, sehingga mereka dapat dihantarkan kepada 

tujuan pembelajaran dengan sukses, dalam teori pembelajaran aktif ini setiap 

materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan 

pengalaman yang ada sebelumnya. Agar peserta didik dapat belajar secara aktif 

dan guru perlu menerapkan strategi yang tepat guna sedemikian rupa, sehingga 

peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar.( Mulyasa, E, 2004, 

h,241). 

Adapun penjelasan dari beberapa macam definisi pembelajaran aktif yaitu 

salah satu strateginya Take and Give yang dimana strategi pembelajaran ini adalah 
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dimana siswa mengambil dn memberi pelajaran pada siswa yang lainya, sehingga 

dapat digunakan guru untuk dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar 

dengan mengupayakan timbulnya interaksi yang harmonis antar peserta didik 

guna untuk mencapai hasil yang baik. 

b. Strategi Take and Give 

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai rencana tindakan yang terdiri 

atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan 

tertentu. Seperti menurut Lawson bahwa “Strategi dapat diartikan sebagai 

prosedur mental yang berisi tatanan langkah yang menggunakan ranah cipta 

dalam mencapai tujuan tertentu” ( Wina Sanjaya, 2008, h,10). Sedangkan dalam 

konteks pengajaran “strategi dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan 

guru, anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan”.( Ahmad Sabri, 2005, h,5). 

“Strategi juga diartikan sebagai pola kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai kegiatan yang lebih efektif, dalam melaksanakan tugas secara 

profesional seseorang guru memerlukan wawasan yang mantap tentang 

kemungkinan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan secara eksklusif dalam proses belajar 

mengajar maupun dalam kemampuan berfikir kritis, kreatif, sikap terbuka 

setelah siswa mengikuti diskusi kelompok kecil dalam proses 

pembelajaran”.( Ahmad Sabri, h,1). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah cara yang digunakan oleh guru untuk memecahkan permasalahan dikelas 

guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kegunaan strategi yaitu memberikan rumusan/acuan kegiatan belajar 

mengajar untuk memperoleh pengalaman belajar mengajar dan memperoleh 

pengalaman belajar yang inovatif mengenai pengetahuan dan kemampuaan 
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berfikir kritis rasional dalam menyiapkan siswa memasuki kehidupan dalam masa 

dewasanya. Untuk melaksanakan tugas secara profesional seorang guru 

memerlukan wawasan yang tepat tentang kemungkinan-kemungkinan dalam 

strategi ini sesuai dengan tujuaan belajar, baik dalam arti efek instruksional 

maupun efek pengiring, yang ingin dicapai berdasarkan rumusan tujuan pendid 

ikan yang utuh, disamping itu penguasaan teknik didalam mendesain sistem 

lingkungan belajar mengajar dan mengimplementasikan secara afektif yang telah 

direncenakan sebelumnya didalam desain instruksional.( Wina Sanjaya, h,7). 

Sedangkan pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas 

atau suatu proses untuk mencapai pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian.( Muhamad, Fadilla, 

2012, h, 131). 

Pembelajaran merupakan kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, pelengkapan dan prosedural yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuaan pembelajaran. Manusia terlibat dalam 

sistem pengajaran yang terdiri dari siswa, guru, dan tenagan lainnya seperti 

laboratorium material yang meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, foto 

grafik, slide film, audio dan vidio. Fasilitas dan pelengkapan yang terdiri dari 

ruangan kelas audio visual dan komputer. Dan prosedur meliputi jadwal dan 

Strategi dalam menyampaikan informasi, praktek, belajar, ujian dan 

sebagainya.(Oemar Malik, 2004, h, 57). 

Sebagaimana diketahui bahwa pengajaran terdiri dari beberapa faktor 

antara lain: 
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a. Guru sebagai sumber. 

b. Murid/siswa sebagai penerima. 

c. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran.  

d.  Dasar sebagai landasan pengajaran. 

e. Sarana/alat berupa meja dan lain-lainnya.  

f. Bahan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa. 

g. Strategi, metode dan teknik yang digunakan dalam menyampaikan bahan 

pelajaran. (M, Basyiddin, Usman, 2002, h, 98). 

Dengan berbagai faktor diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

mempengaruhi strategi belajar/pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut 

dapat diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Dengan 

demikian pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan 

mempengaruhi proses pembelajaran.  

Jadi strategi pembelajaran menurut Wina Sanjaya dalam Ahmad Sabri 

yaitu “suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien”.(Ahmad, Sabri, 

h,126). 

“Menurut Jioice dan Wellsjoni, dalam Nana Sanjaya strategi pembelajaran adalah 

suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan 

untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar dikelasnya”.( Nana, Sudjana, 2004, h,73). 

 

“Sedangkan Menurut Mulyasa E. mendefinisikan bahwa strategi pembelajaran 

adalah pola keterampilan dan prilaku guru yang dimaksud untuk menolong siswa 

mencapai tujuan pengajaran”.( Mulsaya, E, 2006, h, 27). 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran adalah cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat mempermudah siswa 

menerima dan memahami materi pembelajaran yang diajarkan, salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu take and 

give 

Take and give berasal dari Bahasa Inggris yang berarti mengambil dan 

memberi. Jadi Take and Give merupakan sebuah strategi yang mudah guna 

memperoleh partisipasi dan tanggung jawab individu. Strategi ini memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertindak sebagai seorang “Pengajar” 

terhadap peserta didik yang lain. yang dimana siswa dapat mengambil dan 

memberi pelajaran pada siswa yang lainnya. Sehingga dalam proses pembelajaran 

tidak harus guru yang berperan aktif, akan tetapi siswa bisa saling mengajar 

dengan siswa lainya. Strategi ini memberikan kesempatan kepada setiap peserta 

didik untuk memperoleh partispasi kelas dan tanggung jawab individu dan strategi 

ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. 30/Ar-Ruum: 30 yang berbunyi: 

ِ ذَِلَك الِدّيُي  ِ الَّتِي فََطَس الٌَّاَس َعلَْيَها   تَْ ِديَل ِلَخْلِق اَّللَّ فَأَقِْن َوْجَهَك ِللِدّيِي َحٌِيفًا فِْطَسةَ اَّللَّ

 اْلقَيُِّن َولَِكيَّ أَْ  ََس الٌَّاِس   يَْ لَُوىىَ 

Terjemahannya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.(Q.S Ar-Ruum:30)”. (Kementrian Agama 

Republik Indonesia, 2014, h,407). 
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Kaitan ayat diatas dengan strategi pembelajaran Take and Give pada 

hakikatnya Allah Swt telah diciptakan manusia berdasarkan fitrah dan potensi 

masing-masing, yang dalam dunia pendidikan yaitu untuk dididik dan mendidik, 

jadi dengan strategi pembelajaran ini peserta didik tidak hanya dididik, tetapi juga 

mengajar teman sebayanya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempelajari sesuatu yang baik pada waktu yang sama saat ia menjadi narasumber 

bagi yang lain. 

Strategi Take and Give ini merupakan strategi pembelajaran yang mudah 

guna mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan pertangung jawaban individu. 

Strategi ini salah satu tipe yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara 

siswa untuk saling membantu dan menguasai materi pelajaran guna pencapaian 

prestasi yang maksimal, sehingga dapat mengoptomalisasi partisipasi siswa. 

Setiap siswa dikondisikan untuk saling bekerja sama dengan siswa lain dan 

memberikan kesempatan untuk saling berbagi informasi materi pelajaran yang 

didapatnya serta dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. (Ramayulis, 

2006, h,112). 

Strategi pembelajaran Take and Give yaitu strategi yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa, dan dapat disesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, 

khususnya untuk mencapai beberapa aspek yang meliputi: Kemampuan 

megeluarkan pendapat, kemampuan menyimpulkan, dan lain-lain. (Ramayulis, 

h,128). 
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Strategi pembelajaran take and give menerima dan memberi adalah 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan 

mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

tuntunan kompetensi, dalam mengembangkan inteleksi pembelajaran dilakukan 

dengan penguasan materi melalui kartu, berpasangan dengan saling bertukar 

informasi, dan pengevaluasian yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan atau 

penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan di dalam kartu dan kartu 

pasangannya. (Miftahul, Huda, 2013, h,51). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strateg 

pembelajaran Take and Give yaitu strategi yang dapat digunakan guru dalam 

meningkatkan partisipasi kelas menjadi aktif, dan tangung jawab diserahkan 

kepada siswa dalam bertindak. strategi ini juga dapat meningkatkan aktifitas siswa 

yang tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

c. Langkah-langkah Penerapan Strategi Take and Give 

Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisispasi kelas secara 

keseluruhan dan secara individual. “Strategi ini memberikan kesempatan kepada 

setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawanya”  

Adapun langkah-langkah pembelajaran Take and Give yaitu: 

1. Guru menyiapkan kelas sebagaimana mestinya  

2. Guru menjelaskan materi sesuai topik 
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3. Guru memantau penguasaan peserta setiap siswa diberi masing-masing satu 

kartu untuk dipelajari (hapal) kurang lebih 5 menit 

4. Semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling 

menginformasikan materi sesuai kartu masing-masing 

5. Tiap siswa harus mencatat nama pasangannya pada kartu kontrol 

6. Demikian seterusnya sampai tiap peserta dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing 

7. Untuk mengevaluasi keberhasilan, berikan siswa pertanyaan sesuai dengan 

kartu (kartu oang lain). (Adam, Grant, 2018, h, 63).  

Berdasarkan pendapat diatas langkah-langkah stretegi Take and Give 

peneliti mengambil langkah-langkah tersebut, yang dimana langkah-langkah ini 

lebih mudah dipahami oleh peneliti. 

Media Model Pembelajaran Take and Give 

a) Siapkan kartu dengan ukuran 10 X 15 cm untuk sejumlah siswa 

b) Setiap kartu berisi nama siswa, bahan belajar (sub materi) dan nama 

diberi informasi, kompetensi dan sajian materi. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Take and Give 

Salah satu bentuk cooperative learning yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah strategi Take and Give yang 

menciptakan pola bagaimana menciptakan suasana belajar yang baik pada peserta 

didik dan penghargaan terhadap kinerjanya dalam kelas. 

1. Kelebihan strategi Take and Give 
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a) Siswa akan lebih cepat memahami penguasaan materi dan informasi 

karena mendapatkan informasi dari guru dan siswa yang lain.  

b) Dapat menghemat waktu dalam pemahaman dan penguasaan siswa 

akan informasi.  

2. Kekurangan strategi Take and Give 

a) Bila informasi yang disampaikan siswa kurang tepat (salah) maka 

informasi yang diterima siswa lainpun akan kurang tepat. 

b) Tidak efektif dan bertele-tele. (Adam, Grant, h,70). 

2.4 Penelitian Relevan  

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil 

belajar pendidikan agama islam melalui penerapan Strategi Take and Give SMP 

Negeri 4 Kendari: 

a. Listiani, proposal 2019 dengan judul” Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam Melalui Penerapan Take and Give Siswa Di SMP Negeri 4 

Kendari. diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama 

Islam di kelas VII. 4, hasil ulangan harian Pendidikan 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, 28 Oktober 2019). 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 
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dan menyajikan materi menjadi lebih jelas dan juga praktis serta mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Menanggulangi permasalahan hasil belajar 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (Listiani, 2019). 

b. Siti Romlan dan Nuri Wahidatus Solihah, jurnal 2016 dengan judul “penerapan 

metode Take and Give untuk meningkatkan pemahaman pada materi Asmaul 

Husnah kelas II di MI Darul Ulum Tambak Rejo”. Hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran aqidah akhlak guru menggunakan metode ceramah sehingga 

siswa terlihat kurang tertarik dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Dari 

hasil wawancara dengan guru ditemukan dari 37 peserta didik hampir 60% 

peserta didik bnelum memahami Asmaul Husna Take and Give dikarenakan 

metode ini sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas II-C di MI Darul 

Ulum Tambak Rejo yang dapat umumnya memiliki sifat senang belajar sambil 

bermain dari jenjang sekolah sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana penerapan metode take and give dalam meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi asmaul husnah kelas II di MI Darul Ulum 

Tambak Rejo. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana metode Take and Give dalam meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi asmaul husnah kelas II di MI Darul Ulum 

Tambak Rejo. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, tes, dan 

dokumentasi. Dari hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa nilai rata-rata 

kelas meningkat dari 62 menjadi 85 yang ditunjukkan dari hasil pre-testdan 

post-test dengan presentase ketuntasan peserta didik dari 35% mengalami 
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peningkatan mencapai 100%. Kesimpulan peneliti ini adalah metode Take and 

Give dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi Asmaul Husna. (Siti, 

Romlan dan Wahidatus, Solihah, 2016, h, 143). 

c. Lilia Agustina, Skripsi 2018 dengan judul “Penerapan Model Pembalajaran 

Take and Give Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS kelas IV 

di MIN 2 Kota Palembang” .Hasil dalam penelitian ini bahwa peneliti 

mengambil kelas IV yang berjumlah 31 siswa dengan melihat hasil sebelum 

dan sesudah. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara dan tes hasil 

belajar. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Take and Give IV di MIN 2 Kota Palembang dilakukan 

sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu 2 kali treatmen (pemberian perlakuan) dan 1 

kali posttest (setelah diberi perlakuan). Hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS Kelas IV di MIN Kota Palembang saat treatmen memiliki rata-rata nilai 

74. Kemudian diadakan posttest setelah diberikan perlakuan sebanyak 1 kali. 

IPS Kelas IV di MIN 2 Kota Palembang, hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

hipotesis dengan merujuk pada uji “t” didapatkan besarnya t yang diperoleh 

dalam perhitungan (t 0=4,045) dan besarnya t yang tercantum pada tabel nilai t 

(t t. Ts 5% = 2,00 dan t t. Ts 1% =2,66) maka dapat diketahui bahwa t 0 lebih 

besar dari pada t t yaitu 2,00 < 4,045 > 2,66. Dengan demikian hipotesis nihil 

Muzdalifah (NIM. 1401010103 (Ho) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan model pembelajaran Take and Give terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS Kelas IV di MIN 2 Kota Palembang 



 

34 

 

tidak diterima / dotolak. Dan Hipotesis Alternatifnya (Ha) diterima. Kata kunci 

: penerapan model pembelajaran Take and Give dan hasil belajar. (Lilia, 

Agustina, 2018,h, 5). 

d. 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. Kata kunci: Take 

and Give, Hasil Belajar. (Nuzul, Liyana, 2018, h,20). 

 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian 

 

No 
Nama penelitian dan 

judul penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Listiani, proposal 2019 

dengan judul” 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan 

Agama Islam Melalui 

Penerapan Take and Give 

Siswa Di SMP Negeri 4 

Kendari.  

1. Sama-sama 

dalam 

menggunakan 

strategi take and 

give 

Pada penelitian ini 

fokus pada peninkatan 

hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam di SMP N 4 

Kendari. 

2 Siti Romlan dan Nuri 1.Sama-sama Pada penelitian Siti 
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No 
Nama penelitian dan 

judul penelitian 
Persamaan Perbedaan 

Wahidatus Solihah, 

jurnal 2016 dengan judul 

“penerapan metode Take 

and Give untuk 

meningkatkan 

pemahaman pada materi 

Asmaul Husnah kelas II 

di MI Darul Ulum 

Tambak Rejo” 

menggunakan 

strategiTake and 

Give 

 

Romlan beliau fokus 

pada peningkatan 

pemahaman pada 

materi Asmaul Husna 

di kelas II. 

 

3 Lilia Agustina, Skripsi 

2018 dengan judul 

“Penerapan Model 

Pembalajaran Take and 

Give Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS kelas IV di 

MIN 2 Kota Palembang”  

1. Menggunakan 

Strategi Take 

and Give yang 

sama. 

2. Sama-sama 

fokus dalam 

penelitian yaitu 

hasil belajar. 

Penelitian Lilia Agustin 

berfokus pada mata 

pelajaran IPS di kelas 

IV. MIN 2 Kota 

Palembang  

4 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” 

1. Menggunakan 

Strategi Take 

and Give yang 

sama. 

2. Sama-sama 

fokus dalam 

penelitian yaitu 

hasil belajar. 

Penelitian Lilia Agustin 

berfokus pada mata 

pelajaran PKN di kelas 

IV MI Al Adli 

Palembang. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, guru masih menggunakan 

metode pembelajaran konvensional yang berfokus pada guru. Siswa hanya 

mendengarkan sehingga menyebabkan rendahnya minat siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Situasi di SMP Negeri 4 Kendari, guru Pendidikan Agama 

Islam kurang mengetahui strategi-strategi dan media-media pendungkung yang 

menarik dan membuat siswa aktif di dalam kelas dan bisa sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Sehingga dengan adanya penerapan strategi Take and Give dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkat minat siswa dalam mengikuti 
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proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang dimana melalui strategi 

(mengambil dan memberi) siswa lebih aktif di depan kelas dan bisa memberi 

pelajaran pada siswa lainya. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan yang 

dapat diambil yaitu menggunakan strategi belajar Take and Give yang dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas VII di SMP Negari 4 Kendari. 

 

 

 

Kondisi Awal 
Guru belum 

menggunakan strategi 

Take and Give 

 

Hasil belajar 

Pendidikan Agama 

Islam meningkat dan 

mencampai SBM 

 

Hasil belajar 

siswa masih 

rendah 

 

Siklus I 

 

Tindakan Strategi 

Take and Give 

Siklus II 

 

Hasil belajar 

Pendidikan 

Agama Islam 

masih belum 

mencapai SBM 

 

Menggunakan strategi 

Take and Give 

Kondisi Akhir 

 


