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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah proses belajar   

mengajar di sekolah. Pada kegiatan belajar dan mengajar di sekolah ditemukan 

dua subjek yaitu guru dan siswa. Mengajar bagi seorang guru bukanlah sekedar 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa tetapi guru dapat memotivasi kepada 

siswa agar suasana pembelajaran tetap menyenangkan. Hal ini akan berhasil 

apabila antara guru dan siswa dapat bekerja sama. Menurut Asep Mahpudz 

(2012:5) guru berperan aktif sebagai fasilitator yang membantu memudahkan 

siswa dalam pembelajaran dan siswapun dapat mengembangkan pemahaman 

pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa mampu belajar mandiri.  

Pembelajaran yang aktif dan interaktif adalah hal yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran. Hal ini guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran, 

sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dan antara 

siswa dan siswa,  sementara siswa sebagai peserta belajar yang harus aktif. Dalam 

suasana pembelajaran yang menyenangkan siswa tersebut tidak merasa terbebani 

secara perseorangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran, tetapi mereka saling bertanya dan berdiskusi dalam memecahkan 

masalah pembelajaran. Dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan 
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diharapkan akan tumbuh dan berkembang potensi siswa sehingga pada akhirnya 

dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa hasil belajar 

geografi siswa masih rendah, seperti yang terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:  

Tabel 1. Hasil Mid Semester Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS2 Semester 

Ganjil SMAN 1 Way Tenong Lampung Barat Tahun Pembelajaran 

2012-2013 

No  Kriteria Ketuntasan   Frekuensi  Persentase (%) 

1 ≥75 (tuntas)     13    38,24% 

2 <75 (tidak tuntas)    21    61,76%  

Jumlah      34    100% 

Sumber: Dokumentasi   Nilai MID Semester Geografi Siswa Kelas XI IPS2  SMAN 1 Way Tenong   

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2012-2013  

 

Berdasarkan  hasil observasi, ketika kegiatan pembelajaran aktivitas siswa masih 

rendah. Ketika guru menjelaskan masih siswa masih banyak yang terdiam ketika 

guru menjelaskan atau bertanya.  Aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 

2 di bawah ini: 

Tabel 2. Aktivitas Belajar  Siswa Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS2 SMAN 

1Way  Tenong 

No  Kriteria Aktivitas  Frekuensi  Persentase (%) 

1. Aktif       11    32,35% 

2. Tidak Aktif     23    67,65%  

Jumlah     34    100% 

Sumber: Obervasi pendahuluan Siswa Kelas XI IPS2  SMAN 1 Way Tenong  Lampung Barat 

Tahun Pelajaran 2012-2013  

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat 61,76% siswa atau 21 siswa yang belum 

mencapai nilai ketuntasan, dimana nilai ketuntasan siswa yaitu ≥75. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan terhadap siswa dan guru  pada tanggal 17 
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November 2012,  dalam proses belajar mengajar guru masih menggunakan 

metode konvensional atau ceramah. Pada metode pembelajaran konvensional ini 

kegiatan belajar mengajar berpusat pada guru (teacher center) sehingga potensi 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar kurang efektif sehingga siswa cenderung 

pasif. Penyampaian materi oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional terlalu monoton dan tidak bervariasi. Hal ini membuat siswa merasa 

bosan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan metode pembelajaran 

konvensional ini diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa. 

 

Berdasarkan Tabel 2 hasil observasi di kelas XI IPS2  SMAN 1 Way Tenong, 

belum mencapai sesuai dengan  kriteria keaktifan kelas yang sudah ditentukan 

yaitu 70%.  Aktivitas belajar yang dilakukan masih tergolong rendah, dapat 

diketahui  pada kegiatan berlangsung siswa kurang memperhatikan apa yang 

disampaikan guru. Ketika diskusi siswa cenderung diam karena                                                                                                                                                      

siswa takut untuk mengungkapkan pendapat dan siswa hanya mendengarkan 

temannya yang aktif.  Sehingga kegiatan pembelajaran belum berjalan dengan 

baik, baik antara siswa dan siswa maupun siswa dengan guru. Adapun yang 

terlihat dari aktivitas di luar kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa adalah 

mengobrol dengan rekan sebangku, bermain handphone, dan terlihat mengantuk.  

Aktivitas di luar belajar tersebut tentu dapat mengganggu siswa yang lain 

sehingga pembelajaran kurang efektif. 

 

Rendahnya aktivitas yang dilakukan  siswa mempengaruhi hasil yang diperoleh. 

Oleh karena itu, maka diperlukan metode atau model pembelajaran yang tepat 
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guna meningkatkan aktivitas belajar siswa dan berpengaruh pada peningkatan 

hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan masalah di atas, yaitu rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa 

karena penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariasi, maka  akan 

dicoba menggunakan model pembelajaran lain yang lebih mengacu pada 

pembelajaran masa kini yang berpatokan pada PAIKEM dimana salah satunya 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe take and give yang akan digunakan 

dalam proses  kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Way Tenong.  

 

Salah satu alternatif dapat diterapkan adalah model pembelajaran yang menarik. 

Model pembelajaran kooperatif yang merupakan sebuah strategi pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik untuk bekerja secara berkolaborasi dalam mencapai 

tujuan bersama (Eggen dan Kauchak dalam Trianto, 2009:58). Pembelajaran 

kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi peserta 

didik, memfasilitasi peserta didik dengan pengalaman sikap kepemimpinan, dan 

membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama dengan latar belakang 

yang berbeda-beda. Dalam hal ini, siswa dapat meningkatkan kerja sama dan 

saling memotivasi serta memecahkan masalah dalam kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe yaitu: Tim Ahli (Jigsaw), 

Investigasi Kelompok (Group Investigation), Student Teams Achievement 

Division (STAD), Think Pair Share (TPS), Numbered Head Together (NHT), 

Team Games Tournament (TGT),  Take and Give dan lain-lain. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe take and give  menurut  Prawindya. D (2011) 

model ini menciptakan agar siswa dapat aktif  dan mampu bersosialisasi dengan 

siswa lainnya sehingga siswa yang tidak aktif dapat ikut termotivasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Mengajar teman sebaya, memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempelajari sesuatu yang baik pada waktu yang sama saat ia menjadi 

nara sumber bagi yang lain. Jadi dalam model ini siswa dituntut lebih mandiri 

dalam proses pembelajaran dan tidak tergantung pada guru. Dengan demikian 

komponen yang berperan penting dalam model pembelajaran kooperatif tipe take 

and give ini adalah penguasaan materi melalui kartu, berpasangan dengan saling 

bertukar informasi dan adanya evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui 

pengetahuan atau penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan di dalam 

kartu dan pasangannya (Indien, 2012). 

 

Alasan dipilihnya model pembelajaran kooperatif tipe take and give  karena dalam 

melihat kondisi siswa yang kurangnya motivasi dalam pembelajaran, siswa tidak 

percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan rendahnya hasil belajar siswa. 

Dengan permasalahan tersebut maka siswa harus diberi perlakuan salah satunya 

dengan mencoba menerapkan model pembelajaran  take and give. Pembelajaran 

yang dilakukan harapanya tidak jenuh, tidak membosankan, dan dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, dalam pembelajaran ini siswa dapat 

belajar dengan teman sebayanya sehingga akan mempermudah proses 

pembelajaran.  

Selain itu, melalui penelitian yang dilakukan Anda Juanda (2010) yang berjudul 

Perbandingan Penguasaan Konsep dan Keaktifan Siswa dengan Menggunakan 
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Metode Tutor Sebaya Take And Give dan Pada Materi Bioteknologi (Penelitian Di 

Kelas IX A SMPN 3 Cilimus Tahun Pelajaran 2009-2010) dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa yang sebelumnya rendah. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Lingkungan Hidup”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan guru metode ceramah. 

2. Aktivitas belajar siswa rendah  

3. Hasil belajar siswa rendah. 

4. Guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe take and give. 

5. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian, maka peneliti 

membatasi masalah sesuai dengan tujuan dan kemampuan peneliti dengan 

penelitian tindakan kelas. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe take and give untuk  

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe  take and give dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil  belajar siswa pada materi lingkungan hidup 

kelas XI IPS2  SMA Negeri 1 Way Tenong tahun pelajaran 2012-2013? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe take and give dapat meningkatkan aktivitas  

dan hasil belajar siswa pada materi lingkungan hidup kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 

Way Tenong Lampung Barat Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah: 

1. Manfaat bagi siswa 

Penelitian ini bagi peserta didik berguna untuk meningkatkan aktivitas dan  

hasil belajar siswa pada pelajaran geografi. 

2. Manfaat bagi guru  

Penelitian ini bagi guru berguna untuk memperbaiki model pembelajaran 

yang telah digunakan. 

3. Manfaat bagi peneliti 

a. Sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Pendidikan Geografi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
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b. Melatih, mengembangkan  kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam 

pengaplikasian di lapangan. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah: 

1. Ruang lingkup subjek dalam penelitian adalah siswa kelas XI IPS2 SMAN 1 

Way Tenong Lampung Barat. 

2. Ruang lingkup objek dalam penelitian adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe  take and give dan hasil belajar siswa. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMAN 1 Way Tenong Lampung 

Barat. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian dalah semester genap tahun pelajaran 2012-

2013. 

5. Ruang Lingkup Ilmu: Ilmu Pendidikan, dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan maka model pembelajaran menjadi salah satu tolak ukur dalam 

proses pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar (Trianto, 2011:21).   

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe take and give pada mata pelajaran geografi materi lingkungan 

hidup di SMAN 1 Way Tenong. 
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Pembelajaran geografi hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek 

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan 

kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. 

  

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001:12) dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi yang diajarkan di 

sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak pada 

jenjang pendidikan masing-masing. 

 

 

 

 

 


