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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, 

DAN HIPOTESIS TINDAKAN  

      

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka pada penelitian ini akan dibahas beberapa hal diantaranya: 

Belajar, Pembelajaran, Model Pembelajaran Kooparatif, Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Take and Give dan Hasil Belajar adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

 

1. Belajar 

 

Belajar merupakan suatu proses seseorang dari keadaan tidak tahu menjadi tahu. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dengan sumber belajar 

Menurut Suryabrata dalam Hamzah B. Uno (2012:138) belajar adalah suatu 

proses yang menghasilkan perubahan perilaku yang dilakukan dengan sengaja 

untuk memperoleh pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman baru ke arah yang 

lebih baik. Menurut Dimyati (2006:2) belajar adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh individu yang ditandai 

dengan adanya perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 
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nilai sikap pada diri individu tersebut. Menurut Oemar Hamalik (2011:27-28) 

belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

(learning is defined as the modification or srengthening of behavior through 

experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas dari itu,  yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu pengusaan 

hasil melainkan pengubahan kelakuan.   

Menurut Rusman (2012:134) belajar adalah perubahan tingkah laku individu 

sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seorang baik sengaja maupun tidak sengaja oleh 

seseorang sebagai hasil pengalamannya, untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku  yang baru baik secara keseluruhan, sehingga terdapat perubahan dalam hal 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap pada diri individu 

tersebut. 

 

2. Pembelajaran 

 

Pembelajaran adalah suatu kegitan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 2000:24). 

Sementara itu, pengertian pembelajaran menurut Trianto (2009:17) pada 

hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya 

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2007:17) mendefinisikan kata pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti 
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petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, sedangkan 

pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar.  

Menurut Rusman (2012:134) pembelajaran merupakan suatu proses interaksi 

antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran. Menurut Muhaimin dalam Yatim Riyanto  (2010:131) menjelaskan 

bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan 

pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan 

efisien. 

 

Menurut Darsono (2002:24) mengemukakan ciri–ciri pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

d. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

e. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun psikologis. 

  
 

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses belajar yang berulang-ulang dan menyebabkan adanya 

hubungan timbal balik atau interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Keberhasilan proses pembelajaran ini juga dipengaruhi oleh 

penggunaan model pembelajaran pada saat kegiatan pembelajaran tersebut 

berlangsung. 
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3. Teori Konstruktivisme 

 

Teori Konstruktivisme dalam Trianto (2011:28) menyatakan satu prinsip yang 

paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya 

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk 

proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau 

menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara 

sadar menggunakan strategi mereka untuk belajar. 

 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa 

pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Von Glaserfeld dalam 

Sardiman (2003:37) menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari 

kenyataan. Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada tetapi 

pengetahuan selalu merupakan akibat sari suatu konstruksi kognitif kenyataan 

melalui kegiatan seseorang.  

 

Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka proses mengajar bukanlah kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa saja tetapi terdapat komunikasi 

yang efektif antara guru dan siswa dan antara sisiwa dan siswa. Dalam hal ini, 

guru berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk membantu optimalisasi 

belajar peserta didik. Memungkinkan siswa untuk belajar memahami, 

memecahkan masalah dan mengembangkan ide-ide yang mereka miliki.  

4. Model Pembelajaran Kooperatif 



14 

 

Berdasarkan hasil observasi bahwa guru yang bersangkutan masih menggunakan 

model dan metode pembelajaran yang monoton sehingga proses pembelajaran 

hanya terpusat pada guru, sehingga siswa kurang termotivasi untuk interaksi dan 

aktif  dalam  pembelajaran. Untuk itu peneliti mengambil model pembelajaran 

agar siswa  ikut aktif dalam proses pembelajaran, sehingga  dalam  pembelajaran  

ada timbal balik antara siswa dan guru serta siswa dan siswa berani 

mengungkapkan dan memecahkan masalah-masalah dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

Sebelum mengetahui model pembelajaran lebih lanjut maka peneliti perlu 

membedakan antara srategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan model pemebelajaran. Dimana penjelasannya sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran menurut Kemp dalam Rusman (2012:132) adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

2.  Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak ukur atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran.  

3. Menurut Hamzah B. Uno (2010:20) metode pembelajaran didefinisikan 

sebagai cara yang digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran 

lebih prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu. Metode dalam pembelajaran 

tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab 

sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang 

luas yaitu di samping sebagai penyampai informasi juga mempunyai tugas 
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untuk mengelola kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat belajar untuk 

mencapai tujuan belajar secara tepat. 

  

Sedangkan model pembelajaran menurut  Joyce dan Weil (dalam Rusman, 

2012:133) model pembelajaran adalah suatu pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan 

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

Arends dalam Trianto (2009:21) model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran didefinisikan oleh Hamzah 

Uno (2008:2) sebagai suatu cara yang digunakan guru dalam melaksanakan 

fungsinya dan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Model 

pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan adanya model-model pembelajaran 

guru dapat mengembangkan dan memilih cara-cara pembelajaran pembelajaran 

yang efektif dan efisien sehingga guru sebagai fasilitator.  

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu perencanaan yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas guna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Setiap model mengarahkan kita untuk 
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mendesain pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai 

tujuan.  

 

Tidak semua model pembelajaran akan cocok dengan jenis materi pelajaran yang 

disajikan kepada siswa saat proses pembelajaran di kelas berlangsung. Oleh 

karena itu, setiap guru hendaknya dapat memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang biasa digunakan pada materi pelajaran yang akan 

diajarkan. Adapun model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran 

Geografi ini adalah model pembelajaran kooperatif.  

 

Menurut Wina Sanjaya (2010:242) Model pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu 

antara empat sampai enam orang  yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Sedangkan 

Menurut Slavin dalam Hamzah B. Uno (2012:201) pembelajaran kooperatif 

menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok.  

 

Menurut Smith dalam Barkley dkk (2012:7) pembelajaran kooperatif secara 

sederhana dapat didefinisikan sebagai pembentukkan kelompok kecil agar para 

pelajar dapat bekerja sama untuk memaksimalkan proses pembelajaran masing–

masing dan pembelajaran satu sama lainnya. 

 

Selain itu, Art dan Newman dalam Trianto (2009:56) mengemukakan bahwa 

dalam belajar kooperatif, siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut 

juga diungkapkan oleh Slavin dalam Trianto (2009:56) bahwa dalam belajar 
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kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok–kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 

orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang diberikan oleh guru. 

Sementara itu, pengertian pembelajaran kooperatif menurut Riyanto (2010:267) 

adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan 

akademik (academic skill), sekaligus keterampilan sosial (social skill) termasuk 

interpersonal skill. 

 

Menurut Slavin (2005:19), ada dua aspek penting yang melandasi keberhasilan 

pembelajaran kooperatif yaitu: 

[  

a. Aspek Motivasi 

Pada dasarnya aspek motivasi ada dalam konteks pemberian penghargaan 

kepada kelompok. Dimana pemberian penghargaannya didasarkan atas 

keberhasilan setiap kelompok yang mampu mencapai tujuan pembelajaran 

lebih dulu. Hal ini dapat memicu setiap anggota kelompok terdorong untuk 

mengajak, mendukung dan membantu agar berhasil menyelesaikan tugas 

yang diemban dengan baik. 

b. Aspek Kognitif 

Asumsi dasar dari teori perkembangan kognitif adalah interaksi agar siswa 

disekitar tugas-tugas yang sesuai akan meningkatkan ketuntasan siswa 

tentang konsep-konsep penting. 

Sedangkan menurut Ibrahim, dkk (2000:7), pembelajaran yang menggunakan 

model kooperatif memiliki ciri–ciri sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya. 

http://an.ar/
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2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin berbeda–beda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

 

Esensi dari pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab individu sekaligus 

kelompok sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap saling ketergantungan yang 

positif yang pada akhirnya pembelajaran tersebut dapat berjalan optimal. Oleh 

sebab itu, siswa yang ada dalam satu kelompok tidak ada yang bersikap acuh tak 

acuh dengan tugas yang dibebankannya karena tanggung jawab kelompok adalah 

bagian dari tanggung jawab individu (menyangkut baik buruk ataupun 

keberhasilan/kekurangberhasilan atau hasil keseluruhan) (Sumarmi, 2012:39). 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari peroses pembelajaran yang lebih 

menekankan kepada proses kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin 

dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian pengusaan bahan 

pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk pengusaan materi tersebut. 

Adanya kerja sama inilah yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif 

(Wina Sanjaya, 2012:244) 

 

Sedangkan menurut Stahl dalam Etin (2009:5) menyatakan bahwa model 

kooperatif menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerja sama dalam 

mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Berdasarkan pendapat tersebut, 

bahwa model kooperatif dengan kerja sama dapat  mengarahkan siswa untuk 

memahami atau mengusai materi belajar, mengahargai satu sama lain, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Tabel 3. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Rusman (2012:211). 

 

Tahap Tingkah Laku Guru 

1. Menyampaikan 

tujuan dan 

      memotivasi  siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada kegiatan pelajaran dan 

menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari 

dan memotivasi siswa. 

2. Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

3. Mengorganisasi siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

4. Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas. 

5. Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari kelompok atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

6. Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik hasil 

belajar individu atau kelompok. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan sebuah model pembelajaran yang membentuk siswa 

kedalam kelompok–kelompok kecil guna untuk meningkatan keaktifan siswa, 

membangun jiwa kepemimpinan, meningkatkan intensitas interaksi siswa, dan 

kerja sama siswa dengan sesama anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif juga 

merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara kooperatif antara sesama anggota masing-masing kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 

Dari beberapa model pembelajaran yang termasuk dalam tipe pembelajaran 

kooperatif, maka model yang digunakan penelitian ini adalah model pembelajaran 

tipe  Take and Give. 
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4.  Model  Pembelajaran Kooperatif  Tipe Take And Give  

a. Pengetian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give 

Model pembelajaran kooperatif tipe take and give pada dasarnya mengacu pada 

konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang dapat membuat siswa itu sendiri yang 

aktif dan membangun pengetahuan yang akan menjadi miliknya (Slavin, 

1997:269). Dalam proses itu siswa mengecek dan menyesuaikan pengetahuan 

baru yang dipelajari dengan kerangka berpikir yang telah mereka miliki. 

 

Menurut suyatno (2009:58) Take and give mempunyai arti  menerima dan 

memberi, maksud take and give dalam model pembelajaran ini adalah dimana 

siswa menerima dan memberi pelajaran pada siswa yang lainnya. Mengajar teman 

sebaya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu 

yang baik pada waktu yang sama saat ia menjadi narasumber bagi yang lain. 

 

Menurut Suparno (2001:10-11) dalam Bilal A. Toduho mengajar bukan 

merupakan kegiatan memindah atau mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

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 siswa. 

 

 

Take and Give bertujuan agar peserta didik saling berbagi informasi pada saat 

yang bersamaan dengan pasangannya dalam waktu singkat dalam Hanafiah dan 

Suhana (2012:56).  

 

Jadi dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran take 

and give adalah suatu proses pembelajaran memberi dan menerima yang 

memberikan kesempatan kepada siswa sehingga siswa dapat berusaha mengaitkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, dengan tujuan 

agar  siswa tersebut saling mendapat informasi. 
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b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take 

and Give 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe take and give mempunyai kelebihan dan 

kelemahan adalah sebagai berikut: 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe take and give  adalah: 

1. Model pembelajaran ini tidak kaku, karena seorang guru boleh      

memodifikasi lagi penggunaan model pembelajaran ini sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan serta situasi pembelajaran. 

2. Materi akan  terarah, karena guru terlabih dahulu menjabarkan uraian materi 

sebelum dibagikan kartu. 

3. Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai kemampuan orang lain. 

4. Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya. 

5. Akan dapat memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui 

kartu yang bagikan kepadanya sebab mau tidak mau harus menghafal dan 

paling tidak membaca materi yang diberikan kepada siswa. 

6. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa sebab masing-masing siswa 

diminta pertanggungjawaban atas kartu yang diberikan kepadanya. 

7. Siswa akan lebih cepat memahami penguasaan materi dan informasi karena 

mendapatkan informasi dari guru dan siswa yang lain. 

8. Dapat menghemat waktu dalam pemahaman dan  penguasaan siswa akan 

informasi. 

 

Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe take and give adalah: 

1. Bila informasi yang disampaikan siswa kurang tepat (salah) maka   informasi 

yang diterima siswa lain pun akan kurang. 

2. Pada saat mencari pasangan akan terjadi ketidak teraturan karena ada siswa 

yang lari sana dan lari sini. 

3. Kemampuan siswa untuk menyampaikan materinya pada temanya kurang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

4. Adanya siswa yang bertemu dengan pasanganya, bukanya membahas  materi 

pelajaran tetapi bercerita tentang masalah lain. 
 

Sumber:Indien.blogspot.com/2012/11/model-pembelajaran-take and give.html    

diakses pada tanggal 15 November 2012 pukul 20.14 

 

 

 

 

 

 

http://007indien.blogspot.com/2012/11/model-pembelajaran-take-and-give.html
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c. Manfaat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take And Give  

Menurut Bilal A. Toduho (2012:17) pembelajaran dengan model Take and Give 

akan memberikan manfaat bagi siswa dalam: 

 

1. Meningkatkan kemampuannya untuk bekerjasama dan bersosialisasi. 

2. Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap selama 

bekerjasama. 

3. Upaya mengurangi kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri 

4. Meningkatkan motivasi belajar (partisipasi dan minat), harga diri dan sikap 

yang positif. 

5. Meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

 

d. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give 

Menurut Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad (2012:95) langkah-langkah dari 

model  pembelajaran kooperatif tipe take and give adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan kelas sebagaimana mestinya. 

2. Jelaskan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 

3. Untuk memantapkan penguasaan peserta tiap siswa diberi masing-masing satu 

kartu untuk dipelajari  lebih kurang 15 menit. 

4. Semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling 

menginformasi. Tiap siswa harus mencatat nama pasangannya pada kartu. 

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

materi masing-masing (take and give). 

6. Untuk mengevaluasi keberhasilan berikan  siswa pertanyaan yang tak sesuai 

dengan kartunya (kartu orang lain). 

7. Strategi ini dapat dimodifikasi guru sesuai keadaan. 

8. Guru bersama siswa bertanyajawab meluruskan kesalahan pemahaman dan 

memberikan penguatan 

9. Kesimpulan. 

 

 

5.  Aktivitas Belajar 

 

Belajar merupakan berbuat untuk mengubah tingkah laku. Jadi tidak ada belajar 

jika tidak ada aktivitas. Oleh karena itu, aktivitas merupakan prinsip yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2003:95-96).  
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Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai  

tujuan tertentu. Aktivitas sangat diperlukan dalam proses belajar agar kegiatan 

belajar mengajar menjadi efektif. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Melalui 

aktivitas, siswa dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya (Hamalik, 

2011:171). 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. 

 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Menurut Diedrick dalam Hamalik 

(2011:172), aktivitas belajar dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu:  

a. Kegiatan-Kegiatan Visual 

Membaca, melihat, gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.  

b. Kegiatan-Kegiatan Lisan (Oral)  

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi.  

c. Kegiatan-Kegiatan Mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan  mendengarkan radio.  

d. Kegiatan-Kegiatan Menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-Kegiatan Menggambar  

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-Kegiatan Metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun.  

g. Kegiatan-Kegiatan Mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-faktor, 

melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-Kegiatan Emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan, dan overlap satu sama lain. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi aktivitas belajar yang 

dilakukan peserta didik disesuaikan dengan model pembelajaran yang diterapkan 

seperti aktivitas visual yaitu berupa membaca dan mengamati,  lisan (oral) yaitu 

berupa  mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat dan 

berdiskusi, serta aktivitas mendengarkan berupa mendengarkan penyajian bahan 

dan diskusi.  

 

 

6. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. Hasil belajar 

siswa diperoleh setelah berakhirnya proses pembelajaran.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:3) Hasil belajar adalah hasil dari suatu 

interaksi dari tindak belajar dan tindak mengajar. Bagi guru tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya puncak proses belajar. Sedangkan dari sisi guru hasil 

belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pengajaran.  

 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2011: 30-31) Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan 

keterampilan. Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah laku, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil 

belajar menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang 

dicerminkan melalui angka atau skor setelah melakukan tes maupun non tes. Dari 

hasil belajar tersebut maka siswa akan meraih prestasi belajar dimana prestasi 
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belajar itu sendiri adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan siswa 

kemudian diukur melalui tes. Menurut Abu Ahmadi (2002:33), prestasi belajar 

adalah hal yang menyangkut hasil pembelajaran atau hasil yang dicapai anak didik 

yang diukur melalui aktivitas belajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono 

(2009:3) prestasi belajar merupakan hasil yang telah diperoleh setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Hasil belajar menunjukkan berhasil tidaknya suatu 

kegiatan pengajaran yang dicerminkan dalam bentuk skor atau angka setelah 

mengikuti tes.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan 

siswa  yang telah dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat 

dilihat setelah mengikuti tes dan kemudian akan diukur dan dinilai serta 

diwujudkan dalam angka atau pernyataan dalam nilai rapor. 

 

B. Kerangka Pikir 

Keberhasilan siswa dalam menyerap pelajaran dipengaruhi kemampuan guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran, termasuk dalam hal pemilihan model  

pembelajaran. Dalam pemilihan model pembelajaran, guru hendaknya lebih 

selektif. Karena pemilihan model pembelajaran yang tidak tepat justru dapat 

menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran geografi yang terjadi 

di kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Way Tenong masih sangat konvensional artinya 

pembelajaran masih terpusat pada guru.  

Pembelajaran yang terjadi masih sangat monoton menjadikan siswa sebagai 

pendengar yang mengakibatkan siswa bersifat pasif dalam proses pembelajaran 
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mengakibatkan aktivitas belajar siswa rendah dan membuat mereka mengalami 

kebosanan dalam mengikuti pembelajaran. Dengan kondisi yang demikian maka 

akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

model pembelajaran agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran. Model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri 5-6 orang dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok 

sebagai wadah peserta didik bekerja sama dan memecahkan suatu masalah 

melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan 

menjadi narasumber bagi teman yang lain.  

Penelitian ini melihat aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan model  

pembelajaran kooperatif tipe take and give. Dimana hasil belajar siswa  dapat 

dilihat dari postes yang dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran. Model 

pembelajaran kooperatif tipe take and give ini menekankan agar siswa dapat 

saling memotivasi, bekerja sama dan bersosialisasi dengan siswa lain. Karena 

pada model ini  siswa dapat berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Sehingga siswa berusaha terdapat sesuai 

kemampuan yang mereka miliki. Peran guru dalam proses pembelajaran take and 

give lebih mengarah sebagai mediator dan fasilitator.   

 

Model pembelajaran kooperatif tipe take and give ini penerapannya 

mengelompokkan siswa yang terdiri dari 5-6 orang. Dalam penerapan model 
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pembelajaran take and give guru memberikan penjelasan materi kepada siswa, 

kemudian guru menyiapkan kartu. Kartu tersebut diberikan  kepada setiap 

kelompok, dimana sub materi pada setiap kelompok siswa berbeda-beda. Masing-

masing siswa pada kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi beberapa 

menit.  Kemudian Siswa menjelaskan tentang sub materi yang siswa dapat dalam 

kartu kepada teman-teman sekelompoknya dan juga teman-teman kelompok lain 

dengan berdiri kedepan atau cukup di tempat, bila semua siswa sudah 

menceritakan kembali materi pelajaran, maka guru dapat melakukan evaluasi 

akhir pada para siswa dan memberikan pertanyaan mengenai materi yang 

disampaikan dalam kegiatan proses belajar mengajar.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diasumsikan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe take and give dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran geografi. Dari kerangka pikir di atas maka 

secara sederhana dapat disajikan dalam kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 1. Kerangka Pikir. 

 

Penggunaan Tipe Take and 

Give 

1. Meningkatkan Aktivitas  Belajar Siswa 

2. Meningkatkan Hasil  Belajar Siswa 
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C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis 

yang dirumuskan dari penelitian ini adalah penggunaan tipe take and give dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


