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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAKE AND 

GIVE  TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

SEJARAH KELAS X IPS SMA NEGERI 1 PESISIR SELATAN 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

 

Oleh 

 

Lesi Yusna Meda 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan 

perkembangan dunia saat ini, pendidikan mampu menciptakan seseorang yang 

berkualitas dan berkarakter. Berdasarkan observasi pada penelitian pendahuluan kelas 

X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan diketahui bahwa hasil belajar kognitif siswa masih 

rendah sebanyak 46 siswa dengan persentase 30,67% dari jumlah siswa sebanyak 153 

siswa yang mencapai KKM dalam Ulangan Tengah Semester Sejarah. Mengatasi 

permasalahan tersebut peneliti menggunakan Model pembelajaran kooperatif tipe Take 

and Give atau sering dikenal saling memberi dan saling menerima.  

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh positif dan 

signifikan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give terhadap hasil belajar  

siswa pada mata pelajaran sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan tahun 

ajaran 2016/2017?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh positif 

dan signifikan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun 

Ajaran 2016/2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi dan teknik 

tes. Penelitian ini menggunakan metode True Exsperimental Design dengan desain 

penelitian Posttest Only Control Design. Teknik analisis data menggunakan uji 

koefisien korelasi eta (Ƞ ).  

 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji eta (Ƞ ) diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,72  termasuk dalam kategori kuat dan hasil penghitungan uji 

signifikan korelasi thitung = 10,58 > dari ttabel = 2,028 sehingga nilai koefisien korelasi 

yang diperoleh adalah positif dan signifikan. Dapat disimpulkan pada model 

pembelajaran kooperatif tipe take and give terdapat pengaruh positif dan sinifikan 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci : Pengaruh, Take and Give, Hasil Belajar Sejarah 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, latihan, dan pengajaran bagi perannya di masa yang 

akan dating. Dengan perkembangan dunia saat ini, pendidikan merupakan 

komponen penting bagi keidupan manusia Karena pendidikan mampu 

menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga 

mempunyai pandangan yang luas terhadap masa depan.  

 

Menurut Rusman (2011: 9) Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu 

proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan siswa. 

Pembelajaran di kelas memiliki peran penting dalam menentukan hasil 

belajar siswa. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung 

pada proses pembelajaran yang dialami siswa. Semakin baik proses 

pembelajara maka hasil belajar yang dihasilkan juga akan baik.  

 

Kegiatan pembelajaran Sejarah pada umumnya cenderung membuat siswa 

pasif dan terkesan membosankan, menghafal konsep atau materi yang 

diberikan oleh guru melalui metode yang konvensional. Padahal 

pembelajaran sejarah bukan untuk dihafal melainkan untuk dipahami dan 

mengaplikasikan materi atau konsep. Siswa yang menghafal materi atau 
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konsep dianggap kurang efektif karena cenderung mudah lupa dibandingkan 

dengan siswa yang memahami materi atau konsep, dan hal itu berdampak 

pada rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah. 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi Sejarah, 

Bapak Harzani, S.Pd di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan pada hari Senin, 

Tanggal 14 November 2016 didapat keterangan bahwa hasil belajar siswa 

kelas X IPS belum maksimal (rendah) terutama pada hasil belajar kognitif 

siswa, dan guru masih menggunakan metode yang konvensional pada 

pembelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Hal ini 

terlihat dari hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) siswa kelas X IPS 1. 

Tabel 1.1 Nilai UTS Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

Kelas Jumlah 

siswa 

Nilai KKM Jumlah 

ketuntasan 

Persentasi 

ketuntasan 

Keterangan 

X 

IPS 1 

32 ≥70  

 

 

70 

12 37,50% Tuntas 

 70 20 62,50% Belum 

Tuntas 

X 

IPS 2 

29 ≥70 6 20,69% Tuntas 

 70 23 79,31% Belum 

Tuntas 

X 

IPS 3 

 

31 ≥70 11 35,49% Tuntas 

 70 20 64,51% Belum 

Tuntas 

X 

IPS 4 

 

30 ≥70 7 23,33% Tuntas 

 70 23 76,67% Belum 

Tuntas 

X 

IPS 5 

 

31 ≥70 10 32,26% Tuntas 

 70 21 67,74% Belum 

Tuntas 

Sumber: Dokumentasi nilai UTS mata pelajaran Sejarah kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 
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Berdasarkan tabel nilai di atas kelas X IPS 1 jumlah siswa 32, persentasi 

siswa yang tuntas sebesar 37,50% atau sebanyak 12 siswa dan yang belum 

tuntas 62,50% atau sebanyak 20 siswa. Kelas X IPS 2 jumlah siswa 29 

persentasi siswa yang tuntas 20,69% atau sebanyak 6 siswa dan yang belum 

tuntas 79,31% atau sebanyak 23 siswa. Kelas X IPS 3  jumlah siswa 31, 

persentasi siswa yang tuntas sebesar 35,49% atau sebanyak 11 siswa dan 

yang belum tuntas 64,51% atau sebanyak 20 siswa. Kelas X IPS 4 jumlah 

siswa 30, persentasi siswa yang tuntas sebesar 23,33% atau sebanyak 7 

siswa dan yang belum tuntas 76,67% atau sebanyak 23 siswa. Kelas X IPS 

5 jumlah siswa 31, persentasi siswa yang tuntas 32,26% atau sebanyak10 

siswa dan yang belum tuntas 67,74% atau sebanyak 21 siswa. Setelah 

melihat data hasil ketuntasan nilai UTS tersebut, hasil belajar mata 

pelajaran Sejarah siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan masih 

tergolong rendah, karena dari 153 siswa persentase yang tuntas sebesar 

30,67%, sedangkan persentase siswa yang belum mencapai Standar 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebesar 69,33%. Hal ini didukung 

oleh pendapat Syaiful bahri Djamarah dan Aswan Zain (2000: 18) 

“apabila pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai oleh siswa 

maka presentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut 

tergolong rendah”. 

Berdasarkan masalah yang ada di sekolah tersebut mengenai rendahnya 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah, maka dalam hal ini 

diperlukan suatu strategi pembelajaran yang baik guna meningkatkan 
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hasil belajar siswa, salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif.  

Penentuan model pembelajaran sangat penting dalam menyelenggarakan 

proses pembelajaran sejarah. Pada saat ini banyak model pembelajaran 

kooperatif yang bisa membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa termasuk hasil belajar pada ranah kognitif, berfikir kretif, dan 

menumbuhkan kemampuan bekerjasama. 

 

Menurut Rusman, “Cooperative Learning adalah teknik pengelompokan 

yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam 

kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-5 orang” (Rusman, 2011:204). 

Salah satu model pembelajaran yang perlu diterapkan yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif  tipe Take and Give sering diartikan „saling 

memberi dan saling menerima‟. Prinsip ini juga menjadi intisari dari model 

pembelajaran Take and Give. Seperti yang dikemukakan oleh Miftahul 

Huda (2014:241) “Take and Give merupakan strategi pembelajaran yang 

didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu kepada 

siswa”. Di dalam kartu tersebut ada catatan yang harus dikuasai masing-

masing siswa. Siswa kemudian mencari pasangannya masing-masing untuk 

bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapatnya pada kartu, lalu 

kegiatan pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi siswa dengan 

menanyakan pengetahuan yang mereka miliki dan pengetahuan yang 

mereka terima dari pasangannya. 
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Berdasarkan pengertian menurut Huda tersebut, Take and Give diartikan 

“saling memberi dan menerima” artinya siswa dapat memperdalam dan 

mempertajam pengetahuan melalui kartu yang telah dibagikan oleh guru. 

Siswa akan lebih aktif di dalam kelas karena model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give ini mengarahkan siswa untuk aktif 

bekerjasama dengan teman sekelasnya untuk saling bertukar pengetahuan. 

Pemahaman materi, semangat belajar dan keaktifan siswa dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa diharapkan akan 

meningkat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Take 

and Give, terutama hasil belajar kognitif siswa. Hasil belajar kognitif siswa 

akan dilihat dari 6 ranah yaitu ranah pengetahuan (C1), pemahaman (C2), 

penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6).  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian tentang 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give dalam proses pembelajaran 

sejarah dengan suatu penelitian yang berjudul “ Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give Terhadap Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

Tahun Ajaran 2016/2017”.  

 

1.2.Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa kelas X IPS pada mata pelajaran sejarah tergolong 

masih rendah, terlihat dari hasil UTS yang rata-rata masih dibawah KKM.  
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2. Proses pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered). 

3. Pembelajaran sejarah masih dianggap pembelajaran yang membosankan, 

sehingga siswa pasif dalam proses pembelajaran. 

 

1.3. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada pengaruh “Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Take and Give terhadap Hasil Belajar  Siswa pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017”. 

 

1.4. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu “Apakah ada pengaruh positif dan signifikan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Take and Give terhadap Hasil Belajar  Siswa pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017?”. 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh positif dan signifikan model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan   Tahun Ajaran 

2016/2017. 
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1.6. Manfaat Penelitian  

Setelah diadakan penelitian ini, diharapkan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis   

 Memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh model pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar khususnya pada ranah kognitif. 

b. Bagi guru, dapat memberikan alternatif dalam menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, sebagai masukan atau saran dalam upaya mengembangkan 

susatu proses pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

sehingga bias menghasilkan siswa yang berkualitas. 

d. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai calon guru 

sejarah dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give.  

1.7. Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk menghindari terjadinya penafsiran pada penelitian ini, maka ruang 

lingkup pada penelitian ini adalah:  

1. Ruang Lingkup Ilmu   

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pendidikan, khususnya 

Pendidikan Sejarah. 
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2. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek penelitian ini adalah siswa di kelas X IPS semester genap SMA 

Negeri 1 Pesisir SelatanTahun Ajaran 2016/2017. 

 

3. Ruang Lingkup Objek 

Objek penelitian ini adalah hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

Tahun Ajaran 2016/2017 .  

 

4. Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

5. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilakukan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PARADIGMA, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Konsep Pengaruh  

Istilah pengaruh bisa didefinisikan dalam berbagai bidang ilmu dan aspek 

kehidupan, salah satunya yaitu bidang Pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan 

pengertian kata pengaruh. Menurut Alwi Hasan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:849) kata pengaruh adalah “daya yang ada dan timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuataan seseorang”. Depdikbud (2001:845) Pengaruh adalah “Daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak 

kepercayaan dan perbuatan seseorang”. Menurut Badudu dan Zain 

(2001:1031) menyatakan bahwa “Pengaruh adalah (1) daya yang 

menyebabkan sesuatu terjadi; (2) sesuatu yang dapat membentuk atau 

mengubah sesuatu yang lain; (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau 

kekuatan orang lain”. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (1982:7) 

menyatakan bahwa “pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda 

atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap 

apa-apa yang ada di sekelilingnya”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, konsep pengaruh merupakan suatu perubahan 

yang terjadi akibat adanya kekuatan dari suatu benda atau orang yang dapat 
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membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Pengaruh yang 

dimaksud dalam penelitian ini ialah pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Take and Give terhadap hasil belajar siswa, setelah menerapkan model 

pembelajaran tersebut diharapkan ada pengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah.  

 

2.1.2. Konsep Model Pembelajaran 

 

Model pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan 

pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan materi 

pembelajaran, baik secara individual maupun secara kelompok. Menurut 

Sanjaya dalam  Komalasari (2014:57) “Model pembelajaran adalah bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru”. Sedangkan menurut Syafaruddin, Irwan Nasution (2005: 

182-183) Model pembelajaran adalah “Bantuan alat-alat yang mempermudah 

siswa dalam belajar. Jadi keberadaan model pembelajaran berfungsi 

membantu siswa memperoleh informasi, gagasan, keterampilan, nilai-nilai, 

cara berpikir dan pengertian yang diekspresikan mereka”. Sedangkan 

menurut Suprijono (2009:46) “Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas”.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, model pembelajaran adalah suatu 

rencana pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran 
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untuk mempermudah siswa dalam memperoleh informasi. Melalui model 

pembelajaran guru berpedoman dalam merencencanakan proses 

pembelajaran. Jadi model pembelajaran adalah cara yang dipilih oleh guru 

untuk menyampaikan materi pembelajaran agar dapat tercapai tujuan secara 

maksimal. 

 

2.1.3. Konsep Pembelajaran Kooperatif 

Perkembangan dunia pendidikan saat ini beriringan dengan berkembangnya 

model-model pembelajaran, salah satunya yaitu model pembelajaran 

kooperatif. Menurut Depdiknas dalam Komalasari (2014: 62) “Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil yang 

saling bekerjasama  dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai 

tujuan belajar”. Menurut Rusman (2012: 202) “Pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa  belajar  dan bekerja  

dalam kelompok-kelompok kecil secara  kolaboratif yang anggotanya terdiri 

dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen“. Sedangakan Isjoni (2014: 16) mengungkapkan bahwa: 

 

 Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

sangat banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar yang berpusat pada siswa (studend oriented), terutama 

untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam 

mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, 

siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. Model 

pembelajaran ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai 

mata pelajaran dan berbagai usia. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat diartikan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang menekankan 

keaktifan dan kerjasama dalam kelompok kecil yang beranggota empat sampai 

enam orang. 

2.1.4.  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give 

2.1.4.1 Konsep Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and Give 

Model Pembelajaran Kooperatif  tipe Take and Give sering diartikan 

saling memberi dan saling menerima. Prinsip ini juga menjadi intisari dari 

model pembelajaran Take and Give. Seperti yang dikemukakan oleh Huda 

(2014:241) “Take and Give merupakan strategi pembelajaran yang 

didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu 

kepada siswa”. Sedangkan Menurut Hanafiah dan Suhana (2012:40) 

“Dalam pembelajaran kooperatif tipe Take and Give ini siswa diajak 

untuk berfikir dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh 

guru”. Semua siswa dalam  kelompok memiliki pembagian sub materi 

yang berbeda, sehingga memberikan kesempatan kepada masing-masing 

siswa untuk mempelajari bagian materinya agar dapat menjelaskan 

kepada kelompoknya. 
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Lebih lanjut disampaikan oleh Suyatno (2009:58) Take and give 

mempunyai arti: 

Menerima dan memberi, maksud take and give dalam model 

pembelajaran ini adalah siswa saling menerima dan memberi pelajaran 

pada siswa yang lainnya berdasarkan pembagian tugas yang  jelas, 

mengajar teman sebaya dengan pembagian seperti ini memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu saat 

menjadi narasumber bagi yang lain. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa memahami materi 

dengan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, seperti 

menugaskan siswa menjadi narasumber dalam kelompoknya.  

2.1.4.2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and 

Give 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give dalam 

pembelajaran harus memperhatikan langkah-langkah pelaksanaannya, hal 

ini penting diperhatikan sebelum menerapkan model pembelajaran yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. 

Huda (2014: 230-231) Langkah-langkah model pembelajaran Take and 

Give adalah sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan kartu yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran 

2. Guru mendesain kelas sebagaimana mestinya 

3. Guru menjelaskan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai 

4. Untuk memantapkan pemahaman siswa, mereka diberi masing-

masing kartu untuk dipelajari atau dihafal 
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5. Semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling 

memberi informasi. tiap siswa harus mencatat nama pasangannya 

pada kartu yang dipegangnya.  

6. Demikian seterusnya hingga setiap siswa dapat saling dan menerima 

materi masing-masing (Take and Give) 

7. Untuk mengevaluasi keberhasilan siswa, guru dianjurkan memberi 

pertanyaan yang tidak sesuai dengan kartu 

8. Strategi ini dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan 

9. Guru menutup pembelajaran. 

 

Komponen penting dalam model pembelajaran Take and Give adalah 

penguasaan materi melalui kartu, keterampilan bekerja berpasangan dan 

sharing informasi, serta evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman atau penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan di 

dalam kartu dan kartu pasangannya. 

2.1.4.3. Kelemahan dan Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Take and Give 

Pada dasarnya setiap model pembelajaran kooperatif tentu mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Meskipun ada kekurangan dalam model 

pembelajaran, sebisa mungkin seorang guru harus profesional dalam 

menjalankan tugasnya. Jadi, pengajaran harus mampu memaksimalkan 

penggunaan model pembelajaran yang ia pilih untuk mengajar dan 

meminimalisir kekurangan yang terjadi. Berikut ini adalah kelebihan dan 

kekurangan  model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give menurut 

Huda (2014:243): 
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Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give menurut 

Huda (2014: 243): 

1. Dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan 

situasi pembelajaran, 

2. Melatih siswa untuk bekerjasama dan menghargai kemampuan orang 

lain. 

3. Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelas 

4. Memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui kartu yang 

dibagikan 

5. Meningkatkan tanggung jawab siswa atas kartunya masing-masing.  

 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give menurut 

Huda(2014: 243): 

1. Kesulitan untuk mendisiplinkan siswa,  

2. Ketidak sesuaian skill antara siswa yang kurang memiliki kemampuan 

akademik,  

3. Kecenderungan terjadinya free riders dalam setiap kelompok utamanya 

siswa-siswa yang akrab satu sama lain. 

 

Berasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give adalah pembelajaran yang didukung oleh 

penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu kepada siswa yang di 

dalam kartu itu sendiri ada catatan yang harus dikuasai atau dihafal oleh 

masing-masing siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe Take and 

Givey ang menuntut siswa menguasai materi melalui kartu yang diberikan 

oleh guru, memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan dan 

mencurahkan pengetahuannya melalui interaksi kepada pasangannya 

(teman sekelas). 
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2.1.5. Konsep Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu tujuan dari kegiatan pembelajaran 

melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis. Menurut Purwanto 

(2013: 46) “Hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik akibat 

belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan 

atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar”. Lebih 

lanjut lagi ia mengatakan bahwa hasil belajar dapat berupa perubahan 

dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Hamalik (2013), 

hasil belajar adalah “bila seorang telah belajar akan terjadi tingkah laku 

pada seorang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti”.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

suatu perubahan baik berbentuk angka maupun tingkah laku yang 

dihasilkan melalui proses belajar. Dalam penelitian ini, fokus penelitian 

adalah hasil belajar pada aspek kognitif, hasil belajar pada aspek kognitif 

ini dilihat dari nilai siswa yang diperoleh pada tes yang dilakukan pada 

akhir pembelajaran. 

Hasil belajar kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati 

sebagai hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui 

pengalaman sendiri. Menurut Anas Sudijono (2001:49) “ ranah kognitif 

adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak)”.  
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Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan otak. Artinya, segala 

upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk kedalam ranah kognitif. 

Berikut penjelasan dari masing-masing tingkatan ranah kognitif menurut 

Bloom (Hamalik : 2014) : 

1. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan pengingatan bahan-bahan yang 

telah dipelajari, mulai dari fakta sampai ke teori yang menyangkut 

informasi yang bermanfaat, seperti : istilah umum, fakta-fakta khusus, 

metode dan prodesur, konsep, dan prinsip. 

2. Pemahaman. Pemahaman adalah abilitet utuk menguasai pengertian. 

Pemahaman tampak pada alih bahan dari satu bentuk kebentuk lainnya, 

penafsiran, dan memperkirakan. Contoh : memahami fakta dan prinsip, 

menafsirkan bahan lisan, menafsirkan bagan. 

3. Penerapan (aplikasi). Penerapan adalah abilitet untuk menggunakan 

bahan yang telah dipelajari ke dalam situasi baru yang nyata, meliputi 

aturan, metode, konsep, prinsip ke situasi baru, melaksanakan hukum 

dan teori ke situasi praktis, mempertunjukkan metode dan prosedur. 

4. Analisis (pengkajian). Analisis adalah abilitet untuk merinci bahan 

menjadi bagian-bagian supaya struktur organisasinya mudah dipahami, 

meliputi identifikasi bagian-bagian, mengkaji hubungan antara bagian-

bagian, mengenai prinsip-prinsip organisasi. Contoh : menyadari 

asumsi-asumsi, menyadari logika dalam pemikiran, membedakan fakta 

dan inferensi. 
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5. Sintesis. Sintesis adalah abilitet mengkombinasikan bagian-bagian 

menjadi suatu keseluruhan baru, yang menitikberatkan pada tingkah 

laku kreatif dengan cara memformulasikan pola dan struktur baru. 

Contoh : menulis cerita pendek yang kreatif, menyusun rencana 

eksperimen, menggunakan bahan-bahan untuk memecahkan masalah. 

6. Evaluasi. Evaluasi adalah untuk mempertimbangkan nilai bahan untuk 

maksud tertentu berdasarkan kriteria internal dan kriteria eksternal. 

Contoh : mempertimbangkan konsistensi bahan tertulis, kemantapan 

suatu konklusi berdasarkan data, nilai suatu pekerjaan berdasarkan 

kriteria internal dan eksternal.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

kognitif merupakan kemampuan yang dihasilkan oleh kegiatan mental 

(otak). Kemampuan ranah kognitif yaitu mencakup mengingat (remember), 

memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), menganalisis 

(analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create). 

2.2. Penelitian Relevan 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan menyatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah.  

Terdapat beberapa hasil penelitian relevan dengan penelitian yang akan 

diujikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uraian mengenai penelitian yang relevan, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian penerapan model pembelajaran 
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kooperatif tipe Take and Give efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, peneliti Rindi Novitri Antika (2013) Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif   Tipe Take and  Give   terhadap  Hasil  

Belajar Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 1 Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give meningkatkan hasil belajar siswa secara 

signifikan dengan rata-rata N-gain berkriteria sedang (0,5). Hal itu 

didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa mengemukakan 

ide berkriteria sedang(74,5%), bertukar informasi berkriteria tinggi 

(84,3%), mengomunikasikan hasil diskusi berkriteria sangat tinggi 

(90,2%), dan bertanya berkriteria sedang(74,5%). 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) tentang penerapan 

model Take and Give berbasis kontekstual terhadap peningkatan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IV SD N 01 Gayam Dompo dapat 

meningkatkan  hasil  belajar   siswa yang sebelumnya rendah. Hasil 

penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh yang positif penerapan 

model Take and Give berbasis kontekstual terhadap peningkatan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IV SD N 01 Gayam Dompo. 

 

3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mega Puspita Dewi (2013) yang 

berjudul Model Pembelajaran Take and Give berbantuan media grafis 

terhadap hasil belajar PKn SD menunjukkan adanya perbedaan yang 
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signifikan antara hasil belajar PKn kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Take and Give 

berbantuan media grafis dengan kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Rata-rata hasil belajar PKn kelompok 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Take and Give berbantuan media grafis lebih besar dari 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional 

(79,53>75,29).  

Berdasarkan uraian mengenai penelitian yang relevan, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Take and 

Give efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti  

tertarik untuk melakukan penelitian tantang “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Take and Give Terhadap hasil Siswa pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017”. 

2.3. Kerangka Fikir 

 

Proses pembelajaran terjadi ketika ada interaksi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan guru dan antara siswa dengan siswa. Proses pembelajaran yang 

dilakukan akan menentukan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa, yaitu 

seperti hasil belajar pada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik. Tingkat keberhasilan dalam pembelajaran bukan hanya 

ditentukan oleh siswa melainkan proses pembelajaran yang diberikan oleh 



21 21  

 

 

guru, sehingga siswa mampu memahami materi pembelajaran dengan baik 

serta aktif dalam proses pembelajaran.  

Penggunaan model pembelajaran yang tepat adalah alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan guru pada pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

Take and Give. Model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give adalah 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang didukung oleh penyajian 

materi melalui kartu yang dibagikan kepada siswa agar dapat melatih siswa 

bekerja sama dan mampu menghargai kemampuan orang lain, serta dapat 

mempertajam pengetahuan siswa.  

Model pembelajaran Take and Give yaitu diartikan saling memberi dan 

saling menerima, dalam hal ini yang berarti saling memberi dan saling 

menerima informasi (materi) kepada pasangan atau rekan di dalam kelas, 

siswa dituntut untuk menguasai materi melalui kartu, sehingga dapat 

membantu siswa memperdalam dan mempertajam pengetahuan dan akan 

berdampak pada kemajuan hasil belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, diasumsikan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give pada mata pelajaran sejarah 

kelas X IPS SMANegeri 1 Pesisir Selatan diharapkan siswa mampu 

memahami konsep atau materi keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  
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Atas dasar itulah peneliti akan mengadakan penelitian mengenai pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give terhadap hasil belajar 

siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan dengan metode eksperimen. 

Adapun yang bertindak sebagai variabel bebas adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give, dan variabel terikat adalah hasil belajar siswa.  

 

2.4. Paradigma 

 

 X                         Y
  

Gambar 1 . Pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

Keterangan : 

X : Variabel bebas, yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give 

Y :Variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa. 

: Garis pengaruh  

 

2.5. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan permasalahan 

penelitian. Menurut Sugiyono (2015: 96) “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Sedangkan 

Menurut S. Margono ( 2007: 67) “Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap permasalahan penelitian yang secara teoritis dianggap paling 

mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya”. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang harus dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah: 

  = Ada Pengaruh Positif dan signifikan Model Pembelajara Kooperatif Tipe 

Take and Give terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

  = Tidak ada Pengaruh Positif dan Signifikan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Take and Give terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir SelatanTahun Ajaran 

2016/2017.
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III. METODE  PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan bentuk True-Experimental Design (nondesigns). Adapun 

dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah Posttest-Only Control 

Group Design. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok kedua 

tidak diberi perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan tersebut disebut 

sebagai kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol. Adapun rancangan penelitiannya dalam Sukardi, 

(2013: 185) sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Desain penelitian 

Kelompok Treatment Posttest 

(R) E X Y1 

(R) C - Y2 

Keterangan : 

(R) E  : kelompok eksperimen 

(R) C  : kelompok kontrol  

X : treatment (perlakuan) dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

take and gve 

Y1  : data yang diperoleh dari kelas eksperimen  

Y2  : data yang diperoleh dari kelas kontrol  
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Berdasarkan desain penelitian diatas maka untuk melihat pengaruh dari 

model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give terhadap hasil belajar 

siswa kelas X IPS pada mata pelajaran sejarah adalah dengan 

mengelompokkan sampel penelitian ke dalam kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Dimana kelompok eksperimen  diberikan  perlakuan  

dengan  model pembelajaran kooperatif  tipe Take and Give dan kelompok 

kontrol diberikan perlakuan dengan metode yang konvensional. 

Pengambilan data akan dilakukan diakhir pertemuan, pada pertemuan 

terakhir siswa akan diberikan posttest untuk melihat hasil belajar siswa 

dengan bermitra bersama guru. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan unit atau seluruh objek penelitian yang dijadikan 

sebagai sumber data dalam penelitian memiliki karakteristik tertentu. 

Menurut Sugiyono (2015: 117) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Sedangkan Handari Nawawi dalam Margono (2010: 118) 

mengatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang 

terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai 

tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”. 
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Lebih lanjut Sukardi (2009:53) mengemukakan pengertian populasi yaitu:  

Populasi   kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang 

tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target 

kesimpulan hasil akhir dari suatu penelitian. Populasi dapat berupa: guru, 

siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga sekolah, hubungan sekolah dan 

masyarakat, karyawan perusahaan, jenis tanaman hutan, jenis padi dan 

sebagainya. 

 

Jadi, dapat diartikan bahwa populasi adalah keseluruhan individu atau 

objek yang diteliti yang memiliki karakteristik yang sama berupa tingkat 

pendidikan serta wilayah tempat tinggal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 yang tersebar menjadi 

lima kelas sebagai berikut: 

Tabel 3.2.Jumlah Anggota Populasi Siswa di Kelas X SMA Negeri 

Pesisir Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Dokumentasi SMAN 1 Pesisir Selatan. 

3.2.2. Sampel Penelitian  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini  menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015: 124) purposive sampling 

No Kelas Jumlah 

1 X IPS 1 32 

2 X IPS 2 29 

3 X IPS 3 31 

4 X IPS 4 30 

5 X IPS 5 31 

 Jumlah  153 
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adalah “Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Lebih 

lanjut Suharsimi Arikunto (2013:174) menjelaskan bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diartikan bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi berdasarkan 

pertimbangkan yang diambil sedemikian rupa agar dapat 

menggambarkan keadaan populasi sebenarnya. pengertian di atas dan 

hasil wawancara penelitian pendahuluan yang telah peneliti laksanakan 

pada tanggal 14 November 2016 di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, maka 

didapat langkah-langkah pengambilan sampel yaitu sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran IPS kelas X 

terkait dengan pelaksanaan pembelajran dan hasil belajar siswa 

2. Guru menjelaskan teknik dan proses pembelajaran, serta memberikan 

data hasil belajar siswa pada Ujian Tengah Semester (UTS) kelas X IPS 

semester ganjil Tahun 2016/2017 

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Sejarah, 

selanjutnya peneliti melakukan pengamatan tentang hasil Ulangan 

Tengah Semester siswa. 

Setelah dilakukan langkah-langkah diatas maka dipilihlah kelas X IPS 2 

sebagai kelas ekperimen dan kelas IPS 4 sebagai kelas kontrol. Hal tersebut 

dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Kelas X IPS 2 dan X IPS 4 memiliki kesetaraan, keduanya berada di 

Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. 
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2. Guru yang mengajar di kedua kelas adalah guru yang sama, yaitu Bapak 

Harzani, S.Pd. 

3. Materi pembelajaran dan metode yang diterapkan pada kedua kelas 

sama, menggunakan metode diskusi dan ceramah. 

4. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah sama. 

5. Jumlah siswa dari masing-masing kelas hamper sama jika dibandingkan 

dengan ketiga kelas lainnya, yaitu X IPS 2 berjumlah 29 siswa, dan X 

IPS 4 berjumlah 30 siswa. 

6. Soal ulangan tengah semester yang diberikan oleh Guru mata pelajaran 

Sejarah pada kedua kelas menggunakan soal yang sama. 

7. Persentasi nilai ulangan tengah semester (UTS) yang diperoleh kedua 

kelas pada semester Ganjil hampir sama yaitu tergolong masih rendah 

dibandingkan dengan kelas X IPS lain,  dengan persentasi nilai Kelas X 

IPS 2 jumlah siswa 29, persentasi siswa yang tuntas sebesar 20,69% atau 

sebanyak 6 siswa dan yang belum tuntas 79,31% atau sebanyak 23 

siswa. Kelas X IPS 4 jumlah siswa 30, persentasi siswa yang tuntas 

23,33% atau sebanyak 7 siswa dan yang belum tuntas 76,67% atau 

sebanyak 23 siswa.   

 

Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti memutuskan untuk 

menggunakan kedua kelas tersebut sebagai sampel penelitian ini, yaitu 

kelas X IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPS 4 sebagai kelas 

kontrol. Jumlah sampel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.3 Jumlah Anggota Sampel 

No Kelas Siswa Jumlah  Keterangan  

Laki-Laki Perempuan 

1.  X IPS 2 13 16 29 Kelas 

Eksperimen 

2.  X IPS 4 14 16 30 Kelas 

Kontrol 

Jumlah Keseluruhan = 59 

Sumber : olah data peneliti tahun 2017 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.3.1  Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015: 60) “Variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang  ditetapkan oleh  peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sedangkan menurut Brown (1998: 7) “Variabel adalah sesuatu yang 

berbeda atau bervariasi”. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya varibel bebas. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel tertikat, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (bebas) yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

Take  and Give yang dilambangkan dengan (X). 
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2. Variabel Dependen (terikat) yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017 yang dilambangkan dengan (Y). 

 

3.3.2. Definisi Operasional  

Menurut Sujarwo (2006:27) “Definisi operasional adalah definisi yang 

menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi sifat 

operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran-pengukuran 

variabel tersebut. Perumusan definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Model pembelajaran tipe kooperatif Take and Give kegiatan 

pembelajaranya diawali dengan menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai lalu siswa diberi masing-masing satu kartu. Di dalam kartu, ada 

catatan yang harus dikuasai atau dihafal oleh siswa. Siswa kemudian 

mencari pasangannya masing-masing untuk bertukar pengetahuan yang 

mereka miliki. Tiap siswa harus mencatan nama pasangannya pada kartu 

yang telah disediakan, untuk mengevaluasi keberhasilan siswa, guru 

dianjurkan memberi pertanyaan yang tidak sesuai pada kartu, guru 

menutup pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat dimodifikasi 

sesuai dengan keadaan. 

b. Hasil belajar merupakan salah satu tujuan dari kegiatan pembelajaran 

melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis.  Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil  belajar kognitif siswa berupa 

angka atau skor. Hasil belajar siswa diperoleh setelah siswa menjawab  
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instrumen tes pengetahuan yang disusun dengan 30 pilihan jamak 

dengan 5 pilihan jawaban. Indikator yang dibuat merupakan indikator 

produk yang diturunkan dari ranah pengetahuan C1, C2, C3, C4, C5, dan 

C6 yang disesuaikan dengan SK dan KD pembelajaran yang dijadikan 

sebagai objek penelitian. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti upaya untuk mendapatkan 

data yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Menurut Sugiyono (2015:38) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan”.  

3.4.1. Teknik Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi menurut Margono (2010: 158-

159) adalah “Teknik observasi lansung adalah pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlansungnya 

peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki”. 

Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur hasil 

belajar siswa kelas X IPS SMA  Negeri 1 Pesisir Selatan. 

 



32 
 

3.4.2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Usman dan Akbar 

(2009:69) adalah “pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

melihat populasi dan sampel yang digunakan dengan melihat hasil 

dokumentasi sekolah”. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan data yang sudah ada, 

yaitu data siswa di kelas X  IPS SMA Negeri  1 Pesisir Selatan yang  

termasuk dalam populasi, sampel, dan profil sekolah. 

3.4.3. Teknik Tes 

Teknik pengumpulan data lainnya adalah teknik tes. Menurut Margono 

(2010 : 170) “Tes ialah seperangkat rangsangan (stimulus) yan diberikan 

kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat 

dijadikan dasar bagi penetapan skor angka”. Penelitian ini menggunakan 

teknik tes dengan jenis posttes yaitu tes yang digunakan setelah mendapat 

perlakuan. Tes ini menggunakan soal pilihan ganda yang terdiri dari 30 

butir soal yang tersebar dalam enam ranah kognitif yaitu pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesisi (C5), dan 

evaluasi (C6).  
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3.5. Instrumen Penelitian 

3.5.1. Instrumen Tes 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen tes dengan jenis posttest. 

Menurut Anas Sudijono (2011 : 70) “Tes akhir bertujuan untuk mengetahui 

apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai 

dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik”.  Bentuk tes objektif dalam 

penelitian ini adalah tes pilihan ganda. 

Suharsimi Arikunto (2013 : 167) Langkah-langkah dalam penyusunan tes adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan tujuan mengadakan tes. 

2. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes. 

3. Merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. 

4. Menderetkan semua indikator dalam tabel persiapan  yang memuat pula 

aspek tingkah laku terkandung dalam indikator. Tabel ini digunakan 

untuk mengadakan identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki, 

agar tidak terlewati.  

5. Menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir 

yang diukur berserta imbangan antara kedua hal tersebut.  

6. Menuliskan butir-butir soal, didasarkan atas indikator-indikator yang 

sudah dituliskan.  

Adapun  Langkah-langkah penyusunan tes dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Peneliti merumuskan tujuan mengadakan tes pada penelitian ini yaitu, 

untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X IPS 2 dan X IPS 4 pada 

ranah kognitif yang akan diukur melalui posttest dengan 30 butir soal 

pilihan ganda meliputi C1-C6. 

2. Menentukan cakupan materi yang akan diukur menyangkut penetapan 

cakupan materi dan aspek kognitif yang akan diukur.  Bahan atau pokok 



34 
 

bahasan yang akan dijadikan tes yaitu proses masuk dan 

berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. 

3. Mengidentifikasi setiap indikator guna memudahkan peneliti membuat 

butir soal, kemudian menuliskan butir-butir soal berdasarkan indikator-

indikator yang telah dituliskan. 

4. Setelah penyusunan instrumen tes maka setiap butir soal diberi skor 

untuk setiap jenjang kemapuan kognitif. Adapun pedoman penskoran 

tes dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Posttest 

No 
Jenjang 

Kognitif 
Jumlah Soal Skor Jumlah 

1   C1  8 1 8 

2  C2 7 2 14 

3  C3 5 2 10 

4  C4 4 3 12 

5  C5 3 3 9 

6  C6 3 4 12 

Total  65 

Sumber: Olah data peneliti 2017 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa skor yang diberikan untuk setiap 

jenjang kemampuan berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang maka skor 

yang diberikan semakin tinggi. Terkait dengan perbedaan skor yang 

diberikan untuk setiap jenjangnya, tidak ada pedoman khusus yang 

peneliti gunakan. 

Sudijono (2008: 306) orang yang paling tahu berapa bobot yang 

seharusnya diberikan terhadap jawaban yang betul itu adalah 

pembuat soal itu sendiri yaitu tester, karena dialah orang yang paling 

tahu mengenai derajat kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing 

butir item yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar.  

 



35 
 

5. Setelah dilakukan penyusunan dan penskorsn istrumen tes yang sesuai 

dengan pedoman di atas, didapat 30 butir soal berupa pilihan ganda 

meliputi enam ranah kognitif yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 dengan 

5 pilihan jawaban. 

6. Melakukan uji prasyarat instrumen tes yaitu, uji validitas, uji 

reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran. 

 

3.6. Uji Persyaratan Instrumen 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam 

mengumpulkan data penelitian ini menggunakan instrumen tes. Menurut 

Margono (2010: 170) tes ialah seperangkat ransangan (stimulus) yang 

diberikan kepada  seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang 

dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Benar tidaknya data dilihat 

dari instrumen yang digunakan dalam penelitian. Adapun pengujian 

instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut : 

3.6.1. Uji Validitas Instrumen  

Suatu tes mempunyai hasil ukuran yang baik (valid) untuk suatu tujuan 

tertentu yang spesifik. Validitas adalah suatu ukuran atau tingkatan yang 

menyatakan bahwa suatu alat ukur telah sesuai dengan apa yang diukur. 

Sugiyono (2009: 121) menyebutkan “Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Uji validitas yang digunakan peneliti ialah uji validitas dengan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut: 

    
  ∑    ∑    ∑  

√{  ∑      ∑   }{  ∑   ∑   }
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi X dan Y 

N = jumlah responden 

∑XY = total perkalian skor X dan Y 

∑Y = jumlah skor variabel Y 

∑X = jumlah skor variabel X 

∑   = total kuadrat skor variabel X 

∑   = total kuadrat skor variabel Y 

(Suharsimi Arikunto, 2013: 213) 

Kriteria pengujian r hitung  >  r tabel dengan α=0,05 maka alat ukur tersebut 

dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung  <  r tabel  maka alat ukur 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.6.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 100) realibilitas suatu tes adalah 

tingkat keajegan atau ketepatan instrumen terhadap kelas yang dapat 

dipercaya sehingga instrument dapat diandalkan sebagai pengambilan data 

Selanjutnya ditambahkan oleh Sujarweni  (2012: 186) reliabilitas 

instrumen merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan 

yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk 

kuesioner. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menggunakan rumus alpha menurut Suharsimi Arikunto 

(2010: 239)  sebagai berikut: 

    (
 

   
)(   

∑  
 

  
 ) 

Ketereangan: 

     = realibilitas soal 

∑  
   = jumlah varian butir 

  
   = varian total 

   = banyaknya soal 
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(Suharsimi Arikunto, 2013: 89) 

 

Selanjutnya menginterprestasikan besarnya nilai realibilitas dengan indeks 

korelasi sebagai berikut:  

Tabel 3.5. Daftar Interprestasi Koefisien “r” 

Koefisien r Reliabilitas 

0,80-1,00 Sangat kuat 

0,60-0,79 Kuat 

0,40-0,59 Sedang 

0,20-0,39 Rendah 

0,00-0,19 Sangat Rendah 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2008: 75). 

 

3.6.3. Tingkat Kesukaran 

Derajat atau tingkat kesukaran yang dimiliki oleh tiap butir item soal tes 

hasil belajar berfungsi untuk mengetahui bermutu atau tidaknya butir-butir 

item tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung angka 

indeks kesukaran item dalam penelitian ini menurut Sudijono (2008: 372) 

adalah sebagai berikut: 

TK = 
  

 
 

Keterangan : 

TK : Angka indeks kesukaran item 

NP : Banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan betul 

N : jumlah siswa yang mengkuti tes hasil belajar 

 

Setelah diketahui indeks kesukaran tiap butir soal, maka untuk 

menginterpretasikan tingkat kesukarannya dapat ditentukan dengan 

menggunakan tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Besarnya P Interpretasi 

   0,30 Sangat Sukar 

 0,30 – 0,70 Cukup (Sedang) 

  0,70 Mudah 

Sumber: Sudijono (2008: 372). 

 

3.6.4. Daya Pembeda 

 

Daya Beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (kemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). Daya beda soal dapat dicari dengan 

menggunakan rumus: 

       dimana   
  

  
      

  

  
 

Keterangan : 

D : Daya beda soal 

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar 

BB :Banyaknya peserta kelompok bahwa yang menjawab soal itu benar  

JA : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar butir soal 

yang diolah 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar butir soal 

yang diolah 

 

Klasifikasi daya beda sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Klasifikasi Daya Beda 

Besarnya D Interpretasi 

  0,20 Jelek(poor) 

 0,20 - 0,40 Sedang(satisfactory) 

 0,40 – 0,70 Baik(good) 

 0,70 – 1,00 Baik sekali(excellent) 

 Negatif Semuanya tidak baik 

Sumber : Sudijono (2008: 389). 
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3.7. Uji Prasyarat dan Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

analisis data kuantitatif, sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat sebagai berikut: 

 

3.7.1. Pengkonversian Skor Menjadi Nilai 

Setelah pengambilan data dilakukan, maka akan diperoleh skor dari 

masing-masing siswa. Skor yang didapat, disebut skor mentah (raw score). 

Setelah dihitung skor mentah setiap siswa, langkah selanjutnya adalah 

mengolah skor mentah tersebut menjadi nilai-nilai jadi. Nilai-nilai jadi 

yang dimaksud adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan 

tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 272) Rumus yang digunakan 

untuk mengubah skor menjadi nilai adalah sebagai berikut: 

N =
                   

             
x 100 

 

3.7.2. Uji Prasyarat Analisis Data 

Sebelumnya perlu dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas data. Langkah-langkah uji prasyarat yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

3.7.2.1. Uji Normalitas  

Sebelum menganalisis data adalah melakukan uji normalitas pada 

data.Data diuji kenormalannya, apakah data data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Chi 

Kuadrat, dengan ketentuan sebagai berikut:  
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1. Taraf Signifikansi 

Taraf Signifikansi yang digunakan   = 5% 

2. Menentukan formula Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

3. Menentukan chi kuadrat dengan rumus 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan : 

Oi = Frekuensi harapan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

k  = Banyaknya pegamatan. 

 

4. Keputusan Uji 

Tolak H0 jika X
2  X dk = (k-1) dengan taraf   5% = taraf nyata untuk 

pengujian.  

 

3.7.2.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2013: 364), bahwa pengujian homogenitas sampel 

menjadi sangat penting apabila peneliti bermaksud melakukan 

generalisasi untuk hasil penelitiannya serta penelitian yang data 

penelitiannya diambil dari kelompok-kelompok terpisah yang berasal 

dari satu populasi. 
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Dalam peneliian ini homogenitas akan menggunakan uji perbandingan 

varian. Suharsimi Arikunto (2013: 364) menyebutkan bahwa dalam 

menguji homogenitas sampel, pengetesan didasarkan atas asumsi bahwa 

apabila varian yang dimiliki oleh sampel-sampel yang bersangkutan tidak 

jauh berbeda, maka sampel-sampel tersebut cukup homogen. Sesuai 

menurut Misbahudin dan Iqbal Hasan (2013: 290-291) sebagai berikut: 

   
            

               
 

 

Prosedur pengujiann statistiknya sebagai berikut : 

1. Menentukan formula hipotesis 

H0 = data varian homogen 

H1= data varian tidak homogen 

2. Menentukan taraf nyata ( ) dan nilai X
2
 

Taraf nyata yang digunakan ialah 5% (0,05) 

Nilai F dengan db pembilang (VI) = n-1 dan db penyebut (V2) = n-

1 

3. Menentukan kriteria pengujian  

H0 diterima apabila F0  Ftabel 

H1 ditolak apabila F0  Ftabel 

4. Kesimpulan  

Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. 
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3.7.3. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2015:96), hipotesis merupakan dugaan atau jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  = Ada Pengaruh Positif dan Signifikan Model Pembelajaran Kooperatif 

tipe Take and Give terhadap hasil belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017. 

  = Tidak Ada Pengaruh Positif dan Signifikan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Take and Give terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

Melihat pengaruh positif dari model pembelajaran kooperatif tipe Take 

and Give digunakan rumus Eta ( ). Rumus kolerasi Eta ( ) digunakan 

pada analisis kolerasi sederhana variabel nominal dengan variabel interval. 

Rumus koefesien kolerasi Eta ( ) dalam Misbahudin (2013: 57) sebagai 

berikut: 

   √  
∑  

                     

∑  
 
             

 

Keterangan 

N1 dan N2 = sampel 1 dan sampel 2 

YT  = rata-rata dari seluruh sampel kelompok 1 dan 2 
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∑  
 
.  = jumlah kuadrat kedua buah sampel 

Y1 dan Y2 = rata-rata tiap kelompok 

 

Setelah didapat nilai koefisien kolerasi Eta ( ) maka dapat diketahui arti 

dari nilai koefisien kolerasi dengan melihat tabel interval nilai kolerasi 

sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Koefisien Kolerasi dan Kekuatan Hubungan. 

Interval Koefisien (r) Tingkat Hubungan 

KK = 0,00 Tidak ada 

0,00 < KK ≤ 0,20 Sangat Rendah 

0,20 < KK ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < KK ≤ 0,70 Sedang  

0,70 < KK ≤ 0,90 Kuat 

0,90 < KK ≤ 1,00 Sangat Kuat 

KK = 1,00 Sempurna 

Sumber: Misbahuddin dan Hasan (2013: 48) 

Mencari pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif tipe 

Take and Give  terhadap hasil belajar siswa menggunakan rumus Uji F, 

yaitu sebagai berikut : 

    F = 
      –   

            
 

Keterangan :  

N : jumlah sampel 

K : jumlah sub kelas dan variabel nominal  

 

Kriteria uji F menurut Misbahuddin dan Hasan (2013: 124) apabila F ≤ 

F(v1) (v2)  maka H1 ditolak dan apabila F > F(v1) (v2) maka H1 diterima dengan 

V1 = k-1, V2 = n-k dan taraf nyata 5% (0,05).  

 

 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dianalisis diperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan model pembelajaran kooperatif 

tipe Take and Give terhadap hasil belajar siswa, yaitu dapat dilihat dari uji 

hipotesis menggunakan rumus eta dengan hasil (Ƞ ) = 0,72 dan uji F dengan hasil 

F (hitung) = 61,35 > F (tabel) = 4.01. Hal ini dipicu oleh penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give dalam proses pembelajaran. Dalam 

hal ini pembelajaran menekankan pada keaktifan dan pemahaman siswa dalam 

memberi dan menerima materi pembelajaran yang mampu meningkatkan 

pengetahuan serta aktivitas belajar siswa. Dengan demikian, penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2016/2017.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan tahun ajaran 2016/2017 dapat dikemukakan saran sebagai berikut :  
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1. Pihak sekolah, diharapkan dapat mempertimbangkan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give sebagai salah satu alternatif 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan diharapkan agar dapat 

melengkapi fasilitas pembelajaran agar siswa dapat melaksanakan proses 

pembelajaran baik sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat maksimal. 

2. Bagi guru, model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran Sejarah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi siswa, selama proses pembelajaran siswa diharapkan dapat bertanggung 

jawab atas tugas yang telah diberikan, berani dalam menyampaikan pendapat, 

mampu bekerjasama dengan teman sekelas , dan berusaha menguasai materi 

dengan baik agar materi yang disampaikan oleh teman kelompok dapat 

diterima dengan baik begitu juga sebaliknya sehingga mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal.   
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