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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Danim (2013: 2) mengemukakan bahwa Pendidikan 

merupakan proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimilikinya. Maka dapat diartikan 

bahwa pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan membantu 

manusia terhindar dari masa ketidaktahuannya menjadi manusia yang 

bermetamorfosis menuju manusia yang dewasa dan manusia yang sebenar-

benarnya. 

Keaktifan belajar siswa merupakan salah satu faktor pendukung 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Keaktifan belajar siswa  dapat 

dalam bentuk peran aktif secara lisan, visual ataupun keaktifan motorik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Keaktifan juga terdapat pada surat An-

Nahl ayat 78 yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Artinya : “ dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia 

memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar 

kamu bersyukur” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap anak di karuniai pendengaran 

dan penglihatan agar anak dapat bersyukur dan memanfaatkan dalam 

mencari ilmu pengetahuan dan mencari pengalaman pribadi serta 

pengalaman bermakna. Keaktifan memberikan pengalaman pribadi dan 

pengalaman bermakna dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi 

aktif dalam proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya keaktifan 

belajar siswa kelas Vb di SD Negeri Gunungpuyuh CBM kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi yang 

telah dilakukan.  
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Keadaan siswa tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan pada 

permendikbud No 65 tahun 2013 tentang standar proses yang dijelaskan 

bahwa karakteritik pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar dengan 

pendekatan scientific approach.  Pendekatan scientific approach terdiri dari 

lima tahapan pembelajaran yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasoisasi dan mengkomunikasikan.  

Tahapan tesebut sudah memfasilitasi peran aktif siswa dalam proses 

pembelajaran. Akan tetapi, pada kegiatan mengamati ketika siswa diminta 

mengamati penjelasan guru atau mengamati suatu bacaan yang tersedia 

pada buku siswa terdapat beberapa siswa yang mengobrol dengan teman 

sebangkunya dan bermain-main dengan mainannya adapula siswa yang 

menyimak penjelasan guru dan menuliskan penjelasan guru di buku 

catatannya. 

Pada tahap menanya ketika guru sudah memfasilitasi siswa 

kesempatan untuk bertanya mengenai fakta, konsep atau prosedur siswa 

masih sibuk dengan aktivitasnysa yang mengobrol ada juga siswa yang 

saling menyalahkan temannya untuk bertanya mengenai kegiatan 

menyimak penjelasan guru atau membaca suatu teks bacaan, adapula siswa 

yang kurang memahami penjelasan guru dengan pertanyaan yang bersifat 

faktual atau menanyakan hal yang tidak dimengerti pada teks bacaan.  

Tahap  mengumpulkan informasi ketika guru sudah memfasilitasi 

siswa untuk mengumpulkan informasi baik dari buku siswa maupun modul, 

yang dilakukan siswa semakin tidak bisa diatur, ada juga siswa yang dari 

awal menyimak penjelasan guru menjadi ikut tidak fokus dalam kegiatan 

pembelajaran, kebanyakan siswa menyontek atau menyamakan informasi 

yang ditemukan oleh teman-temannya yang menyimak penjelasan guru dan 

mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang telah disediakan. 

Pada tahap mengasoisasi ketika guru memfasilitasi siswa untuk 

mengkaitkan informasi yang telah dikumpulkan dengan dengan kegiatan 

sehari-hari, kebanyakan siswa berdiam dan hanya menjawab sedikit 

jawaban jika guru menanyakan kan kembali materi yang telah dijelaskan, 

namun siswa yang dari awal menyimak dapat mengembangkan penjelasan 
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guru dengan mengumpulkan informasi dari sumber lain. Pada tahap akhir 

yaitu tahap mengkomunikasi ketika guru memberikan fasilitas kepada siswa 

untuk menyimpulkan pembelajaran hanya beberapa siswa yang dapat 

menyimpulkan pembelajaran dengan dengan baik.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada guru 

kelas dapat disimpulkan bahwa siswa di kelas Vb kurang ideal kerena 

jumlah siswa mencapai 35 siswa, siswa kurang aktif dan kurang 

berpartisipasi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, materi ajar 

yang diterima siswa kurang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam 

pembelajaran serta nilai KKM siswa adalah 70 sebagai hasil belajar siswa. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis di dalam kelas 

penulis menemukan beberapa kendala proses pembelajaran. Ciri-ciri itu 

dapat dilihat dari sikap siswa dalam proses pembelajaran. Terdapat 74,28 % 

siswa tidak aktif dan 25,72% siswa yang mengamati penjelasan guru. dalam 

kegiatan pembelajaran. Berdasarkan data hasil observasi pra penelitian yaitu 

dalam proses pembelajaran siswa di kelas Vb kurang aktif dalam menikuti 

proses pembelajaran. Jika terus dibiarkan akan berdampak pada penurunan 

hasil belajar siswa 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan yang terdapat didalam 

kelas Vb di SDN Gunungpuyuh CBM maka penulis menemukan cara 

alternatif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu dengan 

menerapkan model-model dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang 

dapat mengatasi permasalah yang terjadi di dalam kelas Vb ada model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa yaitu model 

pembelajaran kooperatif. 

Salah satu tipe yang dapat mengatasi permasalahan yang ada dikelas 

Vb yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give. Menurut 

Shoimin (dalam Slavin 2013: 269) mengemukakan bahwa pembelajaran 

dengan model Take and Give dapat membuat siswa berperan aktif dan 

membangun pengetahuan yang nantinya dapat mereka miliki dalam 

ingatannya serta siswa akan diberi kesan pembelajaran yang menyenangkan 

karena pembelajaran bisa menjadi pengalaman belajar untuk siswa. Model 
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pembelajaran kooperatif tipe Take and Give ini bertujuan membantu siswa 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran tersebut 

membantu ingatan siswa mengenai materi yang akan diajarkan, sehingga 

siswa dapat dihantarkan kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa model pembelajaran Take 

and Give dapat membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Take and Give 

dalam hal ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa yang telah 

terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013), mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give. Penelitian ini sudah menjadi 

relevan karena adanya dua variable yang digunakan sama. Instrumen yang 

dilakukan yaitu dengan menggunakan tes dan observasi untuk langkah-

langkah model kooperatif tipe Take and Give. Penelitian ini dapat 

disimpulkan berhasil dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian 

ini menerapkan model kooperatif tipe Take and Give pada tema 7 subtema 

2 pembelajaran ke 3 di kelas Vb SD Negeri Gunungpuyuh CBM. Dengan 

penerapan model tersebut diharapkan untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa kelas Vb di sekolah dasar. 

 

B. Rumusan Masalah PTK 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang masalah, 

penulis merumuskan masalah dalam rumusan masalah, yaitu sebagai 

berikut ; 

1. Bagaimana penerapan model kooperatif tipe Take and Give terhadap 

keaktifan siswa pada tema 7 subtema 2 pembelajaran ke 3 dikelas Vb ? 
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2. Bagaimana peningkatan keaktifan belajar siswa selama pembelajaran 

model kooperatif tipe Take and Give pada tema 7 subtema  2 

pembelajaran ke 3 kelas Vb ? 

 

C. Tujuan Penelitian PTK 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

Penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dengan penerapan model 

kooperatif tipe Take and Give pada tema 7 subtema 2 pembelajaran ke 

3 kelas Vb. 

2. Mendeskripsikan peningakatan keaktifan selama pembelajaran dengan 

penerapan model kooperatif tipe Take and Give tema 7 subtema 2 

pembelajaran ke 3 kelas Vb. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis yaitu : 

1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai 

penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Take and Give untuk 

meningkatkan keaktifan siswa kelas Vb sekolah dasar. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi Siswa 

1) Penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

melalui penerapan model kooperatif tipe Take and Give 

2) Penelitian ini dapat menumbuhkan minat belajar siswa pada 

proses pembalajaran 

3) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

b) Bagi Guru 

1) Untuk meningkatkan motivasi guru dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa 
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2) Untuk meninngkatkan kemampuan guru dalam menerapkan 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Take and Give 

3) Untuk menjadi bahan evaluasi guru dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa 

c) Bagi Sekolah 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam proses 

pembelajaran disekolah  

d) Bagi Penulis 

Untuk mempermudah penulis dalam membuat laporan penelitian 

tindakan kelas dalam proses pembelajaran 

 


