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Kelas 

Hasil observasi dan wawancara di SMA Negeri 11 Semarang diperoleh 

informasi bahwa keaktifan kelas XI MIPA sudah cukup baik. Maka dari itu, perlu 

adanya suatu variasi yang baru model pembelajaran yang menarik, aktif, dan 

inovatif untuk meningkatan keaktifan kelas dan membantu siswa agar lebih aktif. 

Salah satunya melalui model pembelajaran take and give.  

Penelitian ini bertujuan : 1) untuk mengatahui apakah itu model 

pembelajaran take and give 2) untuk mengetahui model pembelajaran take and 

give yang diterapkan di kelas XI MIPA SMA Negeri 11 Semarang 3)) untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran take and give terhadap 

keaktifan kelas. Model pembelajaran take and give ini diterapkan agar 

memudahkan siswa selama pembelajaran di kelas supaya lebih aktif. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen dengan 

desain penelitian posttest-only control group desaign true-experimental. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, sebar 

angket, dan studi dokumen. Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh 

penerapan model pembelajaran take and give terhadap keaktifan kelas XI MIPA 

SMA Negeri 11 Semarang tahun ajaran 2018/2019. Subjek dalam penelitian ini 

adalah kelas XI MIPA 1 dan XI MIPA 2 SMA Negeri 11 Semarang. Penentuan 

subjek tersebut dilakukan dengan mengamatan seluruh siswa kelas XI MIPA 

SMA Negeri 11 Semarang dan diambil kelas paling pasif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Model pembelajaran take 

and give atau memberi dan menerima merupakan inti dari dari Model take and 

give. Model pembelajaran ini didukung oleh penyajian data yan diawali dengan 

pemberian kartu kepada siswa. Kedua, Pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran take and give dengan mengumpulkan data-data penelitian yang 

diperoleh berdasarkan hasil observasi atau pengamatan, wawancara, dan catatan 

lapangan. Penerapan model pembelajaran take and give dapat meningkatkan 

keaktifan siswa, penerapan model pembelajaran take and give dapat memudahkan 

siswa dalam memaham materi dalam pembelajaran, dalam penerapan model 

pembelajaran take and give siswa tidak lagi hanya sebagai objek pembelajaran 

tetapi sebagai subjek pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu Ada pengaruh 

signifikan penerapan model pembelajaran take and give terhadap keaktifan kelas 

siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 11 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019. 

Yaitu berpengaruh 35,8% , sedangkan sisanya 64,2% keaktifan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran take and give dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 
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ABSTRACT 

 

Prastiwi, Juniana, 2019, "The Influence of the Application of Take and Give 

Learning Models on the Accuracy of Class XI MIPA of SMA Negeri 11 

Semarang Academic Year 2018/2019" Faculty of Social Sciences, Semarang State 

University. Supervisor: Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. , Drs. Bain, M.Hum. 

Keywords: Influence, Take and Give Learning Model. Class Activity. 

The results of observations and interviews at Semarang State High 

School 11 obtained information that the activity of class XI MIPA was good 

enough. Therefore, there is a need for a new variety of interesting, active and 

innovative learning models to improve classroom activity and help students be 

more active. One of them is through the take and give learning model.

 This study aims: 1) to find out whether the take and give learning model 

2) to find out the take and give learning model applied in class XI MIPA 11 SMA 

Negeri 3)) to determine the effect of the implementation of the take and give 

learning model on class activity. This take and give learning model is applied to 

make it easier for students during class learning to be more active. 

This research is a kind of quantitative research experiment with posttest-

only control group desaign true-experimental research design. Data collection 

techniques in this study are using observation techniques, spread questionnaires, 

and study documents. The focus of this research is the effect of the 

implementation of the take and give learning model on the activeness of the XI 

MIPA class in Semarang 11 SMA 2018/2019. The subjects in this study were 

class XI MIPA 1 and XI MIPA 2 Semarang State High School 11. Determination 

of the subject was carried out by observing all students of class XI MIPA 11 of 

SMA Negeri Semarang and taken the most passive class. 

 The results of the study show that: First, the take and give or give and 

receive learning model is the core of the take and give model. This learning model 

is supported by the presentation of data beginning with giving cards to students. 

Second, the implementation of the take and give learning model by collecting 

research data obtained based on observations or observations, interviews, and 

field notes. The application of take and give learning models can increase student 

activity, the application of take and give learning models can facilitate students in 

understanding the material in learning, in the application of take and give learning 

models students are no longer just learning objects but as learning subjects. And 

the third is that there is a significant effect of the implementation of the take and 

give learning model on the class activity of class XI MIPA 1 Semarang 11 Senior 

High School Academic Year 2018/2019. That is influencing 35.8%, while the 

remaining 64.2% activeness of students in learning using the take and give 

learning model is influenced by other factors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting bagi umat 

manusia sekaligus menjadi bukti faktual yang bahwasannya pendidikan  

tidak hanya akan berhenti pada satu generasi melainkan akan terus 

berkesinambungan melalui generasi lampau. Tingkat pendidikan suatu 

bangsa dapat menggambarkan kemajuan peradaban.  Menurut Undang-

Undang  Nomer 20 Tahun 2003 tentang,  Pendidikan  adalah  usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memilki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Bagaimana yang telah dikemukan oleh Atno dalam Jurnal Penelitian 

Pendidikan berjudul Menngkatkan Hasil Belajar Sejarah Siswa melalui 

Pendekatan Pembelajaan Kontekstual Dengan Media VCD Pembelajaran 

bahwa : “Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, baik secara pribadi mampun sebagai 

modal dasar pembangunan dasar bangsa. Dalam proses belajar mengajar, 

guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi tetapi juga harus 

berupaya agar materi pelajaran yang disampaikan manjadi kegiatan yang 

menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Apabila guru tidak 
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dapat menyampaikan materi dengan tepat dan menarik, hal ini dapat 

menimbulkan kesulitan belajar, sehingga siswa mengalami 

ketidaktuntasan dalam belajarnya (Pramita Vol. 20 No. 1, 2010:94).” 

Kegiatan pendidikan, yang terlaksana melalui hubungan atau 

interaksi pendidikan antara peserta didik dan pendidik, merupakan 

peristiwa dan sekaligus upaya yang istimewa dan unik. Istimewa karena 

dengan pendikan itulah (individu-individu) manusia dipersiapkan untuk 

menjalani kehidupannya, dan diarahkan serta dimungkinkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan kehidupannya. Untuk karena mengandung ciri-

ciri khas yang tidak terdapat pada kegiatan-kegiatan lainnya. Ciri khas itu 

terutama ditandai dengan sejumlah kandungan yang terdapat pada 

kegiatan pendidikan, yaitu adanya peserta didik, pendidik dan tujuan 

pendidikan, yang ketiganya terintegrasi melalui proses pembelajaran 

yang terjadi pada suatu kondisi  yang disebut situasi pendidikan. 

Bagaimana yang telah dikemukan oleh Wiwin Ambasari dalam 

Jurnal Pendidikan UNS berjudul “Pengaruh pembelajaran inkuiri

terbimbing terhadap keterampilan proses sains daar pada pelajaran 

biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Surakarta” juga menjelaskan

mengenai pendidikan bahwa : “Pendidikan bukanlah  sesuatu yang statis 

melainkan sesuatu yang dinamis sehingga menuntut adanya suatu 

perbaikan yang terus menurus. Dunia pendidikan memiliki tujuan yang 

harus dicapai dalam proses pembelajarannya. Pendidikan tidak hanya 

pada penguasaan materi, tetapi juga ditekankan pada penguasaan 



3 

katerampilan. Siswa juga harus memiliki kemampuan untuk berbuat 

sesuatu dengan menggunakan proses dan prinsip ilmuan yang telah 

dikuasai, dan learning to know (belajar untuk tahu) dan learning to do 

(pembelajaran untuk berbuat) harus dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran.” (Jurnal pendidikan UNS. Vol 5. No 1 Oktober 2015). 

Pendidikan juga merupakan hal yang penting bagi perkembangan 

dunia, karena dengan pendidikan mampu sebagai jembatan untuk 

menyejahterakan kehidupan manusia. Artinya bahwa pendidikan 

merupakan komponen yang penting bagi kehidupan manusia 

dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran. Sehingga orang bisa 

memperoleh kemampuan serta dapat membedakan hal baik dan benar.  

Maka dapat disimpulkan pembelajaran adalah sebagai  implementasi dari 

pendidikan. Karena tujuan pendidikan dapat tercapai melalui berbagai 

proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peerta didik 

belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan 

kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptkan kondisi agar terjadi 

belajar. (Bambang, 2008:85). Dalam pengertian lain, pembelajaran 

adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber 

belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik (Sadiman, ddk, 

1986:7). Pembelajaran disebut juga kegiatan pembelajaran adalah usaha 

mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri 

secara posotif dalam kondisi tertentu (Miarso, 2004:528). Dengan 
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demikian, inti dari pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan 

oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran tidak akan berhenti jika tidak menghasilkan kegiatan 

belajar pada para peserta didiknya. 

Kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika peserta didik belajar 

secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Kegiatan pembelajaran ini 

akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika dilakukan dalam 

lingkungan yang nyaman dan memberi rasa aman bagi peserta didik. 

Pembelajaran sebaiknya berdasarkan teori pembelajaran yang bersifat 

preskriptif yaitu teori yang memberikan “resep”  untuk mengatasi 

masalah  belajar. Teori pembelajaran yang preskriptif itu harus 

memperhatikan tiga variabel pembelajaran, yaitu kondisi, metode 

(perlakukan) dan hasil pembelajara. (Miarsi, 2004:529). Teori 

pembelajaran bersifat preskripif artinya berusaha untuk merusmuskan 

cara-cara membuat peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Teori 

pembelajaran ini tidak semata-mata merupakan penerapan dari teori atau 

prinsip-prinsip belajar walauapun berhubungan dengan proses belajar. 

Proses pembelajaran dapat dipahami atau dijelaskan dengan 

menggunakan teori belajar. Sedangkan Lindgren (1976) menyebutkan 

bahwa fokus sistem pembelajaran mencakup tidak aspek, yaitu peserta 

didik, proses belajar, dan situasi belajar. Selain itu dalam pembelajaran 

terdapat proses membelajarkan. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses pembelajaran 



5 

didalam kelas maka hasil belajar yang dihasilkan akan baik. Dalam 

pengajaran sejarah, metode dan  pendekatan serta model yang telah 

dipilih, merupakan alat komunikasi yang baik antara pengajar dan setiap 

uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar. Banyak 

elemen komunikasi yang dapat dicari, untuk pengajaran sejarah elemen 

utamanya antara lain berupa minta dan  keaktifan siswa dalam 

pengajaran tersebut. 

Berdasakan hasil observasi di SMA Negeri 11 Semarang, dari semua 

kelas XI MIPA 1 sampai 7 menunjukan aktifitas kelas yang masih  pasif, 

terumata pada kelas XI MIPA 1,2 dan 5 aktivitas belajar mengajar 

sejarah terlihat berjalan satu arah kerena siswa hanya mendengar dan 

mencatat saat guru menyampaikan materi saja. Aktifas tanya jawab 

terjadi itupun karena pertanyaan dari guru serta siswa kurang menikmati 

aktivitas belajarnya. Dari metode yang digunakan oleh guru 

menimbulkan kurangnya perhatian dan rasa senang siswa dalam 

mengikuti aktifitas belajar sejarah, yang juga terlihat dari pasif nya 

diskusi yang dilaksanakan siswa. Dari penjabaran berikut, maka perlunya 

motivasi yang baru yaitu menggunakan model pembelajaran yang baru. 

Agar membuat siswa tidak merasa dalam pembelajaran sejarah tidak 

berjalan satu arah. Sehingga  bisa lebih aktif lagi  

Melihat fakta dari hasil observasi yang saya lihat dan simpulkan, 

siswa SMAN 11 Semarang dalam keaktifan dalam pembelajaran sejarah 

masih kurang. Dan tergolong masih rendah. Keaktifan dalam 
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pembelajaran dapat dilihat dari keikut sertaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Kebanyakan nilai dari belajar aktif berasal dari berfikir 

tentang aktivitas ketika siswa melakukan  dan mendiskusikan materi ajar 

yang telah siswa dapatkan dengan siswa yang lainnya yang masih belum 

menguasai. Belajar aktif memiliki bebagai manfaat untuk membantu 

siswa merefleksikan apa yang telah mereka dapatkan selama 

pembelajaran berlangsung. Hal ini seringkali bermanfaat untuk 

menyampaikan pelajaran singkat setelah aktivitas belajar didalam kelas 

selesai.  

Teori tentang keaktifan belajar datang dari Winkel, menurutnya 

belajar merupakan aktivitas mental ataupun psikis yang berlangsung baik 

di lingkungan dengan interaksi yang aktif. Selain itu belajar diharuskan 

atau menghasilkan perubahan yang secara langsung ataupun tidak 

langsung dalam pribadi yang melakukannya. Dalam belajar akan ada 

hasil perubahan dalam pengelolaan pemahaman dalam sisi apapun. 

Terutama untuk anak-anak yang baru mengenal. Menurut Arifin 

(2010:10) Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara 

pendidik “guru” dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan untuk

menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan 

belajar siswa. 

Seperti yang telah di jabarkan di atas keaktifan siswa perlunya 

adanya  interaksi guru dan siswa. dan supaya siswa menjadi aktif 
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perlunya pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosan bagi 

siswa. agar siswa selalu merasa ada ketertarikan untuk beajar dan 

memahami materi yang diberikan oleh guru. Maka dari itu tugas guru, 

bagaimana agar pembelajarn tersebut terlaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang diingin tercapai. Karena masih banyaknya masalah dalam 

pembelajaran dan perlunya solusi untuk segara dipecahkan masalah 

dalam pembelajaran tersebut. hal ini perlu adanya  tindakan untuk 

meningkatnkan keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Salahnya satu diantaranya dengan memilih model pembelajaran yang 

tepat. 

Menurut Syafaruddin, Irwan Nasution (2005: 182-183) Model 

pembelajaran adalah  alat bantu yang mempermudah siswa dalam belajar, 

jadi keberadaan model pembelajaran berfungsi membantu siswa 

memperoleh informasi, gagasan, ketrampilan, nilai-nilai, cara berpikir 

dan pengertian yang di ekspresikan mereka. Maka dipilihlah model 

pembelajaran  take and give yang dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran karena  di dalam aktivitas pembelajaannya meliputi 

beberapa ranah kognitif. Menurut Huda (2014: 243), take and give 

menuntut siswa memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa 

untuk berkerjasama dan menghargai kemampuan orang lain, dan dapat 

meningkatkan tanggung jawab siswa atas kartunya masing-masing. take 

and give adalah model pembelajaran kooperatif  yang sering diartikan 

saling memberikan dan saling menerima. Komponen penting dalam 
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model pembelajaran take and give adalah penguasaan materi melalui 

kartu, ketrampilan bekerja bepasangan dan sharing informasi, sarta 

evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman atau penguasaan 

siswa terhadap materi yang diberikan dalam kartu dan kartu 

pasangannya. Hal yang demikian merupakan tuntunan untuk siswa agar 

siswa mampu mengembangkan kemampuan berfikirnya, sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. adapun kelebihan dan kekurangan 

yang di miliki model pembelajaran kooperatif tipe take and give adalah 

Kelebihan model take and give menurut Huda (2014:243). Dapat 

dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginkan dan situasi 

pebelajaran, Melatih siswa untuk berkerjasama dan menghagai 

kemmapuan orang lain, Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik 

dengan teman sekelas, Memperdalam dan mempertajam pengetahuan 

siswa melalui kartu yang dibagikan, Meningkatan tanggung jawab siswa 

atas kartu masing masing 

Berdasarkan penjabaran di atas model take and give adalah satu 

model pembelajaran kooperatif  yang pelaksanaannya didukung oleh 

penyajian data yang diawal dengan pemberian kartu kepada siswa. semua 

siswa dalam kelompok memiliki pembagian sub meteri yang berbeda, 

sehingga memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk 

mempelajari bagian materinya agara dapat menjelaskan kepada 

kelompoknya. Model pembelajaran take and give  menuntut siswa 

menguasi materi melalui kartu yang diberikan oleh guru, memberikan 
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kesempatan siswa untuk mengembangkan dan mencurahkan pengetahuan 

melalui interaksi kepada pesangannya (teman sekelas). Pemilihan model 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa membantu 

sswa memahami materi melalui kartu dengan melibatkan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran, menugaskan siswa menjadi narasumber dalam 

kelompoknya. Diharapkan dengan model ini dapat meningkatkan 

keaktifan siswa pada Mata Pelajaran Sejarah kelas XI MIPA SMAN 11 

Kota Semarang. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukaan, maka 

dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah itu model pembelajaran take and give? 

2. Bagaimana penerapan model membelajaran take and give ? 

3. Adakah pengaruh penerapan  model Pembelajaran take and give 

terhadap keaktifan siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujaan yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan “Pengaruh

Penerapan Model Pembelajaran Take And Give  dalam pembelajaran 

Sejarah untuk meningkatkan keaktifan Siswa Kelas XI MIPA SMAN 11 

Kota Semarang”. Yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui apa itu model pmembelajaran take and give 

2. Menganalisis penerapan  model pembelajaran take and give  dalam 

pembelajaran Sejarah SMA Negeri 11 Semarang. 

3. Menganalisis pengaruh  penerapan model pembelajaran take and give 

terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran Sejarah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoristis. 

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kependidikan dan 

mengkaji tentang pemanfaatan model pembelajran take and give. 

b. sebagai dasar bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran take and 

give. 

b. Menumbuhkan keaktifan siswa dalam pemanfaat model  

pembelajaran take and give. 

c. Sebagai motivasi untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih 

aktif didalam kelas.  

d. Sebagai bahan masukan untuk memberi dukungan dalam kegiatan 

belajar siswa di dalam kelas. 
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E. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup yaitu  ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu 

pendidikan, khususnya Pendidikan Sejarah. 

2. Ruang Lingkup Subjek. Yaitu siswa kelas XI di SMAN 11 Semarang. 

Yang beralamat Gg. XIV, Lamper Tengah. Semarang Selatan. Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50248. 

3. Ruang Lingkup Objek yaitu penelitian ini adalah  pengaruh Penerapan  

Model Pembelajaran Take And Give  dalam pembelajaran Sejarah 

untuk meningkatkan keaktifan Siswa Kelas XI SMAN 11 Kota 

Semarang. 

4. Ruang Lingkup Wilayah yaitu Penelitian ini dilakukan di SMAN 11 

Semarang Yang beralamat Gg. XIV, Lamper Tengah. Semarang 

Selatan. Kota Semarang, Jawa Tengah 50248. 

5. Ruang Lingkup Waktu yaitu penelitian ini akan dilakukan setelah 

dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan tanggal dari Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang sampai 

selesai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan suatu strategi berfungsi sebagai 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikolog 

pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan implementasinya pada tingkat operasinal 

dikelas. (Suprijono : 2009. Hal 45) 

Menunjukan kepada pendapat diatas model pembelajaran merupakan  

landasan pratik landasan praktik disini mengartikan bahwa sebelum 

mengajar alangkah lebih baiknya untuk memilih suatu model sebagai 

pedomannya upaya pembelajaran lebih terarah. 

Model pembelajaran merupakan karangka konseptual yang 

menggambarkan prosuder yang sistemmastis dalam mengorganisasikan 

pegalaman peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakam aktivitas belajar 

mengajar (shadiq :2009. Hal 7) 

Pendapat diatas menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan 

desain atau prosedur pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk 

memudahkan siswa dalam mencari tujuan pembelajaran. Siswa melakukan 
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kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat 

pada suatu model pembelajaran tertentu. Model pembelajaran berfungsi 

sebagai pedoman bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran  

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata 

lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekaan. Metode, strategi, dan teknik pembelajaran. 

Berdasarkan teori teori belajar dapat ditentukan beberapa pendekatan 

pembelajaran , dan ditentukanya beberapa model pembelajaran. Dalam 

model pembelajaran digolongkan menjadi empat model utama antara lain: 

a. Model interaksi sosial  

Model ini berdasarkan teori belajar Gestalt atau yang dikenal 

dengan Field theory sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian. 

Model ini menitik beratkan pada hubungan antara individu dengan 

masyarakat atau dengan individu lainnya. Tekannnya pada proses 

realita. Model ini berorientasi pada prioritas terhadap perbaikan 

kemampuan (abilitas) individu untuk berhubungan dengan orang lain. 

Perbaikan proses-proses demokrasi dan perbaikan masyarakat. 

Kedatipun titik beratnya pada hubungan sosial namun tidak berati 

merupakan satu-satunya tujuan yang paling penting. Titik berati ini 

hanya menunjukan, bahwa hubungan sosial sebagai suatu domen yang 
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lebih penting dibandingkan dengan domen domen lainnya, misalnya 

perkembangan berpikir dan diri. 

b. Model proses informasi  

Model ini bedasarkan teori belajar kognitif . model tersebut 

berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-

sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Memproses 

informasi menunjuk kepada cara cara mengumpulkan atau menerima 

stimuli dari lingkungan, , mengorganisasi data. , memecahkan 

masalah, menemukan konsep-konsep, dan pemecahan masalah, serta 

menggunakan simbol-simbol verbal dan non verbal. Model ini 

berkenaan dengan kemampuan memecahakan masalah dan 

kemampuan berpikir produktif, serta berkenaan dengan kemampuan 

intelektual umum (general intelectual ability) 

c. Model personal  

Model pembelajaran ini bertitik tolak dari pandangan dalam 

teori belajar humanistik. Model ini berorientasi pada individu dan 

pengembangan diri. Titik beratnya pada pembentukan pribadi individu 

dan mengorganisasi realitanya yang rumit. Perhatiaanya terutama 

tertuju pada kehidupan emosional peorangan, yang diharapkan 

membantu individu untuk mengembangkan hubungan yang produktif 

dengan lingkungannya, dan menjadikannya sebagai pribadi 

membentuk  hubungan-hubungan dengan pribadi lain dalam konteks 

yang lebih luas serta mampu memproses infromasi secara efektif. 



15 

Sasaran utama model pembelajaran ini adalah pengembangan pribadi 

atau kemampuan pribadi 

d. Model modifikasi tingkah laku 

 Model pembelajaran ini bertitik tolak dari teori belajar 

behavioristik. Model tersebut bermaksud mengembangkan sistem-

sistem yang efisien untuk memperurutkan tugas-tugas belajar dan 

membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan 

(reinforcement). Para eksponen teori  reinforcement  telah 

mengembangkan model-model dengan operant conditioning sebagai 

mekanisme sentral. Para eksponen tersebut seringkali menunjukan 

kepada teori modifikasi tingkah laku yang menitik beratkan pada 

perubahan tingkah laku yang mendasarinya dan yang visibele 

behavior lebih dari tingkah laku yang mendasarinya dan yang tak 

dapat diamati. Operant conditioning telah diterapkan dalam bidang 

pendidikan dan bidang-bidang lainnya, misalnya bidang kemiliteran ; 

disampaikan dalam berbagai model yang berbentuk Model-oriened, 

seperti : pengajaran berprogma, interactive teaching, dan 

microteaching.(Oemar : 2013. Hal 127-130). 

Tugas utama guru adalah membimbing  siswa ketika pembelajaran 

berlangsung  yaitu, mengkondisikan siswa agar lebih aktif sehingga 

potensi dirinya (Kognitif, efektif, dan psikomotor) dapat berkembang 

dengan maksimal. Dengan belajar aktif, melalui partipasi dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, akan terlatih dan terbentuk kompetensi yaitu 
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kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu  yang bersifat positif yang 

pada akhirnya  akan membentuk life skil  sebagai bekal hidupnya. Maka 

dari itu guru harus bisa menguasai mode pembelajaran. Model 

pembelajaran membahas bagaimana cara cara siswa belajar, sedangkan 

model pembelajaran  membahasa bagaimana cara mengajar siswa dengan 

berbagai variasinya sehingga terhindar dari rasa bosan dan tercipta suasana 

belajar yang nyaman dan menyenangkan. 

Model pembelajaran guru dikelas, pada umumnya dipengaruhi oleh 

persepsi guru itu sendiri tentang mengajar dan pembelajaran. Jika seorang 

guru berpersepsi bahwa mengajar adalah menyampaikan ilmu 

pengetahuan, maka dalam mengajar guru tersebut cenderung 

menempatkan siswa sebagai wadah yang harus diisi oleh guru. Dalam 

praktikannya, guru menerangkan pelajaran dan siswa memperhatikan. 

Pada kesempatan ini siswa diuji, tentang kemampuannya menyerap materi 

yang telah diajarkan oleh guru. Jika siswa tidak mampu memberikan 

jawaban secara benar, kesalahan  cenderung ditimpakan kepada siswa. 

begitu pula jika guru berpersepsi lain, maka cara dan model 

mengajarkannya pun akan lain. Model guru mengajar sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang munjukkan bahwa 

siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap sikap yang baru, yang diharapkan 

tercapai oleh siswa. tujuan belajar adalah sesuatu deskripsi mengenai 
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tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya 

proses pembelajaran. Tujuan belajar merupakan cara yang akurat untuk 

menentukan hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan tujuan belajaran 

berbeda namun berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya (Oemar 

: 2013, hal 73). 

Dalam proses pembelajaran tentunya terhadap pengaruh yang 

didapatkan. Entah itu hasilnya baik ataupun buruk. Karena dalam proses 

pembelajaran  terdapat interaksi antara guru dan siswa. dalam proses 

tersebut pastinya terdapat hasil dan pengaruh dalam pembelajaran. Semua 

hal yang berhubungan dengan dunia pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran pasti terdapat pengaruh baik atau buruk. Tergantung 

guru tersebut menerapkan model pembelajaran. Jika model pembelajaran 

bagus namun guru kurang mampu dalam menerapkan, maka hasil dalam 

pembelajaran tersebut pastinya akan buruk. Namun jika guru dan model 

pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran tentukan 

hasilnya akan memuaskan, baik untuk guru juga untuk siswa.  

Sebuah  pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan menarik, 

jika dalam pembelajaran tersebut terdapat model pembelajaran yang baik. 

Dalam hal ini maka perlunya penerapan model pembelajaran dalam 

pengajaran di kelas. Karena jika ingin mencapai sebuah tujuan agar 

pembelajaran berjalan dengan baik perlunya kobinasi belajar yang lebih 

menarik minat siswa untuk belajar. 
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2. Model Pembelajaran Take and Give 

a. Pengertian Model Pembelajaran Take and Give 

Model pembelajaran Take and Give  sering diartikan saling 

memberi dan saling menerima. Model pembelajaran Take and Give  

pada dasarnya mengacu pada kontruktivisme, yaitu pembelajaran yang 

dapat membuat siswa itu lebih aktif dan membangun pengetahuan 

yang akan menjadi miliknya. Jadi model pemeblajaran Take and Give  

merupakan proses pembelajaran yang berusaha mengaitkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Menurut 

Slavin (dalam Shoimin, 2013. Hal 195) 

Model pembelajaran Take and Give adalah model pembelajaran 

yang memiliki sintaks pembelajaran dengan menggunakan media 

kartu yang berisi nama siswa, bahan ajar. Dan nama yang diberi, 

informasikan kompetensi, sajian materi, pada tahap pemantapan tiap 

siswa disuruh berdiri dan mencari teman dan saling menginformasikan 

tentang materi atau pendalaman perluasannya kepada siswa lain 

kemudian mencatatnya pada kartu, dan seturusnya dengan siswa lain 

secara bergantian. Diteruskan dengan evaluasi dan refleksi. Suyatno 

(dalam Dewi dkk. 2014. Hal. 4) 

Bagaimana yang telah dikemukan oleh Riche Erina dalam Jurnal 

Inovasi pendidikan IPA UNY berjudul “Pengaruh model

pembelajaran InSTAD terhadap keterampilan proses sains dan hasil 

belajar kognitif fisika di SMA. Menjelaskan mengenai model 
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pembalajaran bahwa : “Ketepatan dalam memilih model

pembelajaran , dapat membantu peserta didik untuk membangkitkan 

minat serta peningkatan hasil belajar. Minat yang tinggi juga tidak 

lepas dari dukungan pendidik dalam menciptakan suasana belajar 

yang nyaman bagi peserta didiknya. Melibatkan peserta didik untuk 

ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, membutuhkan 

ketepatan pendidik dalam memvariasikan pembelajaran.” 

Merujuk  kepada pendapat di atas, model pembelajaran ini di 

awali dengan pemberiaan kartu yang berisi pengetahuan kepada siswa. 

Catatan dalam kartu tersebut harus dipelajari oleh siswa. kemudian 

siswa mencari pasangan untuk bertukar pengetahuan yang ia dapat 

dari kartu dengan pengetahuan yang terdapat pada kartu lain yang 

dipegang oleh temannya. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

menanyakan pengetahuan yang dimilki oleh siswa dalam kartu dan 

dengan menanyakan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dalam 

kartu dan pengetahuan lain yang mereka dapat dari temannya. 

Model pembelajaran take and give atau memberi dan menerima 

merupakan inti dari dari Model take and give. Model pembelajaran ini 

didukung oleh penyajian data yan diawali dengan pemberian kartu 

kepada siswa. di dalam, ada catatan yang harus diskusi atau dihafal 

masing-masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang 

didapatnya di kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

mengevaluasi siswa. (Huda :2013. Hal 242). 
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Model pembelajaran take and give ini juga mengacu pada teori 

Kontruktivisme. Teori belajar Konstruktivisme memandang belajar 

sebagai proses membangun dan mengembangkan pengetahuan 

memlalui kegiatan pengaitan pengetahuan yang dimiliki dengan 

pengalaman yang didapat saat belajar. Teori Konstruktivisme 

merupakan teori belajar yang menekankan pada proses aktif siswa 

dalam menemukan sendiri  dan mentransformasika informasi baru 

dalam aturan-aturan itu tidak sesuai lagi. (Trianto, 2014:29). 

Pengertian lain yaitu mengenai Teori Konstruktivisme didasarkan 

pada proses perkembangan anak dalam membangun struktur kognitif 

atau peta mentalnya untuk memahami dan menanggapi pengalaman 

fisik dalam lingkungan di sekeliling (Ngalimun, 2012:89).  Teori 

Konstruktivisme dalam belajar adalah suatu pendekatan dimana siswa 

harus secara individu menemukan dan mentransformasikan informasi 

yang kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan 

merevisinya bila diperlukan (Rusman, 2013:201) 

Berdasarkan penjelasan teori-teori yang sesuai dengan 

pembelajatan menggunakan model cooprative learning tipe Take and 

Give adalah teori kontruktivisme. Teori Konstrivisme menuntut siswa 

untuk dapat membangun  pengetahuan  siswa sendiri dan guru sebagai 

fasilator. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan dalam pikiran 

siswa sendiri. Siswa mempunyai kesempatan untuk memdapatkan 
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pengalaman langsung dalam menemukan dan menerapkan ide-ide 

siswa sendiri. 

Jadi, komponen penting dalam pembelajaran ini adalah 

penguasaan materi yang terdapat pada kartu pengetahuan. 

Ketrampilan bekerjasama secara berpasangan. Kemampuan 

mengkomunikasikan materi yang terdapat pada kartu serta evalusi 

untuk mengetahui sejauh mana peneguasaan siswa terdahap materi 

dari kartu yang ia miliki dan materi dari kartu yang berasal dari 

temannnya. 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Take and Give 

Dalam model pemebelajaran take and give ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu persiapan awal 

sebelum dikelas dan langkah pembelajaran dikelas (Shoimin : 2013. 

Hal 196).  Langkah-langkah dalam model pembelajaran Take and 

Give adalah sebagai berikut : 

1) Siapkan media berupa kartu. 

2) Jelakan materi sesuai dengan kopetensi yang ingin dicapai. 

3)  Untuk memantapkan penguasaan siswa, mereka diberi 

masing-masing satu kartu  untuk dipelajari atau dihafalkan 

lebih kurang dari 5 menit. Sub materi pada tiap kartu 

berbeda. 
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4) Semua siswa disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk 

bertukar informasi. Tiap siswa harus mencatat nama 

pasangannya pada kartu yang dipegangnya. 

5) Demikian seterusnya hingga siswa dapat saling memberi dan 

menerima materi masing-masing (take and give). 

6) Strategi ini dapat dimodifikasi sesuai keadaan. 

7) Untuk mengevaluasi keberhasilan siswa, berikan pertanyaan 

yang tidak sesuai degan kartunya (kartu orang lain). 

8) Guru bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman dan 

memberikan penguatan. 

9) Kesimpulan. 

B. Keaktifan dalam belajar 

1. Pengertian Keaktifan 

Secara harfiah keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti sibuk, giat 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia: 17). Aktif mendapat awalan ke- dan –an, 

sehingga menjadi keaktifan yang mempunyai arti kegiatan atau kesibukan. 

Jadi, keaktifan belajar adalah kegiatan atau kesibukan peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah yang 

menunjang keberhasilan belajar siswa. Sebenarnya semua proses belajar 

mengajar peserta didik mengandung unsur keaktifan, tetapi antara peserta 

didik yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Oleh karena itu, peserta 

didik harus berpartisipasi aktif secara fisik dan mental dalam kegiatan 
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belajar mengajar. Keaktifan peserta didik dalam proses belajar merupakan 

upaya peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar, yang mana 

keaktifan belajar peserta didik dapat ditempuh dengan upaya kegaiatan 

belajar kelompok maupun belajar secara perseorangan. 

Proses pembelajaran pada  hakekatnya untuk mengembangkan 

aktivitas dan kerativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar. Kekatifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang 

penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifasn adalah kegiatan 

yang besifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir, sebagai suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan (Sardiman, 2001:98). Belajar yang 

berhasil harus melalui berbagai macam aktifitas, baik aktifitas fisik 

mamupun psikis. Aktifitas fisik adalah siswa giat aktif dengan anggota 

badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya duduk 

dan mendengarkan, melihat  atau hanya pasif. Siswa yang memiliki 

aktifitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyanya atau banyak berfungsi dalam rangka. 

Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Meraka aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau gejala sesuatu yang mereka hadapai dalam 

proses pembelajaran. Dalam Kamus Belasar Bahasa Indonesia aktif berarti 

giat (bekerja, berusaha). Keaktifan daratikan sebagai hal atau keadaan 

dimana siswa dapat aktif. Setiap orang yang belajar harus aktif sendiri, 
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tanpa ada aktifitas proses pembelajaran tidak akan terjadi (Sardiman, 

1986;95). 

Kekatifan belajar siswa menurut Sudjana (2010, Hlm 20) adalah 

“Proses kegiatan belajaran mengajar subjek didiknya terlibat intelektual 

dan emosional sehingga betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam 

melakukan kegiatan belajar.” Dari pengertian ini menunujukkan bahwa

cara belajar siswa aktif menempatkan siswa sebagai inti dalam kegiatan 

belajar mengajar siswa disini dipandang sebaga objek dan sebagai subjek. 

Menurut teori kognitif, belajar menunjukan adanya jiwa yang sangat 

aktif, jiwa mengolah informasi yag kita terima, tidak sekedar 

menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi, namun jika mengolah 

dan melakukan informasi transformasi informasi yang kita terima (Dimyati 

dan Mudjiono,  2014:44)  

Dapat disimpulkan bahwa keaktifan bahawa siswa dalam belajar 

merupakan segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik siswa 

dalam proses kegaitan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat 

menciptkan suasana kelas menjadi kondusif. Banyak guru yang 

mempunyai stragtegi dalam mengembangkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Dalam pembelajaran  biasanya siswa cenderung aktif ketika 

guru membuat suasana dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan. 

Dalam  hal ini gurulah yang beperan penting. Tidak hanya itu didalam 

pembelajaran pasti terdapat interaksi antar guru dan siswa. dalam hal itu 

guru harus bisa membangun interaksi tersebut lebih menarik. Agar siswa 
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tertarik pada pembelajaran sehingga membuat siswa lebih aktif selama 

pembeajaran berlangsung. 

Banyak pendapat para ahli agar pembelajaran lebih baik dan 

menarik. Sebagai contoh. Menurut John Holt (1967), beliau memaparkan 

bahwa , belajar semakin baik jika siswa diminta untuk melakukan hal-hal 

berikut: 

a. Mengungkapkan infromasi dengan bahasa mereka sendiri 

b.  Memberikan contoh-contoh 

c. Mengenalkannya dalam berbagai samaran dan kondisi 

d. Melihat hubungan anatara satu fakta atau gagasan dengan 

yang lain 

e. Menggunakannya dengan berbagai cara 

f. Memperkirakannya beberapa kosekuensinya 

g. Mengungkapkan lawan atau kebalikannya (Mel 

Silberman:2007. Hal 5) 

Dalam pernyataan tersebut, bahwa dapat simpulkan agar 

pembelajaran lebih aktif siswa guru harus memiliki berbagai cara. Salah 

satunya adalah dengan model pembelajaran, guru harus bisa menerapakan 

model pembelajaran yang harus digunakan supaya siswa lebih paham 

dalam pembelajaran tersebut. 

Lalu apa yang terjadi ketika guru  menumpahkan pada peserta didik 

dengan pikiran mereka sendiri (walaupun penuh perhitungan dan 

diorganisasi dengan baik). Pendidik hendaknya menyadari bahwa peserta 
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didik memilki berbagai cara belajar. Beberapa peserta didik paling baik 

belajar dengan cara melihat orang lain melakukannya. Biasanya, mereka 

secara hati hati mengurutkan presentasi informasi. Mereka le nih senang 

mencatat apa yang pengajar katakan. Selama, pelajaran, mereka biasanya 

tentang dan jarang terganggu oleh orang lain. (Mel Silberman:2007. Hal 6-

7) 

Beberapa ahli percaya bahwa satu mata pelajaran benar-benar 

dikuasai hanya apabila satu mata pelajaran benar benar dikuasai hanya 

apabila seorang peserta didik mampu mengajarkan kepada peserta lain. 

Mengajar teman sebaya memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang sama, saat ia 

menjadi nara sumber bagi yang lain. Strategi berikut merupakan cara 

praktis untuk mengahsilkan mengajar teman sebaya didalam kelas. 

Stragtegi tersebut juga memberikan kepada pengajar tambahan-tambahan 

apabila mengajar dilakukan oleh para peserta didik.  

2.  Kriteria Siswa Aktif 

Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, peserta didik 

juga dapat berlatih untuk berfikir kritis, dan dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, 

guru juga dapat merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, 

sehingga merangsang kekatifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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Keaktifan  dapat ditingkatkan dan diperbaiki dalam keterlibatan 

siswa pada saat belajar (Usman, 2009:26). Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka dapat disimpulkan keaktifan dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor seperti menarik atau memberikan motivasi kepada siswa dan 

keaktifan juga dapat ditingkatkan, salah satu cara meningkatkan keaktifan 

yaitu dengan mengenali keadaan siswa yang kurang terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam proses belajar menurut Sudjana (2010:61) 

megemukan bahwa kriteria aktivitas belajar siswa dapat dlihat dalam 

berbagai hal antara lain : 

a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah siswa 

c. Bertanya pada siswa lain atau guru tentang masalah yang 

belum dipahami 

d. Berusaha mencari informasi yang diperlukan berkaitan 

dengan pemecahan masalah yang dipelajari 

e. Melaksanakan kerja kelompok sesuai dengan petunjuk guru 

f. Melatih diri dalam memecahkan maslaah bersama  kelompok  

g. Kesempatan menggunakan atau menerapanka apa yang telah 

diperolehnya dalam emnyelesaikan tugas/persoalan yang 

dihadapi. 

Dengan demikian berdasarkan paparan diatas dapat dinyatakan 

karakeristik siswa aktif yaitu yang memiliki keberanian daam 
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menampilakan minat, berpartisipasi dalam kegiaatan persiapan, memiliki 

kekatifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar 

serta memilki kemandirian dalam belajar untuk mencapai keberhasilan 

dalam belajar. 

3. Indikator Siswa Aktif 

Untuk melihat terwujudya cara belajar siswa aktif dalam proses 

belajar mengajar yang dikemukakan oleh Sudjana (2010:21) terdapat 

beberapa indikator cara belajar siswa aktif yaitu sebagai berikut : 

a. Dilihat Dari sudut padang siswa 

1) Keinganan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan 

dan permasalahan. 

2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kegiaan persiapan proses dan 

kelanjutan belajar. 

3) Penampilan berbagai usaha atau kekatifan belajar dlam 

menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar 

sampa mencapai keberhasilannya 

4) Kebebasan atau keluluasaan hal tersbut yang disebut 

diatas tanpa adanya tekanan dari gur atau pihak lainnya 

(kemandirian belajar). 
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b. Dilihat dari sudut pandang guru: 

1) Adanya usaha mendorong membna, gairah mengajar 

dan perpartisipasi siswa secaa aktif. 

2) Peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses 

belajar siswa, 

3) Guru memberikan kesempaan kepada siswa untuk 

belajar menurut cara dan kemampuan masing-masing 

4) Guru menggunakan berbagai jenis metode mengajr 

serta pendekatan multimedia. 

c. Dilihat dari segi program: 

1) Program cukup jelas dan dapat dimengerti siswa dan 

menarik siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

2) Tujuan intruksional serta konsep maupun isi pelajaran 

itu sesuai dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan 

subjek didik 

3) Bahan pelajaran mengandung fakta atau informasi, 

konsep, prinsip dan ketrampilan 

d. Dilihat dari situasi belajar: 

1) Situasi hubungan yang intim dan erat antara guru 

dengan siswa, siswa denga guru, guru dengan 

guru,seta dengan unsur pimpinan sekolah 
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2) Gairah serta kegembiraan belajar siswa sehingga siswa 

memiliki motivasi yang kuta serta keleluasaan 

mengembangkan cara belajar masing-masing 

e. Dilihat dari sarana belajar: 

1) Memadainya sumber-sumber belajar bagi siswa 

2) Fleksibelitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar 

3) Dukungan dari berbagai jenis media pengajaran 

4) Kegiatan siswa yang tidak terbatas didalam kelas saja 

tetapi diluar kelas 

Dengan demikian berdasarkan paparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa indikaor siswa aktif dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang siswa, guru, program, situasi 

belajar dan dilihat dari sara belajar siswa. siswa aktif tak 

lepas dari bimbingan seorang guru dan komponen-

komponen yang mendukung untuk mendorong keaktifan 

siswa baik dalam proses belajar mengajar di kelas maupun 

diluar kelas. 

C. Penelitian Relevan 

Dari kajian pustaka ini peneliti membandingkan hasil penelitian 

dengan penelitian orang lain untuk memeroleh hasil data yang sebenarnya. 

Oleh karena itu, peneliti membandingkan dari beberapa penelitian antara 

lain. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rindi Novitri Antika (2013) dengan 

judul penelitian “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%). 

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. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Puspita Dewi (2013) yang 

berjudul “Model Pembelajaran Take and Give Berbantuan Media Grafis 

Terhadap Hasil Belajar PKn SD “ hasil Penelitian ini menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan antara  hasil belajar PKn kelompok 
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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 

Penelitian yang dilakukan oleh Lesiyusnameda (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Take and Give 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada  Mata Pelajaran Sejarah Kelas X IPS 

SMAN 1 Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2016/2017”.  berdasarkan hasil 

penelitian dan data dianalisi diperoleh siswa bahwa terdapat pengaruh 

postif dan signifikan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give  

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dipicu penggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give dalam proses pembelajaran, 

dalam hal ini pembelajaran menekankan pada keaktifan dan pemahaman 

siswa dalam memberi dan menerima meteri pembelajaran yang mampu 

meningkatkan pengetahuan serta aktivitas belajar siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Gagah Anggara Prasetya 

(2017) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Take and Give

Disertai Pemberian Reward Terdahap Hasil Belajar Siswa Pada Meteri 

Persamaan Garis Lurus”.  Berdasarkan hasil dari penelitian yang 

dilakukan diketahui bahwa rata-rata  belajar siswa SMP Pawyatan Daha 2 

mengalami kenaikan 37,5 menjadi 80,5 setelah diberikan perlakuan model 
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pembelajaran Take and Give. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

perlakukan model pembelajaran Take and Give terhadap mempengaruhi 

hasil belajar siswa SMP Pawyatan Daha 2. 

D. Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran terjadi ketika ada interaksi antar guru dengan 

siswa, siswa dengan guru dan antara siswa denga siswa. Proses 

pembelajaran tersebut dilakukan selain untuk meningkatan hasil belajar, 

dalam pembelajaran keaktifan dalam pembelajaran juga sangat penting. 

Tingkat keberhasilan dalam pembelajaran bukan hanya ditentukan oleh 

siswa melainkan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga 

sisw mampu memahami materi pembelajaran dengan baik serta aktif 

dalam proses pembelajaran.  

Kegunaan model pembelajaran yang tepat adalah alternatif untuk 

meningkatkan keaktifan siswa didalam kelas serta meningkatkan hasil 

belajar siswa. salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

guru pada pembelajaran sejarah yaitu Model Pembelajaran Take  and 

Give. Model Pembelajaran Take and Give  adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang didukung oleh penyajian materi melalui 

kartu yang dibagikan kepada siswa agar dapat malatih siswa bekerja sama 

dan mampu mengahargai kemampuan orang lain, serta dapat 

mempertajam pengetahuan siswa. 
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Model pembelajaran Take and Give  yaitu dapat diartikan 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 derdampak pada kemajuan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel 

bebas (X) Pengaruh Penerapan model Pembelajaran Take and Give  dan 

variabel terikat (Y) adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran sejarah. 

Dimana variabel bebas (X) yaitu penerapan model pembelajaran Take and 

Give digunakan dalam proses pembelajaran berupa varibel (Y) yaitu 

kekatifan siswa. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan sebagi arahan 

dalam pelaksanaan penelitian, terutama untuk memaham alur pemikiran, 

sehingga analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai tujuan 

penelitian. Kerangka berfikir juga bertujuan memberikan keterpaduan dan 

keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan 

satu pemahaman yang utuh dan berkesibambngan. Namun, kerangka 

berfikir ini tetap bersifat lentur dan terbuka, sesuai dengan konteks yang 

terjadi di lapangan secara sederhana, kerangka berpikir dalam peneltian ini 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar  2.1 Kerangka Berfikir 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka, kajian hasil penelitian, dan kerangka 

berfikir di atas, maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :  

Ho : Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran take 

and give terhadap keaktifan siswa kelas XI MIPA SMAN 11 Semarang 

Tahun  Pelajaran 2018/2019 

Ha : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran take and 

give terhadap keaktifan siswa kelas XI MIPA SMAN 11 Semarang 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 

berikut : 

1. Model pembelajaran take and give atau memberi dan menerima 

merupakan inti dari dari Model take and give. Model pembelajaran ini 

didukung oleh penyajian data yan diawali dengan pemberian kartu kepada 

siswa. di dalam, ada catatan yang harus diskusi atau dihafal masing-

masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapatnya di 

kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi siswa 

2. Pelaksanaan penerapan model pembelajaran take and give dengan 

mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil 

observasi atau pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Penerapan 

model pembelajaran take and give dapat meningkatkan keaktifan siswa, 

penerapan model pembelajaran take and give dapat memudahkan siswa 

dalam memaham materi dalam pembelajaran, dalam penerapan model 

pembelajaran take and give siswa tidak lagi hanya sebagai objek 

pembelajaran tetapi sebagai subjek pembelajaran.  

3. Ada pengaruh signifikan penerapan model pembelajaran take and give 

terhadap keaktifan kelas siswa kelas XI MIPA 1 SMAN 11 Semarang 

Tahun Ajaran 2018/2019. Yaitu berpengaruh 35,8% , sedangkan sisanya 

64,2% keaktifan siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran take and give dipengaruhi oleh faktor lainnya.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran take and give 

terhadap keaktifan siswa kelas XI MIPA SMAN 11 Semarang, dapat diberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Dengan penelitian ini, diharapkan guru dapat menggunakan model 

pembelajaran take and give untuk diterapkan pada pembelajaran sejarah. 

Tujuannya agar siswa terus meningkatkan keaktifannya dalam belajar. 

2. Bagi guru yang akan menerapkan model pembelajaran take and give 

supaya lebih matang dalam mempersiapkan materi dan perencaan dalam 

pembelajaran agar lebih banyak waktu yang disediakan untuk 

membimbing dan mendampingi peserta didik dalam memecahkan 

masalah. 

3. Bagi guru agar lebih mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat 

membuat siswa aktif belajar. 
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