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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Hakikatnya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat 

manusia di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-

Taubah (9) ayat 122: 

 
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya.” 

 

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan 

tentang kewajiban manusia menuntut ilmu. Bahkan pada saat akan pergi ke 

medan perang, tidak semua mukminin yang wajib ikut berperang membela 

agama, tetapi ada utusan dari tiap-tiap golongan yang tidak ikut berperang 

untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, manusia dapat 

menggunakan akalnya dengan baik. Dengan akallah, manusia dapat belajar 

mengubah tingkah laku menjadi lebih baik dan dapat membedakan sesuatu 

yang baik ataupun buruk.  

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, keterampilan dan sikap. Belajar merupakan aktivitas yang 
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dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Dalam proses pembelajaran 

guru berperan sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada 

sebuah istilah dalam bahasa inggris yang dikemukakan oleh love berbunyi, 

“I’ve never seen a good student without a good teacher” yang artinya saya 

belum pernah melihat seorang siswa yang baik tanpa adanya seorang guru yang 

baik.
1
 Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap guru dituntut untuk 

selalu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan program 

pembelajaran yang akan berlangsung, agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.  

Guru akan menghadapi siswa yang memiliki karakter yang berbeda 

dalam proses pembelajaran, sehingga tidak lepas dengan masalah hasil belajar. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar disekolah melibatkan beberapa 

faktor yaitu kurikulum, sarana dan prasarana, guru, siswa serta model 

pembelajaran. Dalam artian, model pembelajaran diperlukan untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal. Salah satu bentuk keberhasilan belajar adalah 

daya dorongan kognitif seperti dorongan untuk mengetahui, untuk mengerti 

dan dorongan untuk memecahkan suatu masalah. 

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu dasar yang memegang peranan 

penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan ilmu 
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Pembelajaran Take and Give Berbasis Resolusi Konflik Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 
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pengetahuan dan teknologi. Kimia mempelajari segala sesuatu tentang zat yang 

meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat 

yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Pendidikan kimia diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam 

sekitar, yang didalamnya terdapat berbagai pokok bahasan yang memiliki 

kekhususan karakter masing-masing serta konsep yang harus dipahami.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia, yaitu 

Ibuk Siti Hajar,S.Si di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, diperoleh informasi 

bahwa permasalahan yang terdapat di sekolah, yaitu dalam proses 

pembelajaran sering terjadi diskusi yang kurang terarah yang mengakibatkan 

siswa kurang aktif, serta tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

Kegiatan yang dilakukan siswa hanya mendengar dan kadang-kadang 

mencatat, itupun hanya dilakukan oleh sebagian siswa. Sedangkan siswa yang 

lain lebih banyak berbicara dengan teman sebangku. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan siswa kurang berani mengemukakan pendapat dan mengambil 

keputusan, malas bertanya dan menjawab pertanyaan, kurang serius dalam 

mengikuti pelajaran, serta kurang menghargai dan bekerjasama sesama siswa, 

sehingga hal-hal tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini 

diketahui bahwa masih banyak siswa yang belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh pihak sekolah, yaitu 70.  

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada, perlu 

diterapkannya suatu model pembelajaran yang dapat merangsang siswa 

berpikir secara kritis dan aktif, yang mampu melibatkan peran siswa secara 



4 

 

keseluruhan sehingga hasil belajar kimia siswa bisa meningkat. Selain itu, 

sumber informasi tidak hanya dari guru tetapi juga bisa diterima dari teman 

didalam kelas, sehingga dapat meningkatkan peran dan keaktifan siswa dalam 

mempelajari ilmu terutama ilmu kimia. Salah satu model pembelajaran  yang 

melibatkan peran serta siswa adalah model pembelajaran kooperatif.  

Melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif, siswa dapat 

menggali, menemukan dan mengelola sendiri pengetahuannya melalui diskusi 

dengan teman kelompoknya, sehingga pembelajaran pun menjadi aktif dan 

efektif. Pembelajaran kooperatif  juga melatih siswa untuk mampu berfikir 

kritis dan toleran terhadap siswa lain. 

Salah satu  model pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan adalah  

Take and Give. Model Take and Give merupakan pembelajaran yang memiliki 

sintaks, menuntut siswa mampu memahami materi yang diberikan guru dan 

teman sebayanya (siswa)
2
. Model Take and Give merupakan model 

pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali dengan 

pemberian kartu kepada siswa.  Didalam kartu ada catatan yang harus dikuasai 

masing-masing siswa. Model 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 didalam kartu dan kartu pasangannya. 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Model 

                                                           
2 Rama Novelly Alda,dkk, Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV dalam 
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Pembelajaran Kooperatif Take and Give terhadap Hasil Belajar Kimia 

Siswa di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik”. 

B. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu : 

1. Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar 

yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas 

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

angota-anggota yang lain.
3
 

2. Take and Give merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang 

didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu kepada 

siswa. 

3. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dari proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan.
4
 Hasil belajar yang peneliti maksud dalam 

penelitian ini adalah aspek kognitif siswa. 

C. PERMASALAHAN 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang penulis paparkan, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu antara 

lain :  

                                                           
3 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 29. 
4 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h.54. 
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a. Hasil belajar siswa masih rendah, banyak yang belum memenuhi KKM. 

b. Terjadinya diskusi yang kurang terarah yang mengakibatkan siswa 

kurang aktif dan tidak termotivasi dalam proses pembelajaran. 

c. Kegiatan yang dilakukan siswa hanya mendengar dan kadang-kadang 

mencatat yang hanya dilakukan oleh sebagian siswa.  

d. Dalam proses pembelajaran siswa kurang berani mengemukakan 

pendapat dan mengambil keputusan, serta kurangnya kerjasama antar 

siswa. 

2. Batasan Masalah 

Agar tidak tejadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti 

dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis perlu 

membuat batasan masalah pada penelitian ini, yaitu model pembelajaran 

yang diteliti adalah model pembelajaran Take and Give terhadap hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif (C1-C4) pada pokok bahasan hidrokarbon 

kelas X SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini a apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif Take and Give terhadap hasil belajar kimia siswa pada pokok 

bahasan hidrokarbon di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik ? 
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D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan 

model pembelajaran kooperatif Take and Give terhadap hasil belajar kimia 

siswa pada materi hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi siswa, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif Take 

and Give ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan variabel 

model pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kualitas 

keberhasilan pengajaran disekolah terutama pelajaran kimia.   

d. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan cara berfikir dalam penelitian. 

 


