
 
 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun berada. Syah (2008) 

Pendidikan berasal dari kata ”didik”, lalu kata ini mendapat awalan me 

sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. 

Pendidikan pada hakekatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, 

serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak 

sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai 

kedewasaan yang dicita – citakan dan berlangsung terus menerus. Pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan 

manusia. Berawal dari kesuksesan di bidang pendidikan suatu bangsa menjadi 

maju dan melalui pendidikan sumber daya manusia akan menjadi berkualitas.  

 Upaya meningkatkan kualitas pendidikan harusnya dimulai dengan 

meningkatkan profesionalisme pendidik. Salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pendidik adalah menciptakan suasana pembelajaran yang 

inovatif, pembelajaran inovatif dapat diciptakan melalui model pembelajaran 

yang kritis dan kreatif. Kritis dalam hal pola pikir dan kreatif dalam 

menemukan makna pembelajaran. Untuk itu pendidik dituntut mempunyai 

daya kreatifitas tinggi yang membuat suasana pembelajaran menyenangkan dan 

Upaya Meningkatkan Kemampuan…, Hamzah Abdurahman Ghozali, FKIP, UMP, 2017



2 
 

 
 

tidak membosankan. Pemilihan model pembelajaran juga harus 

diperhatikan, model pembelajaran akan berhasil  apabila pemilihan model 

pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran dan materi yang akan diajarkan. 

Banyak cara pendidik dalam menyampaikan materi matematika agar lebih 

mudah dipahami oleh siswa diantaranya melalui strategi dan model pebelajaran 

yang tepat. Karena permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran 

yaitu siswa sulit memahami konsep matematika yang diberikan oleh guru. 

Siswa lebih sering menghafal rumus daripada memahami suatu konsep. Untuk 

itu dibutuhkan  model pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa dalam 

pembelajaran sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran sehingga 

siswa lebih memahami pembelajaran yang dilakukan.   

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan sistem 

pengajaran yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Shoimin (2014) Cooperative 

Learning adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk 

bekerja sama saling membantu mengkonstruksikan konsep dan menyelesaikan 

persoalan. Model pembelajaran tersebut juga menekankan pada kehadiran 

teman sebaya yang berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim dalam 

menyelesaikan atau membahas suatu masalah, sehingga kerjasama dalam 

kelompok bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.  

Salah satu model pembelajaran yang inovatif yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe take and give (memberi dan menerima). Dalam 

pembelajaran kooperatif tipe take and give siswa diharuskan terlibat aktif 
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dalam pembelajaran, model pembelajaran take and give sendiri merupakan 

pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan membangun pengetahuan 

yang akan menjadi miliknya. Melalui pembelajaran kooperatif tipe take and 

give siswa bekerja sama dengan kelompoknya saling bertukar ide dan 

mengeluarkan pendapat untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga tercipta 

suasana belajar yang aktif dan pembelajaran yang tidak hanya bersumber pada 

pendidik sebagai narasumber.  

Menurut Suparno (Shoimin, 2014) mengajar bukan kegiatan 

memindah atau mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, peran guru 

dalam proses pembelajaran take and give lebih mengarah pada mediator dan 

fasilitator. Peran pendidik dalam pembelajaran take and give lebih pada 

pendidik sebagai fasilitator dan mediator. Dalam pembelajaran take and give 

siswa tidak hanya dituntut dapat menerima materi tetapi harus bisa 

menyampaikan kembali materi yang telah dia terima terhadap siswa lain 

sehingga akan lebih mengingat materi apa yang mereka terima karena dalam 

pembelajaran ini siswa melalui dua tahap pemahaman materi yaitu menerima 

materi dan menyampaikan materi dalam pembelajaran.  

Di dalam matematika terdapat banyak materi yang cocok 

menggunakan model pembelajaran take and give, salah satunya adalah materi 

segitiga dan segiempat. Materi segitiga dan segiempat  merupakan salah satu 

materi yang menuntut siswa untuk lebih memahami konsepnya.  Banyak hal 

yang dapat dikaitkan dengan materi ini, dapat dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Banyak siswa yang belum mampu memahami materi ini, hal ini 
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disebabkan karena siswa belum mampu menghubungkan antara pengetahuan 

konsep dengan masalah kontekstual disekitar mereka yang bisa digunakan 

untuk memudahkan mereka memecahkan masalah mengenai materi ini. Maka 

dibutuhkan perubahan strategi pembelajaran agar pemahaman siswa mengenai 

konsep segitiga dan segiempat bisa lebih meningkat. Untuk itu peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana pemahaman konsep siswa di dalam pembelajaran 

matematika. 

Peneliti memilih MTs PPPI Miftahussalam Banyumas sebagai tempat 

penelitian, Berdasarkan diskusi dengan guru matematika dan pengambilan data 

awal didapatkan bahwa  pemahaman konsep di MTs PPPI (Pondok Pesantren 

Pendidikan Islam) Miftahusalam kelas VII A masih kurang, dengan rata-rata 

nilai kelas yaitu 39,67 yang berarti masuk dalam kategori kurang dalam 

pemahaman konsep. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dan 

bekerja sama dengan guru matematika MTs PPPI Miftahusalam Banyumas 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dengan Model 

Pembelajaran koopertif tipe take and give. 

Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe take and give di MTs PPPI Miftahussalam 

Banyumas kelas VII pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa pada materi segitiga dan segiempat  

B. Rumusan Masalah 
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Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah yang terjadi di 

MTs PPPI Miftahussalam Banyumas kelas VII yang berkaitan dengan 

Pemahaman konsep siswa pada materi segitiga dan segiempat yaitu: 

Apakah model pembelajaran kooperatif tipe take and give dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa kelas VII MTs PPPI Miftahussalam Banyumas pada 

materi segitiga dan segiempat? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

Meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas VII MTs PPPI Miftahussalam 

Banyumas melalui model pembelajaran Cooperative Learning tipe take and 

give pada materi segitiga dan segiempat. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, 

yakni secara praktis dan secara teoritis. Agar lebih jelas dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana pengetahuan pada 

tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep  melalui model pembelajaran kooperatif tipe take and 

give. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
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melalui model pembelajaran take and give. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi : 

Manfaat penelitian bagi guru :  

a. Sebagai bahan referensi atau sumber belajar untuk pengembangan 

kegiatan belajar mengajar.  

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

Manfaat bagi siswa : 

a. Memberikan motivasi terhadap siswa untuk menyukai matematika 

b. Membantu meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi segitiga 

dan segiempat kelas VII  

Manfaat bagi peneliti : 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe take and give 
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