
 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Pemahaman Konsep  

Pemahaman menurut Winkel (1996) adalah “mencakup 

kemampuan untuk menangkap makna berarti dari bahan yang dipelajari”. 

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang 

mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi 

memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.  Pemahaman 

akan sebuah konsep ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari memiliki 

peranan yang sangat penting. Purwanto (2010) memahami bahwa yang 

dimaksud dengan pemahaman atau komprehensi adalah tingkat 

kemampuan yang mengharapkan teste mampu memahami arti atau 

konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya.Dalam hal ini teste tidak 

hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau 

fakta yang ditanyakan. Sedangkan menurut Umar (2004) konsep 

adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep 

diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek 

tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. 

 Lestari dan Yudhanegara (2015) mengartikan bahwa 

pemahaman konsep matematis adalah kemampuan menyerap dan 

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



8 
 

 
 

memahami ide - ide matematika. Siswa akan berkembang ke jenjang 

kognitif yang lebih tinggi jika ia memiliki pemahaman konsep yang baik. 

Jika pemahaman konsep dikuasai dengan baik, maka siswa akan mampu 

menghubungkan atau mengaitkan sebuah konsep yang satu dengan yang 

lainnya. Selain itu, konsep tersebut dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan dari mulai yang sederhana hingga ke permasalahan yang 

lebih kompleks. 

Menurut NCTM (1989) dapat dilihat dari kemampuan siswa 

dalam: (1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan (2) 

Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh (3) 

Menggunakan model, diagram dan symbol - simbol untuk 

merepresentasikan suatu konsep (4) Mengubah suatu bentuk representasi 

ke bentuk lainnya (5) Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep 

(6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang 

menentukan suatu konsep (7) Membandingkan dan membedakan konsep-

konsep. 

Dari pendapat para ahli diatas pemahaman suatu konsep yaitu 

dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, 

menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, 

memperkirakan, menentukan, dan mengambil kesimpulan. Adanya 

kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu 

bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu kebentuk 

kata, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kata-kata. 
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Sejalan dengan hal di atas untuk mengetahui pemahaman konsep siswa 

dapat dilihat dari indikator, adapun indikator pemahaman konsep 

matematika menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 

yaitu:  

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.  

b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai    

    dengan konsepnya).  

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.  

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.  

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.  

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi  

    tertentu.  

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

Sejalan dengan hal tersebut menurut Lestari dan Yudhanegara (2015)        

indikator pemahaman konsep mencakup:  

a. Menyatakan ulang suatu konsep  

b. Mengklasifikasikan objek - objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai  

     dengan konsepnya 

c. Menerapkan konsep algoritma 

d. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep  

e. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

f. Mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal atau eksternal 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengukur 

pemahaman konsep dapat digunakan indikator sebagai berikut: 

a. Mampu menyatakan ulang sebuah konsep 

Siswa mampu menerangkan kembali materi yang telah didapatkan dari 

pembelajaran dengan menggunakan kata-kata dan cara nya sendiri 

dalam menyampaikan secara verbal. 

b. Mampu Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya 

Siswa mampu mengelompokan atau mengklasifikasikan objek-obejek 

berdasarkan yang syarat yang dipenuhi dan yang tidak dipenuhi 

c. Mampu memberikan contoh dan non contoh dari konsep 

Siswa mampu memberikan contoh sesuai konsep dan contoh yang 

bertolak belakang atau contoh kontra dengan konsepnya. 

d. Mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis 

Siswa mampu menyajikan konsep ke dalam bentuk lain atau ke dalam 

bentuk representasi lain 

e. Mampu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

Siswa mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari  dengan 

cara mereka sendiri dengan dan bahasa mereka sendiri. 

f. Mampu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu 
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Siswa mampu memilih menggunakan, memanfaatkan prosedur atau 

langkah - langkah yang sesuai untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Prosedur yang dimaksud adalah urutan tindakan atau 

operasi hitung yang harus dijalankan atau dieksekusi untuk 

mendapatkan hasil yang benar. 

g. Mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

Siswa mampu menggunakan konsep yang telah dipelajari dan 

menggunakan algoritma untuk mennyelesaikan suatu masalah. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Take and Give 

Pengertian Model Pembelajaran 

Model diartikan dapat diartikan sebagai pola ( contoh, acuan, 

ragam, dsb) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi siswa.  

Menurut Suprijono (2013) model pembelajaran merupakan 

landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi 

pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis 

terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat 

operasional di kelas. Soekamto (Shoimin, 2014) mengemukakan 

maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 
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melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai suatu tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari 

pada strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai 

4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. 

Ciri-ciri tersebut antara lain (Shoimin,2014): 

1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

terlaksana dengan baik 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai 

Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif atau (Coopertive Learning) 

merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang 

dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar 

siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi tiga 

tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 
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Shoimin (2014) “Koopertif Learning merupakan suatu model 

pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok 

kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda”. Dalam 

menyelesaikan tugas berkelompok setiap anggota saling bekerja sama 

dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.  

Suprijono (2009) mengemukakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap 

lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang 

dimaksudkan. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada 

akhir tugas 

Cooperative Learning menurut Slavin (2009) merujuk pada 

berbagai macam model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat 

prestasi, jenis kelamin, dan latar belakang etnik yang berbeda untuk 

saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. 

Model Cooperative Learning menurut Johnson dan Johnson 

(Kupczynski, L. dkk. 2012) menggabungkan lima penting elemen: 

saling ketergantungan positif, tanggung jawab individu, face-to-face 

interaksi promotif, keterampilan sosial, dan pengolahan kelompok 
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Berdasarkan beberapa penjelasan dari para ahli di atas 

cooperative learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk mencapai sebuah hasil positif melalui kerja sama tim 

kecil dengan anggota yang heterogen atau dengan anggota kelompok 

dengan tingkat kemampuan yang berbeda beda. Cooperative Learning 

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

melalui sebuah kelompok kecil, tiap anggota kelompok juga dituntut 

untuk bisa saling membantu teman satu kelompok dalam memahami 

materi yang diajarkan. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang asal - asalan. 

Roger dan David  (Suprijono, 2013) mengatakan untuk mencapai hasil 

yang maksimal lima unsur dalam model model pembelajaran kooperatif 

harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah : 

1. Positive interdependence ( Saling ketergantungan positif) 

Unsur ini mengartikan bahwa ada dua pertanggung jawaban 

kelompok. Pertama mempelajari bahan yang ditugaskan kepada 

kelompok. Kedua menjamin semua anggota kelompok secara 

individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut 

2. Personal responsibility ( Tanggung jawab perseorangan ) 

Unsur kedua pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab 

individual. Pertanggung jawaban ini muncul jika dilakukan 
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pengukuran terhadap keberhasilan kelompok. Tanggung jawab 

perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang 

diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. 

3. Face to face promotive interaction (Interaksi Promotif) 

Ciri – ciri Interaktif promotif : 

a. Saling membantu secara efektif dan efisien 

b. Saling memeberi informasi dan sarana yang diperlukan 

c. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien 

d. Saling mengingatkan 

e. Saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan 

argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap 

masalah yang dihadapi. 

f. Saling percaya 

g. Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama 

4. Interpersonal skill (Komunikasi antar anggota kelompok) 

Komunikasi antar anggota kelompok merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh setiap anggota kelompok (personal skill) untuk 

mendukung tercapainya tujuan dalam berkelompok 

5. Grup processing (Proses dalam berkelompok) 

Melalui proses berkelompok dapat di identifikasikan  dari urutan 

atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota 

kelompok. 
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Adapun beberapa ciri dari pembelajaran kooepratif adalah  

(Isjoni, 2010):  

1. Setiap anggota memiliki peran,  

2. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa,  

3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan 

juga teman-teman sekelompoknya,  

4. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok,  

5. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Untuk fase-fase dalam pembelajaran Cooperative Learning telah 

terdapat dalam sintak model pembelajarannya. 

Menurut Suprijono (2013) Sintak model pembelajaran kooperatif dari 6 

(enam fase) yaitu : 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Kooperatif 

No Fase – Fase Aktivitas Guru 

1 Fase 1 : Present gold and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan siswa siap 

belajar 

2 Fase 2 : Present Information 

Menyajikan Informasi  

Mempresentasikan informasi 

kepada siswa secara verbal 
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3 Fase 3 : Organize students into    

              Learning 

Mengorganisir siswa kedalam 

tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada 

siswa tentang tata cara 

pembentukan kelompok dan 

membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien 

 

4.  Fase 4 : Asist team work  

and  study 

Membantu kerja kelompok 

siswa 

Membantu kelompok – kelompok 

belajar selama siswa melakukan 

tugasnya 

5. Fase 5 : Test on the material 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan siswa 

mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok 

kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya 

6. Fase 6 : Provide Recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan prestasi 

individu maupun kelompok 
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         Berdasarkan langkah-langkah kooperatif diatas dapat diartikan :  

a. Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

Pada fase ini guru mengklarifikasikan pembelajaran kooperatif.Hal ini 

penting untuk dilakukan karena siswa harus memahami dengan jelas 

materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana prosedur dalam 

pembelajarannya. 

b. Fase 2 : Menyajikan Informasi 

Guru menyampaikan informasi kepada siswa tentang materi yang 

akan diajarkan secara verbal  

c. Fase 3 : Mengorganisasi siswa ke dalam tim-tim kecil 

Pada fase ini guru harus bisa mengontrol siswa agar tetap dalam 

keadaan kondusif dalam membentuk kelompok. Guru harus 

menjelaskan bahwa siswa harus saling bekerja sama di dalam 

kelompok, penyelesaian tugas harus didasarkan pada bekerja sama di 

dalam kelompok. Pada fase ini yang terpenting adalah jangan sampai 

ada anggota kelompok yang menggantungkan tugas kelompok pada 

individu (free-rider) 

d. Fase 4 : Membantu kerja tim dan belajar 

Guru perlu mendampingi kelompok-kelompok belajar, mengingatkan 

tentang tugas-tugas yang dikerjakan dan waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan tugas tersebut secara berkelompok. Bantuan yang 

diberikan oleh guru berupa petuntuk, pengarahan atau meminta siswa 

mengulangi hal yang telah diajarkan. 
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e. Fase 5 : Mengevaluasi  

Guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang 

konsisten  dengan tujuan pembelajaran 

f. Fase 6 : Memberikan pengakuan atau penghargaan  

Guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada 

siswa. Variasi struktur reward bersifat individualis, kompetitif, dan 

kooperatif. 

Pengertian Take and give 

Menurut Shoimin (2014) Pembelajaran take and give merupakan 

proses pembelajaran yang berusaha mengaitkan pemahaman baru dengan 

pengetahuan yang dimiliki siswa. Take and give merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang didukung oleh penyajian data yang diawali 

dengan pemberian kartu kepada siswa. Di dalam kartu, ada catatan yang 

harus dikuasai atau dihafal masing-masing siswa. Siswa kemudian 

mencari pasangannya masing-masing untuk bertukar pengetahuan sesuai 

dengan apa yang didapatnya di kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan mengevaluasi siswa dengan menanyakan pengetahuan yang 

mereka miliki dan pengetahuan yang mereka terima dari pasangannya. 

Beberapa ahli percaya bahwa suatu mata pelajaran benar-benar dikuasai 

banyak, apabila siswa mampu mengajarkannya pada siswa yang lain  

Media dalam pembelajaran take and give antara lain (Shoimin, 2014): 

a. Siapkan kartu dengan ukuran 10 x 15 cm untuk sejumlah 

siswa/kelompok 
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b. Setiap kartu berisi nama siswa/kelompok, bahan belajar atau sub 

materi dan nama kelompok yang diberi informasi 

c. Setiap kartu berisi materi yang berbeda, bisa ditandai dengan warna 

kartu atau warna teks yang berbeda 

d. Kartu bisa dimodifikasi sesuai situasi dan kebutuhan 

Menurut Shoimin (2014) langkah-langkah dalam melakukan model 

pembelajaran kooperatif tipe take and give yaitu : 

a. Siapkan media yang telah dibuat (berbentuk kartu) 

b. Guru mendesain kelas sebagaimana mestinya (kelompok 4-5 orang) 

c. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai 

d. Untuk memantapkan pengusaan materi, setiap kelompok diberi 

masing-masing kartu. Tiap kartu berisi sub materi ( berbeda untuk 

setiap kelompok sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh 

guru ) dan setiap kelompok diberi waktu kurang lebih 5-10 menit 

untuk memahami sub materi yang kelompok mereka dapatkan. 

e. Setiap anggota kelompok harus siap apabila di tunjuk oleh guru 

menjelaskan materi pada kartu yang kelompoknya dapatkan kepada 

kelompok lain 

f. Demikian seterusnya sampai seluruh kelompok mendapatkan giliran 

menjelaskan materi 

g. Strategi ini dapat dimodifikasi sesuai keadaan 

h. Untuk mengevaluasi keberhasilan, berikan pertanyaan kepada salah 

satu kelompok dengan kartu (sub materi) dari kelompok lain 
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i. Guru bertanya jawab dengan siswa meluruskan kesalahan pemahaman 

dan memberikan penguatan 

j. Kesimpulan  

Berikut  kelebihan model pembelajaran Take and give, yakni sebagai 

berikut: 

a. Dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan 

situasi pembelajaran 

b. Melatih siswa untuk bekerja sama dan saling menghargai kemampuan 

orang lain 

c. Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya 

d. Memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui kartu 

yang dibagikan 

e. Meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa 

dibebani pertanggungjawaban atas kartunya masing-masing 

f. Siswa akan lebih cepat memahami penguasaan materi dan informasi 

karena mendapatkan informasi dari guru dan siswa yang lain 

Kelemahan model pembelajaran Take and give, yakni sebagai berikut: 

a. Kesulitan untuk mendisiplinkan siswa dalam kelompok-kelompok 

b. Bila informasi yang disampaikan siswa kurang tepat (salah) maka 

informasi yang diterima siswa lain pun akan kurang tepat 

Dari pengertian di atas, model pembelajaran kooperatif tipe take and give 

adalah suatu model pembelajaran dengan cara menerima dan 

memberikan materi kepada siswa lainnya, artinya dalam proses belajar 
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itu selain siswa menerima, siswa juga harus mampu memberikannya 

kepada siswa lainnya. Dengan demikian ilmu yang ada pada diri siswa 

tersebut tidak cepat hilang, karena melakukan dua kali pemahaman, 

dengan menerima menyampaikannya atau mentransfernya kepada siswa 

lain. Dan hal ini sebagai pengulangan, sejauh mana kepahaman ilmu 

yang telah diterima oleh siswa itu. 

c. Materi pokok segitiga dan segiempat 

Segitiga dan segiempat adalah salah satu pokok bahasan 

matematika di SMP/MTs. Pokok bahasan ini diajarkan pada siswa kelas 

VII semester dua. Pembelajaran ini dimaksudkan agar siswa dapat segera 

menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan segitiga dan 

segiempat , baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada pelajaran lain 

yang melibatkan segitiga dan segiempat di dalamnya  

Berikut ini adalah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator: 

Standar Kompetensi 

Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapezium,   

      jajar genjang, belah ketupat dan layang-layang  

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat   

      Serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
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Indikator 

1. Siklus 1 pertemuan 1 

a. Menjelaskan jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya  

b. Menjelaskan jenis segitiga berdasarkan sudut-sudutnya  

2. Siklus 1 pertemuan 2 

a. Menjelaskan tentang sifat-sifat segitiga istimewa 

b. Menjelaskan tentang jumlah sudut-sudut segitiga 

3. Siklus 2 pertemuan 1 

a. Menjelaskan hubungan panjang sisi dan besar sudut segitiga 

b. Menurunkan rumus keliling bangun segitiga 

4. Siklus 2 pertemuan 2 

a. Menurunkan rumus luas bangun segitiga 

b. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas 

segitiga 

5. Siklus 3 pertemuan 1 

a. Menjelaskan tentang pengertian persegi, persegi panjang dan jajar 

genjang menurut sifatnya  

b. Menurunkan keliling dan luas bangun persegi, persegi panjang dan 

jajar genjang 

6. Siklus 3 pertemuan 2  

a. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat, keliling dan 

luas bangun persegi, persegi panjang dan jajar genjang 
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B.  Penelitian Relevan 

Penelitian ini di dukung penelitian sebelum nya oleh : 

1. Slamet, dkk (2013) dengan mengambil subjek penelitian di  SMP 

Muhammadiyah 1 Kebumen diperoleh hasil bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Take and give 

disertai pemberian Reward pada kelas VIII B SMP Muhammadiyah 1 

Kebumen, sebagai berikut:  

a. Siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 1 Kebumen menunjukkan 

peningkatan motivasi belajar matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Take and give disertai pemberian Reward;  

b. Siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 1 Kebumen menunjukkan 

peningkatan prestasi belajar matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Take and give disertai pemberian Reward 

2. Rindi, dkk (2012)  dengan mengambil subjek penelitian di SMP N 1 

Sukoharjo kelas VII A dan VII C dengan hasil penelitian bahwa : 

a. Penerapan model pembelajaran Take and give berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa,  

b. penerapan model pembelajaran Take and give berpengaruh dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

C.  Kerangka Pikir 

Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, juga 

merupakan rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah 
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mengikuti berbagai pengalaman belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut siswa 

harus mampu memahami apa yang telah diberikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Hal yang dapat mempengaruhi pemahaman siswa diantaranya 

adalah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti memperhatikan 

guru pada saat mengajar dan mengerjakan tugas yang diberikan untuk 

mengasah kemampuan siswa dan sebagainya. Semakin aktif peserta didik 

dalam pembelajaran maka semakin baik pula prestasi belajarnya.  

 Hasil diskusi dan observasi menunjukkan pemahaman konsep  

matematika siswa kelas VII A di MTs PPPI Miftahussalam  masih rendah,  hal 

ini disebabkan karena permasalahan - permasalah yang dihadapinya, yaitu :   

(a) Kurangnya partisipasi aktif sebagian besar siswa dalam proses 

pembelajaran; (b) Siswa masih malu untuk bertanya kepada guru saat 

mengalami kesulitan; (c) Kurangnya kerja sama siswa dalam berkelompok (d) 

Siswa kesulitan memahami permasalahan yang yang diberikan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, perlunya tindakan untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII A di MTs PPPI 

Miftahussalam  Banyumas. Oleh karena itu, model pembelajaran yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe take and give. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe take and give langkah 1 guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa. Pada tahap ini 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan 

dilakukan pada proses pembelajaran. Pada kesempatan ini guru menyampaikan 
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materi yang akan dipelajari secara sekilas dan memberikan stimulus berupa 

motivasi dan kegunaan mempelajari materi tersebut dalam kehidupan sehari-

hari. Setelah guru memberikan motivasi kepada siswa guru menyiapkan media 

yang telah dibuat ( berbentuk kartu)   

Pada langkah ke 2 mengorganisir siswa kepada tim-tim/kelompok-

kelompok belajar kecil dengan anggota 3-4 orang. Guru membimbing siswa 

membentuk kelompok belajar kecil yang anggotanya heterogen, agar kelompok 

lebih aktif dalam pembelajaran karena angota yang heterogen menuntut antar 

anggota kelompok saling bertukar informasi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pada langkah ke 3 guru menyajikan Informasi. Maksud dari 

menyajikan informasi adalah guru menyampaikan materi secara verbal dengan 

memaparkan materi yang ingin dicapai di depan kelas kepada siswa yang 

sudah berkelompok.  

Pada langkah ke 4 setelah siswa mendapatkan materi yang dijelaskan 

oleh guru sebelumnya, siswa mendapatkan kartu dengan tiap kartu berisi sub 

materi dan kartu untuk setiap anggota kelompok berbeda-beda. Guru memberi 

waktu 5 – 10 menit untuk   siswa mamahami dan  memantapkan  penguasaan 

materi dengan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Pada 

tahap ini siswa mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu yang 

merupakan salah satu indikator pemahaman konsep. 

Pada langkah ke 4 setiap kelompok akan diwakili oleh salah satu 

anggota kelompok yang ditunjuk secara acak oleh guru untuk menerangkan 
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kembali materi yang telah di dapat sebelumnya sesuai sub bab pada kartu yang 

didapat oleh kelompoknya. Setelah menjelaskan kembali materi diberikan 

kesempatan untuk anggota kelompok lain bertanya mengenai sub bab yang 

telah dijelaskan, dalam menjawab pertanyaan dapat dibantu oleh anggota 

kelompok yang mendapat giliran menjelaskan materi. Pada tahap ini siswa 

menyatakan ulang sebuah konsep yang merupakan salah satu indikator 

pemahaman konsep.  

Pada langkah ke 5 dilakukan giliran menjelaskan dan menjawab 

pertanyaan di depan kelompok lain sesuai sub bab yang terdapat pada kartu 

yang di terima setiap anggota kelompok. Lakukan seterusnya sampai seluruh 

anggota kelompok mendapat giliran.  

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah pembelajaran matematika penggunaan 

model Cooperative Learning tipe take and give untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII A di MTs PPPI 

Miftahussalam Banyumas. 
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