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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan 

dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan 

pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai 

antisipasi kepentingan masa depan. Menurut UU No.20 Tahun 2003 (bab II, 

pasal 3) menyatakan bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi anusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berahlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, 

sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan mencegah problema 

kehidupan yang dihadapinya. Seiring dengan tanggung jawab profesional 

dalam proses pembelajaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

setiap guru dituntut untuk selalu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pembelajaran yang akan berlangsung. Tujuannya adalah agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien, yaitu tujuan akhir yang 

diharapkan dapat dikuasai oleh semua peserta didik (Uno, dkk, 2011:3). Hal 
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tersebut sejalan dengan program pendidikan yang selalu berkembang, program 

pendidikan yang dimaksud ialah kurikulum. Kurikulum yang pernah dijalankan 

ialah kurikulum KTSP. 

Menurut Martinis Yamin (2009:125) Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) didefinisikan bahwa siswa yang memiliki kompetensi 

berarti memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai - nilai yang 

ditunujukkan dalam perilaku. KTSP mengisyaratkan bahwa empat pilar dasar 

pendidikan perlu diberdayakan agar siswa mampu berbuat untuk memperkaya 

pengalamnnya (learning to do) dengan meningkatkan interaksi dengan 

lingkungannya baik fisik, mental, maupun sosial sehingga mampu membangun 

pemahaman dan pengetahuannya tehadap dunia sekitarnya (learning to know). 

Siswa dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya (learning to 

be). Kesempatan berinteraksi dengan individu atau kelompok yang bervariasi 

(learning to live together) akan membentuk pemahaman akan kemajemukan 

dan keanekaragaman yang menumbuhkembangkan sikap positif dan toleran. 

Dalam pelaksanaan kurikulum KTSP  salah satu yang menjadi mata pelajaran 

pokok yang harus dipelajari ialah mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cabang pengetahuan yang 

berawal dari objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan 

penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan berkesperimen 

dengan menggunakan metode ilmiah. Hal ini sejalan dengan Kurikulum KTSP 

(Depdiknas, 2006) bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 
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pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan.” Menurut Muslichah (2006:22) 

menyatakan bahwa keterampilan proses yang dilatih dalam pembelajaran IPA 

meliputi  keterampilan proses dasar misalnya mengamati, mengukur, 

mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mengenal hubungan ruang dan 

waktu serta ketarampilan proses terintegrasi misalnya merancang dan 

melakukan eksperimen yang meliputi menyusun hipotesis, menentukan 

variabel, menyusun definisi operasional, menafsirkan data, menganalisis dan 

mensitesis data. Menurut Martinis (2009:78) menyebutkan bahwa keterampilan 

dasar dalam pendekatan proses adalah observasi, menghitung, mengukur, 

mengklasifikasi dan membuat hipotesis. Dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan proses dalam pembelajaran IPA di SD meliputi keterampilan 

dasar dan ketrampilan terintegrasi. Kedua keterampilan ini dapat melatih siswa 

untuk menemukan dan menyelesaikan masalah secara ilmiah untuk 

menghasilkan produk - produk IPA yaitu fakta, konsep, generalisasi, hukum, 

dan teori- teori baru. Sehingga perlu diciptakan kondisi pembelajaran IPA SD 

yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan ingin tahu. Dengan demikian, 

pembelajaran merupakan kegiatan investigasi terhadap permasalahan alam 

disekitarnya. 

  Mutu pembelajaran, tidak hanya berfokus pada siswa, akan tetapi 

guru juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

dikelas. Belajar dan mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa, siswa dengan siswa dalam situasi 

pendidikan. Guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat guna 
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agar mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Menurut Sanjaya 

(2009:24), salah satu kecenderungan yang sering dilupakan, bahwa hakikat 

pembelajaran adalah belajarnya siswa dan bukan mengajarnya guru. Sehingga 

dalam proses pembelajaran guru tidak hanya berperan sebagai model atau 

teladan bagi siswa, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan 

dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar 

dengan nyaman. Uno (2011:75) menyatakan “keberhasilan pencapaian 

kompetensi bergantung pada beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat 

mempengaruhi adalah bagaimana cara seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran”. Oleh karena itu untuk membantu strategi pembelajaran yang 

aktif, guru dapat menerapkan berbagai metode serta model pembelajaran yang 

relevan. Pemilihan model pembelajaran harus memperhatikan kondisi siswa, 

sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia dan kondisi guru (Uno. 

2011:105). Dengan demikian proses pembelajaran akan variatif, inovatif, dan 

konstruktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa 

dengan sumber - sumber belajar lainnya. 

Hasil observasi  yang dilakukan pada tanggal 25 januari 2017 kelas V 

SDN Jabung 1 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang menunjukkan bahwa 

hasil belajar IPA rendah, ini dibuktikan dengan nilai rata – rata UTS pada 

tahun ajaran 2016 - 2017 dibawah KKM yaitu 59.8. Hal ini terjadi karena 

siswa kurang memiliki literatur belajar, kurang memperbanyak latihan soal 

yang juga disebabkan karena siswa kurang percaya diri dengan jawaban yang 

diperoleh antara benar atau salah. Selain itu keberadaan LKS cetak atau yang 

disebut Lembar Kerja Siswa digunakan sebagai media untuk mengerjakan soal 
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sekaligus sebagai sumber belajar, dan untuk kegiatan percobaan yang ada 

dalam LKS selalu dilewati dikarenakan untuk mengerjakan kegiatan 

percobaan tersebut akan menghabiskan waktu pembelajaran. Akibatnya siswa 

tidak mengerti sepenuhnya dengan materi yang sedang diajarkan karena 

mereka tidak meneliti dan melakukan kegiatan percobaan secara langsung, 

sehingga pada saat mengerjakan soal – soal yang tersedia di setiap kegiatan 

pembelajaran siswa tidak paham dengan maksud soal tersebut. Akibatnya 

mereka mengerjakan soal dengan asal - asalan. Dapat dikatakan bahwa 

penggunaannya masih  belum efektif sebagai sarana pembelajaran. 

Mengacu pada masalah tersebut, maka diperlukan suatu alternatif 

pemecahan masalah, salah satu sumber media belajar yang diharapkan untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA 

adalah media LKS berbasis model take and give. Media LKS berbasis model 

take and give merupakan Lembar Kerja Siswa yang didalamnya mencakup 

kegiatan pembelajaran yang berbentuk model take and give, dimana LKS 

berbasis model take and give  terdapat sintaks model pembelajaran take and 

give yang diartikan sebagai memberi dan menerima informasi materi lewat 

teman sebaya. Diharapkan dengan pemberian LKS pada setiap siswa, dapat 

leluasa dan memahami materi yang diberikan. Selain itu dengan bersifat 

model take and give siswa dapat cepat memahami penguasaan materi dan 

informasi karena mereka memperoleh informasi tidak hanya dari guru akan 

tetapi dari teman yang lain. Sejalan dengan hal tersebut siswa dan guru dapat 

menghemat waktu dalam memahamkan informasi materi yang ada. 
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Mengacu pada hal tersebut peneliti termotivasi untuk mengadakan 

penelitian  guna mengetahui pengaruh media LKS dengan model take and 

give terhadap hasil belajar IPA. Sehingga judul penelitian yang diangkat oleh 

penulis yaitu “Pengaruh Media LKS berbasis Model Take and Give terhadap 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Jabung 1 Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang.” Adapun kelas V SDN 1 Jabung ini paralel sehingga 

peneliti memutuskan bahwa kelas VB sebagai kelompok eksperimen dengan 

diberi treatment, dan kelas VA sebagai kelompok kontrol. Pemilihan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dipilih secara acak menggunakan undian.  

Setelah diobservasi dan menggunakan uji kecocokan kedua kelas relatif sama 

yaitu jumlah siswa yang berjumlah sekitar 20, untuk kelas VA berjumlah 21 

siswa dan kelas VB berjumlah 23 siswa. Berada dilingkungan sekolah yang 

sama dan tingkat pendidikan kedua guru yang sama yaitu setingkat jenjang S1. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah ialah 

1. Apakah penggunaan media LKS berbasis model take and give 

berpengaruh pada hasil Belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Jabung 1 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang? 

2. Seberapa besar pengaruh penggunanaan media LKS berbasis model take 

and give terhadap hasil belajar IPA siswa V SD Negeri Jabung 1 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh media LKS dengan model take and give 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Jabung 1 Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui besar pengaruh penggunanaan media LKS berbasis 

model take and give terhadap hasil belajar IPA siswa V SD Negeri 

Jabung 1 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Dapat melengkapi teori pembelajaran yang berkaitan dengan 

pemilihan media pembelajaran cetak yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

b. Dapat digunakan  sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut 

khususnya inovasi pembelajaran IPA di SD. 

c. Sebagai khasanah pengetahuan bagi pembaca dan bahan kajian 

bagi penelitian lain yang sejenis atau lanjutan 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian untuk mengetahui pengaruh positif media LKS dengan 

model take and give terhadap hasil belajar IPA. 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat digunakan   untuk memaksimalkan 

penggunaan media LKS dengan model take and give terhadap hasil 

belajar siswa. 

c. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yang sulit dalam memahami 

materi dapat teratasi dan dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

tinggi. 

d. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan dalam melakukan pembaharuan terhadap sistem 

pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Tabel 1.1  Ruang Lingkup Penelitian 

No.  Variabel Penelitian Populasi / objek penelitian Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen 

 Variabel Independen: 

Penggunaan media LKS 

berbasis take and give. 

Variabel Dependen: 

Hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN Jabung 1 

Siswa kelas VA dengan 

jumlah 21 siswa. Dan siswa 

kelas VB dengan jumlah 23 

siswa. 

Yang terpilih sebagai 

kelas kontrol adalah 

kelas VA dan yang 

terpilih sebagai kelas 

eksperimen adalah 

kelas VB. Pemilihan 

kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dipilih 

secara acak. 
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F. Definisi Operasional 

1. Media LKS berbasis Model Take and Give 

Media LKS berbasis model take and give merupakan Media yang 

berupa kegiatan pembelajaran siswa yang didalamnya mengacu pada 

model take and give, sedangkan pengertian dari take and give ialah siswa 

mengambil dan memberi materi pelajaran pada siswa lainnya. 

2. Hasil belajar IPA 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh atau dicapai dari 

semua kegiatan pelajaran yang dijalankan. Segala upaya yang dilakukan 

oleh guru dalam proses pembalajaran akan diketahui melalui proses 

penilaian dan hasilnya. Jadi hasil belajar IPA harus dikaitkan dengan 

tujuan pembelajaran IPA yang telah tercantum dalam kurikulum dengan 

tidak melupakan hakikat IPA itu sendiri yang meliputi IPA sebagai 

produk, proses dan sikap ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

IPA meliputi IPA sebagai produk, proses dan sikap ilmiah. 

3. Pembelajaran IPA di SD 

Usaha manusia untuk memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapat suatu kesimpulan dan 

dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa melalui pengamatan, diskusi, dan 

penyelidikan sederhana. 

  

 


