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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kajian tentang Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

a. Hakikat IPA 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut  juga dengan istilah 

pendidikan sains merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah 

dasar. Menurut  Susanto (2012:167) sains atau IPA adalah usaha 

manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat 

pada sasaran, serta menggunakan prosedur , dan dijelaskan dengan 

penalaran sehingga mendapat suatu kesimpulan. Trianto (2010:36) 

berpendapat bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen 

serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan 

sebagainya. 

Sejalan dengan Nash (dalam Usman, 2013: 3) bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu cara atau metode untuk 

mengamati alam, cara IPA mengamati dunia ini bersifat analisis, 

lengkap, cermat, serta menghubungkan antara suatu prespektif yang baru 

tentang objek yang diamati. 

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu 

tentang alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu 
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pengetahuan alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: ilmu 

pengetahuan sebagai produk, proses dan sikap. Sikap dalam 

pembelajaran IPA yang dimaksud adalah sikap ilmiah. Jadi, dengan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan dapat menumbuhkan 

sikap ilmiah seperti seorang ilmuwan. Adapun jenis- jenis yang 

dimaksud yaitu sikap ingin tahu, percaya diri, jujur tidak tergesa- gesa, 

dan objektif terhadap fakta. Berikut penjelasan tentang IPA sebagai 

produk, proses dan sikap: 

a. Ilmu pengetahuan alam sebagai produk 

IPA sebagai produk yaitu hasil penelitian yang telah ilmuwan 

lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai 

kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk, 

antara lain fakta- fakta, prinsip, hukum, dan teori- teori IPA. 

b. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses 

IPA sebagai proses yaitu untuk menggali dan memahami 

pengetahuan tentang alam. Adapun proses dalam memahami IPA 

disebut dengan keterampilan proses sains (process skills) adalah 

ketarmpilan yang dilakukan oleh para ilmuwan seperti mengamati, 

mengukur, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. 

c. Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap 

Sikap ilmiah dikembangkan dalam pembelajaran sains. Hal ini 

sesuai dengan sikap yang harus dimilki oleh seorang ilmuwan dalam 

melakukan penelitian dan mengomunikasikan hasil penelitiannya. 

menurut Sulistiyorini (2006), ada sembilan aspek yang 
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dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains yaitu 

sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja 

sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung 

jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan diri. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu 

yang mempelajari tentang alam semesta yang dapat diklasifikasikan  

menjadi tiga bagian yakni IPA sebagai produk  maksudnya yaitu dengan 

menggunakan LKS IPA yang berbasis model take and give diharapkan 

dapat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa pada saat 

belajar IPA, IPA sebagai proses maksudnya yaitu dalam penggunaan 

LKS berbasis model take and give tentunya terdapat kegiatan 

mengamati, mengklasifikasikan dan menyimpulkan, dan IPA sebagai 

sikap maksudnya adalah dalam pengunaan LKS yang berbasis model 

take and give nantinya setiap siswa dapat mengembangkan sikap 

tanggung jawab, kerja sama, dan tidak berputus asa. 

b. Tujuan IPA di Sekolah Dasar 

Tujuan IPA di SD menurut kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) 

secara terperinci adalah:  

1) memperoleh keyakinan dan kebesaran terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, 

keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 2) 

Mengembangkan pengetahuan dan pemehaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan 

dikehidupan sehari- hari, 3) mengembangkan rasa ingin 

tahu, sikap positif dan kesadaran sehari-hari, 4) 
mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelediki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, 5) meningkatkan kesadaran untuk 

berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam dan segala 

keteraturannya sebagai ciptaan Tuhan, dan 6) 
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memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan ke 

SMP atau MTS. 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai melalui 

pembelajaran IPA yaitu: 1) memperoleh keyakinan dan kebesaran 

terhadap tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 2) mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dikehidupan sehari-hari, 3) mengembangkan rasa ingin 

tahu, sikap positif dan kesadaran sehari-hari, 4) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan ke SMP atau MTS. 

c. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ruang lingkup pembelajaran IPA menurut Sulistyorini (2007 : 

40) yakni meliputi: a) Mahluk hidup dan proses kehidupan, yaitu 

manusia , hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta 

kesehatan. b) Benda / materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi :cair, 

padat dan gas.   c) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, 

panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. d) Bumi dan alam 

semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda- benda langitnya 

lainnya 

Adapun  ruang lingkup IPA yang dipelajari dalam penelitian ini 

yaitu materi tentang alat peredaran darah. Berikut ini standar kompetensi 

dan kompetensi dasar pembelajaran IPA Kelas V Semester 1 
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Tabel 2.1 SK KD IPA Kelas V Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Energi dan Perubahannya  

5. Mengidentifikasi fungsi organ 

tubuh manusia dan hewan 

 

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak 

dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, 

gaya gesek, gaya magnet) 

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat 

membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat 

 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat 

suatu karya/model 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

6.2 Membuat suatu karya /model, misalnya periskop 

atau lensa dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya 

Bumi dan Alam Semesta 

7 Memahami perubahan yang 

terjadi di alam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah 

karena pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi mahluk hidup 

dan lingkungan 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia 

yang dapat mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb) 

Sumber : Depdiknas , 2006 Hal. 495 

Berdasarkan tabel 2.1 SK KD IPA Kelas V Semester I maka 

peneliti membantasi Standar Komptensi 7 dan kompetensi dasarnya 7.1 

sampai dengan 7.3 karena materi tersebut cocok menggunakan media 

LKS berbasis model take and give , sebab materi tersebut mengandung 

materi yang singkat, sehingga mempermudah siswa dalam memahami 

materi yang ada. 

2. Kajian tentang Lembar Kerja Siswa 

a. Pengertian Media LKS 

Media pembelajaran menurut Arsyad (2004 : 3) adalah media 

yang membawa pesan atau informasi dengan tujuan instruksional atau 
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mengandung maksud-maksud pengajaran. Sumarni (2004 : 16) 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai sumber informasi berbentuk 

bahan cetak/ buku, majalah, LKS, yang dapat dan sejenisnya yang dapat 

digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran dalam menyajikan 

atau menyerap mata pelajaran. Menurut Sumarni (2004 : 15-16) LKS 

merupakan jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu belajar 

siswa secara terarah. Lembar Kerja Siswa adalah lebaran- lembaran yang 

berisi tugas yang harus dikerjakan siswa. Menurut Trianto (2009:222) 

Lembar Kerja Siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa media LKS adalah  media 

pembelajaran sebagai sumber informasi berbentuk bahan cetak yang 

digunakan sebagai panduan untuk membantu belajar siswa secara 

terarah. 

b. Jenis-jenis LKS 

Dalam penyusunannya LKS mempunyai jenis-jenis yang berbeda 

sesuai dengan tujuan penyusunannya. Menurut Poppy, dkk. (2009: 32-

36), ada dua jenis bentuk untuk pembelajaran IPA yakni LKS untuk 

eksperimen dan LKS untuk non eksperimen atau lembar kerja diskusi. 

Adapun penjelasan LKS eksperimen dan LKS non eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

1) LKS eksperimen, berupa lembar kerja yang memuat 

petunjuk praktikum yang menggunakan alat-alat dan bahan-

bahan. Sistematika LKS umumnya terdiri dari judu, 

pengantar, tujuan, alat bahan. Langkah kerja, tabel 

pengamatan, dan pertanyaan. 2) LKS non eksperimen, 

berupa lembar kegiatan yang menuntut siswa melakukan 
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kegiatan diskusi suatu materi pembelajaran. Kegiatan 

menggunakan lembar kegiatan ini disebut DART (Direct 

activity to Relate to The Text Book). DART dapat diartikan 

sebagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan teks atau wacana. Ada dua jenis DART yaitu model 

rekontruction dan model analysis. Adapun bentuk LKS 

recontuction DART yakni berupa melengkapi teks, 

melengkapai diagram atau penyempurnaan gambar, 

melengkapi tabel, meramalkan, potong dan tempel gambar, 

mengecek. Adapun bentuk LKS analysis DART dapat 

berupa Text marketing labeling yang berupa menggaris 

bawahi, memberi label, menggolongkan. Recording berupa 

membuat diagram, membuat daftar yang tersusun, membuat 

pertanyaan-pertanyaan, dan membuat rangkuman. 

 

Pada LKS berbasis model take and give merupakan LKS non 

eksperiman, bentuk penyajian untuk kegiatan pertama ialah membuat 

rangkuman dengan mengikuti model pembelajaran take and give. Untuk 

kegiatan evaluasi setelah melakukan model pembelajaran take and give, 

bentuk kegiatan yang diberikan ialah dengan memberikan sebuah kertas 

yang didalamya terdapat perintah untuk mengisi nama informan 

pemateri dan isi materi yang disampaikan. Bentuk penyajian dari 

kegiatan selanjutnya ialah menggolongkan suatu teks dan evaluasi. 

c. Tujuan Penyusunan LKS 

LKS mempunyai tujuan dalam penyususnannya. Andi (2013:206 ), 

berpendapat bahawa tujuan penyusunan LKS dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 1) Memudahkan guru dalam memberikan tugas 

kepada siswa . 2) Memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan materi 

yang diberikan. 3) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan 

penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. 4) Melatih 

kemandirian siswa. 
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Penyusunan LKS yang berbasis model take and give bertujuan 

untuk menyajikan media yang memuat proses pembelajaran model take 

and give yang membantu siswa dalam memahami konsep IPA 

khususnya pada materi proses pembentukan tanah serta melatih siswa 

untuk memahami konsep materi secara cepat.  

d. Manfaat Media Lembar Kerja Siswa 

Menurut  Martinis dan Bansu  (2009 : 151) terdapat delapan 

manfaat yang media dalam kegiatan pembelajaran yakni  

(1) penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

(2) proses pembelajaran menjadi lebih menarik. (3) 

proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. (4) jumlah 

waktu belajar- mengajar dapat dikurangi. (5) kualitas 

belajar siswa dapat ditingkatkan. (6) proses belajar dapat 

terjadi dimana saja dan kapan saja. (7) sikap positif siswa 

terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar 

itu sendiri dapat ditingkatkan. (8) peran guru dapat 

berubah kearah yang lebih positif dan produktif.  

 

Dalam penelitian ini manfaat penggunaan LKS yang berbasis 

model take and give pada pembelajaran IPA yaitu: 1) proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik, 2) proses belajar siswa menjadi 

lebih interaktif, 3) penyampaian materi dapat diseragamkan, 4) kualitas 

belajar dapat ditingkatkan, 5) sikap positif siswa terhadap bahan 

pelajaran maupun terhadap prosesnya dapat ditingkatkan, 6) peran guru 

dalam proses pembelajaran dapat berubah kearah yang positif. 

e. Fungsi Lembar Kerja Siswa 

Menurut Endang (2008) Lembar Kerja Siswa selain sebagai 

media pembelajaran, juga mempunyai beberapa fungsi antara lain 

(1) merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan 

pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu 
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sebagai kegiatan belajar mengajar. (2) dapat digunakan 

untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat 

waktu penyajian suatu topik. (3) untuk mengetahui  

seberapa jauh materi yang telah dikuasai siswa. (4) dapat 

mengoptimalkan pengajaran yang terbatas. (5) membantu 

siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. (6) 

dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun 

secara rapi, sistematis mudah dipahami oleh siswa 

sehingga mudah menarik perhatian siswa. (7) dapat 

menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan 

meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu. (8) 

dapat mempermudah penyelesaian tugas perseorangan 

kelompok atau klasikal karena siswa dapat 

menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan belajarnya. 

(9) dapat digunakan untuk melatih siswa menggunakan 

waktu seefektif mungkin. (10) dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.  

 

Cara penyajian materi pelajaran dalam LKS meliputi 

penyampaian materi secara ringkas dan melibatkan siswa secara aktif 

misalnya latihan soal, diskusi, dan percobaan sederhana. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa fungsi penggunaan LKS yang berbasis model take and 

give yaitu 1) sebagai alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran 

atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar 

mengajar, 2) untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi tentang 

peredaran darah manusia yang telah dikuasai siswa. 3) membantu siswa 

dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 4) dapat membangkitkan 

minat siswa jika LKS disusun secara rapi, sistematis mudah dipahami oleh 

siswa sehingga mudah menarik perhatian siswa.  

3. Kajian tentang Model Take and Give 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Secara umum istilah “model” diartikan sebagai kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu 
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kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang 

atau benda tiruan dan benda sesungguhnya, seperti “globe” yang 

merupakan model dari bumi tempat kita hidup. Dalam istilah istilah 

selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian 

yang pertama sebagai kerangka konseptual. Atas dasar pemikiran 

tersebut, maka yang dimaksud dengan “model belajar mengajar” adalah 

kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran, serta 

para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar 

mengajar. 

Menurut Dewey dalam Joice dan Weil yang dikutip oleh Abdul 

Majid (2013:13) menyatakan bahwa “a plan or pattern that we can use 

to design face to face teaching in the classroom or tutorisl setting and 

shape instructional material” (suatu rencana atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk merancang tatap muka di kelas, atau pembelajaran 

tambahan diluar kelas dan untuk menajamkan materi pengajaran). Dari 

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa model pembelajaran 

merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam 

muatan pelajaran, sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya, model 

pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai 

dengan landasan filososfis dan pedagogis yang melatarbelakanginya.  

Menurut Kardi dan Nur yang dikutip oleh Abdul Majid (2013 : 

14) mempunyai empat ciri khusus yang membedakan dengan strategi, 
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metode atau prosedur, ciri-ciri tersebut ialah: (1) rasional teoritis logis 

yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. (2) landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). (3) tingkah laku pembelajaran yang 

diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. (4) 

lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ialah langkah-

langkah atau sintaks pembelajaran untuk menacapai suatu tujuan 

pembelajaran atau dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan 

guru dalam suatu pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran 

untuk mengantarkan siswa dalam memenuhi kompetensi yang 

digunakan. Model pembelajaran mempunyai makna yang luas dari 

metode, dan teknik pembelajaran. 

b. Pengertian Model Take and Give 

Model pembelajaran take and give dapat diartikan sebagai model 

pembelajaran yang mempunyai sintaks pembelajaran dengan 

menggunakan media kartu yang berisi nama siswa, bahan belajar, dan 

nama yang diberi, informasikan kompetensi, sajian materi, pada tahap 

pemantapan tiap siswa diminta berdiri dan mencari teman dan saling 

menginformasikan tentang materi atau pendalaman perluasannya kepada 

siswa lain kemudian mencatatnya pada kartu (Suyatno, 2009 : 66-67). 

Beberapa ahli percaya bahwa cara ini dapat dikuasai apabila peserta 

didik dapat mengajarkan pada peserta didik lainnya.  
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Hal ini sejalan dengan Silberman (2010 : 175) yang menyatakan 

bahwa mengajar teman sebaya memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mempelajari suatu yang baik pada saat yang sama saat ia 

menjadi narasumber yang lain. Model take and give (memberi dan 

menerima) diterapkan untuk melatih siswa menjadi narasumber dan 

mitra belajar bagi teman-teman yang lain dengan saling bertukar 

informasi yang dimilki. Oleh karena itu setiap siswa dituntut untuk 

menguasai materi dan topik bahasannya dan mempunyai kemampuan 

berkomunikasi, sehingga ia dapat menyampaikan materi tersebut kepada 

siswa lain. Sedangkan siswa yang menerima informasi dituntut pula 

untuk menangkap informasi dengan baik karena ia pun harus 

mengembangkan materi yang diterima menjadi sebuah contoh yang 

relevan.  

c. Kelebihan Model Take and Give 

Menurut Mega (2014) model pembelajaran take and give 

mempunyai keunggulan yaitu  

(1) model pembelajaran ini tidak kaku, karena seorang guru 

boleh memodifikasi lagi pengguanaan model pembelajaran 

ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan seta situasi 

pembelajaran, (2) materi akan terarah karena guru terlebih 

dahulu menjabarkan uraian materi sebelum dibagikan kartu 

kepada siswa, (3) melatih siswa untuk bekerja sama dan 

menghargai kemampuan orang lain, (4) melatih siswa 

untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya, 

(5) akan dapat memperdalam dan mempertajam 

pengetahuan siswa melalui kartu yang dibagikan kepadanya 
sebab mau tidak mau harus menghafal materi yang 

diberikan kepadanya, (6) dapat meningkatkan tanggung 

jawab siswa, sebab masing- masing siswa dimintai 

pertanggung jawaban atas kartu yang diberikan kepadanya.  
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Dapat disimpulkan bahwa model take and give mampu 

memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran seperti siswa 

dapat menguasai materi yang didapatkan, selain itu siswa lebih 

memahami materi lain yang didapatkan oleh teman sebaya karena unsur 

bahasa yang digunakan sama.  Oleh karena itu dalam penerapannya 

diharapkan dengan membuat LKS yang berbasis model take and give 

siswa dapat menguasai materi yang diberikan. 

d. Kelemahan Model Take and Give 

Terdapat kelemahan dari model pembelejaran take and give. 

Menurut Huda (2013:243) kelemahan dari model pembelajaran take and 

give meliputi: 1) kesulitan untuk mendisiplinkan peserta didik dan 

kelompok- kelompok. 2) bila informasi yang disampaikan siswa kurang 

tepat maka informasi yang diterima siswa lain pun akan kurang tepat. 3) 

ketidaksesuaian skill antara peserta didik yang kurang memiliki 

kemampuan akademik.  

e. Langkah–langkah Model Pembelajaran Take and Give 

Menurut Hamzah dan Nurdin (2013:94-95) mengungkapkan 

bahwa: 

Media yang digunakan untuk model take and give ialah 

kartu ukuran 10 x 15 cm sejumlah peserta, tiap kartu 

berisi submateri (yang berbeda dengan kartu lainnya, 

materi sesuai TPK). Kartu kontrol sejumlah siswa, 

contoh: nama siswa submateri, nama yang diberi, dan 

seterusnya. Adapun langkah- langkah ialah sebagai 
berikut (1) siapkan kelas sebagai mana mestinya, (2) 

jelaskan materi sesuai TPK, (3) untuk memantapkan 

penguasaan peserta. Tiap siswa diberi masing- masing 

satu kartu untuk dipelajari (dihafal) lebih kurang 15 

menit, (4) semua siswa diperintahkan untuk berdiri dan 

mencari psangan untuk saling menginformasikan materi 
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sesuai kartu masing- masing. Tiap siswa diharuskan 

mencatat nama pasangannya pada kartu kontrol. (5) 

demikian seterusnya sampai tiap peserta mampu memberi 

dan menerima materi masing- masing. (6) untuk 

mengevaluasi keberhasilan, berikan siswa pertanyaan 

yang sesuai dengan kartunya (kartu orang lain). (7) 

strategi ini dapat dimodifikasi sesuai keadaan, dan (8) 

kesimpulan. 

Dapat disimpulkan bahwa media LKS cetak yang disusun oleh 

peniliti  disesuaikan dengan langkah-langkah dari model pembelajaran 

take and give. Penyesuaian langkah-langkah yang dimaksud yaitu antara 

materi dan soal disesuaikan dengan model pembelajaran take and give. 

 

4. Kajian tentang Hasil Belajar IPA 

a. Pengertian Hasil Belajar  

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. Tercapainya hasil belajar yang baik jika semua 

kompetensi dasar dapat dilakukan dan indikator dapat tercapai. Menurut 

Arikunto (2003:4) bahwa untuk mencapai hasil belajar yang berupa 

presetasi belajar, merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar semata. 

Hal senada di sampaikan oleh Nana Sudjana (2009:22) bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya.  

Jadi hasil belajar adalah suatu ketercapaian kemampuan siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan yang diperoleh dari proses 

pembelajaran. Melalui penggunaan media LKS yng berbasis model take 

and give ini dapat diketahui bagaimana pengaruh media tersebut dengan 
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hasil belajarnya. Jika kelas eksperimen yaitu kelas VB hasil belajarnya 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu kelas VA maka pengaruh 

pemberian media LKS yang berbasis model take and give adalah 

berpengaruh positif dan sebaliknya.  

Hasil belajar dalam pembelajaran haruslah mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2002:174-176) yakni sebagai berikut a) aspek kognitif (kognitif domain) 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari atas enam 

aspek yaitu pengetahuan atau ingatan (kognitif tingkat rendah) dan 

pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi (kognitif tingkat tinggi). b) 

Ranah efektif (Affektif Domain) berkaitan dengan sikap yang terdiri dari 

lima aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, 

dan internalisasi. c) ranah psikomotor (pshycomotor domain) berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak meliputi; 

gerak refleks, keterampilan gerak dasar,keharmonisan, atau ketepatan, 

gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif. 

b. Jenis- jenis Hasil Belajar 

Menurut Gagne yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono 

(2006:11) mengemukakan lima macam kemampuan manusia yang 

merupakan hasil belajar sehingga pada gilirannya membutuhkan sekian 

macam kondisi untuk pencapaiannya, kelima macam hasil kemampuan 

belajar tersebut adalah:  

a) keterampilan intelektual, sejumlah pengetahuan mulai 

dari baca, tulis, hitung sampai kepada pemikiran yang 

rumit. Kemampuan intelektual tergantung kepada 

kapasitas intelektual kecerdasan seseorang dan pada 
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kesempatan belajar yang tersedia; b) strategi kognitif, 

mengatur cara belajar dan berpikir seseorang di dalam 

arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan 

masalah; c) informasi verbal, pengetahuan dalam arti 

informasi dan fakta. Kemampuan ini pada umumnya 

dikenal dan tidak jarang; d) keterampilan motorik yang 

diperoleh di sekolah, antara lain keterampilan menulis, 

mengetik, menggunakan jangka dan sebagainya; e) sikap 

dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas 

emosional yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat 

disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap 

orang, barang atau kejadian. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini ruang 

lingkup hasil belajar yang ditentukan peniliti ialah pada ranah 

kognitif saja. Ranah kognitif yang dimaksud yaitu nilai hasil 

belajar siswa dari penggunaan LKS berbasis model take and 

give. 

5. Karakteristik Siswa kelas V SD 

Siswa kelas V SD masuk dalam fase anak- anak. Menurut 

Muhibin Syah (2010:50) masa anak- anak (late childhood) berlangsung 

antara 6 – 12 tahun dengan ciri- ciri utama sebagai berikut: 1) memiliki 

dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok sebaya (peer 

group). 2)keadaan fisik yang memungkinkan/ mendorong anak 

memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan jasmani. 3) memiliki dorongan mental untuk memasuki 

dunia konsep, logika, simbol, dan komunikasi yang luas. Pada masa ini 

menurut Syamsu dan Nani (2011 :59-65) anak mengalami berbagai 

perkembangan yaitu sebagai berikut: 

 

 



26 
 

 
 

a. Perkembangan Fisik-Motorik 

 Fase ini ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang 

lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk 

belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik baik halus maupun 

kasar seperti contoh untuk kegiatan yang berkaitan dengan motorik halus 

yaitu menulis, menggambar atau melukis, mengetik, merupa, menjahit, 

dan membuat kerajinan dari kertas. Sedangkan untuk kegiatan yang 

dapat meningkatkan motorik kasar yakni baris berbaris, seni bela diri, 

senam, berenang, atletik, main sepak bola, dan sebagainya. 

b. Perkembangan Intelektual 

Pada usia sekolah dasar anak sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut 

kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca 

menulis dan berhitung. Dilihat dari aspek perkembangan kognitif, 

menurut Piaget masa ini berada pada tahap operasi konkret, yang 

ditandai dengan kemampuan (1) menklasifikasikan (mengkelompokkan) 

benda - benda berdasarkan ciri yang sama. (2) menyusun atau 

mengasosiasikan (menghubungkan atau menghitung) angka- angka atu 

bilangan. (3) memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

Kemampuan pada masa ini sudah cukup untuk untuk menjadi dasar 

diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir 

atau daya nalarnya seperti memberikan dasar keilmuan membaca, 

menulis, berhitung. Selain itu anak juga dapat diberikan dasar 
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pengetahuan yang terkait dengan kehidupan manusia, hewan, lingkungan 

alam, lingkungan sosial budaya, dan agama. 

c. Perkembangan Emosi 

Untuk siswa kelas 5 SD, mereka mulai menyadari bahwa 

pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima, atau tidak disenangi 

orang lain. Oleh karena itu mereka mulai belajar untuk mengendalikan 

dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi 

diperolehnya melalui peniruan dan latihan (pembiasaan). Emosi 

merupakan factor dominan yang mempengaruhi tingkah laku ndividu, 

dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi positif seperti 

perasaan senang, bergairah, semangat atau rasa ingin tahu yang tinggi 

akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap 

aktivitas belajar , seperti memerhatikan penjelasan guru, membaca buku, 

aktif berdiskusi, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, dan disiplin 

dalam belajar. 

d. Perkembangan bahasa 

Menurut Syamsudin M. dan Nana Saodah yang dikutip oleh 

Syamsu dan Nani (2011 : 62) usia sekolah dasar merupakan masa 

berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai 

perbendaharaan kata (vocabulary). Pada masa akhir (kira – kira usia 11 – 

12 tahun) anak telah dapat menguasai sekitar 5000 kata. Dengan 

diuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang 

lain, anak sudah gemar membaca atau mendengar cerita yang bersifat 
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kritis. Pada masa ini tingkat berpikir anak sudah lebih maju, karena 

selalu menanyakan waktu dan soal – akibat.  

e. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial pada siswa SD termasuk siswa kelas V SD 

ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan para 

anggota keluarga, juga dengan teman sebaya (peer group), sehingga 

ruang gerak hubungan sosialnya bertambah luas. Pada usia ini, anak 

mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat pada 

diri sendiri (egosentris) kepada sikap bekerja sama (kooperatif) atau 

sosiosentris (mau memerhatikan kepentingan orang lain). Anak mulai 

berminat terhadap kegiatan- kegiatan teman sebaya. Perkembangan 

sosial berkenaan dengan bagaimana anak berinteraksi sosial. Berkat 

perkembangan sosial anak dapat menyesuaikan dirinya dengan 

kelompok teman sebaya maupun lingkungan  masyarakt sekitarnya. 

Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini 

dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas  tugas 

kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun tugas yang 

membutuhkan pikiran. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang telah diteliti dalam skripsi Mardi Yuliansah pada 

tahun 2014 dengan judul Pengaruh penggunaan LKS terhadap hasil belajar 

sains kelas IV di SDN No.25/I Kampung Baru dari Universitas Jambi yaitu 

hasil belajar siswa yang diajar menggunakan LKS lebih baik diajarkan di 

kelas IV SDN 25/I Kampung Baru. Ini dibuktikan berdasarkan hasil 
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perhitungan yang diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen (8,75) lebih tinggi 

dari kelas kontrol (7,96).  

Hasil penelitian yang dilakukan Efi Nilasari, Ery Try Djatmika, dan 

Anang Santoso dalam jurnalnya tentang Pengaruh Penggunaan Modul 

Pembelajaran Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD pada 

tahun 2016 dari Universitas Negeri Malang yaitu terdapat pengaruh 

penggunaan modul pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa 

kelas V. Adanya pengaruh penggunaan modul tersebut ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata posttest hasil belajar kelas kontrol sebesar 70.00 lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai posttest hasil belajar kelas eksperimen sebesar 

82.27. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Suandika, Nyoman 

Kusmariyatni, dan I Gusti Ngurah Japa dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Teknik Kancing Gemerincing terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IV SD pada tahun 2016 dari Universitas Pendidikan Ganesha diketahui 

bahwa terdapat pengaruh positif dalam menggunakan teknik kancing 

gemerincing terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD, berdasarkan 

analisis belajar IPA siswa kelompok eksperimen yang dibelajarkan dengan 

teknik kancing gemerincing adalah 22,5. Jika dikonversi kedalam PAP Skala 

lima, berada pada kategori sangat tinggi, dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Berikut merupakan tabulasi persamaan dan perbedaan dari penelitian- 

penelitian terdahulu dan penelitian ini: 
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Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

 

No Nama Peneliti Judul Variabel yang Diteliti Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Mardi Yuliansah Pengaruh penggunaan LKS 

terhadap hasil belajar sains 

kelas IV di SDN No.25/I 

Kampung Baru dari 

Universitas Jambi. 

(skripsi tahun 2014) 

 Variabel independen: 

pengaruh penggunaan 

LKS. 

 

 Variabel dependen: 

Hasil belajar IPA 

 

Perhitungan yang 

diperoleh nilai rata-rata 

kelas eksperimen (8,75) 

lebih tinggi dari kelas 

kontrol (7,96). 

 

 

 

 

 

a) Variabel dependen 

dan variabel 

independen yang 

sama. 

 

b) Pemilihan kelas 

kontrol dan kelas 

eksperimen dipilih 

secara acak. 

 

a) LKS yang digunakan 

dalam penelitian 

Mardi Yuliansah 

tidak berbasis 

sedangkan LKS yang 

akan digunakan 

peneliti adalah LKS 

berbasis model take 

and give. 

b) Sasaran kelas . 

c) Tempat penelitian. 

2.  Efi Nilasari, Ery Try 

Djatmika, dan 

Anang Santoso 

Pengaruh Penggunaan Modul 

Pembelajaran Kontekstual 

terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas V SD. (Jurnal tahun 

2016) 

 Variabel independen:  

Penggunaan Modul 

Pembelajaran 

Kontekstual 

 Variabel dependen:  

Hasil Belajar Siswa 

Kelas V SD 

 

Nilai rata-rata posttest 

hasil belajar kelas 

kontrol sebesar 70.00 

lebih rendah 

dibandingkan dengan 

nilai posttest hasil 

belajar kelas 

eksperimen sebesar 

82.27. 

a) Variabel dependen 

yang sama yakni 

hasil belajar. 

b) Sasaran kelas yang 

sama yakni kelas 

V SD 

a) Variabel independen 

yang berbeda 

b) Tempat penelitian 

yang berbeda. 

c) Kurikulum yang 

berbeda untuk jurnal 

penelitian  ini 

menggunakan 

kurikulum 2013 

3. Putu Suandika, 

Nyoman 

Kusmariyatni, dan I 

Gusti Ngurah Japa 

Pengaruh Teknik Kancing 

Gemerincing terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas IV 

SD. (Jurnal tahun 2016) 

 Variabel independen:  

Pengaruh teknik 

kancing gemerincing. 

 Variabel dependen:  

Hasil Belajar IPA 

siswa Kelas IV SD. 

 

 

Hasil siswa kelompok 

eksperimen adalah 

22,5. Jika dikonversi 

kedalam PAP Skala 

lima, berada pada 

kategori sangat tinggi, 

dapat diambil suatu 

informasi bahwa teknik 

kancing gemerincing 

cenderung unggul  

dibandingkan dengan 

model pembelajaran 

konvensional 

a) Variabel dependen 

yang sama yaitu 

hasil belajar IPA. 

 

a) Variabel independen 

berebeda yakni 

pengaruh teknik 

kancing 

gemerincing. 

b) Sasaran kelas yang 

berbeda. 

c) Tempat penelitin 

yang berbeda. 
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C. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan untuk penggunaan media LKS 

berbasis model take and give terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V 

SDN Jabung 01 Kec. Jabung Kab. Malang 

Ha: terdapat pengaruh yang signifikan untuk penggunaan media LKS berbasis 

model take and give terhadap hasil belajar IPA Siswa Kelas V  SDN 

Jabung 01 Kec. Jabung Kab. Malang 
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D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka berpikir tentang pengaruh penggunaan media LKS berbasis model take 

and give terhadap hasil belajar IPA 

 

Media Pembelajaran cetak 

 Buku  

 Majalah  

 LKS 

Kelas Eksperimen 

Kelas 5B dengan 23 siswa 

Kelas Kontrol 

Kelas 5A dengan 21 siswa 

LKS berbasis model take and give LKS Buatan Penerbit 

Hasil Belajar IPA  kelas 5 dengan media LKS berbasis 

model take and give  

Ho ditolak dan Ha diterima 

Pengaruh penggunaan media 

LKS berbasis model take and 

give 

Treatment  Treatment  

Data  

 Homogen 

 Valid dan reliabel  

Tidak  Ya  

Uji Ulang  Uji Beda Rata   


