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   ABSTRAK 

Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Giving Question 

And Getting Answer Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA Pada 

Peserta Didik Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung 

Oleh 

Istiyani 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Penerapan model 

pembelajaran cooperative learning tipe giving question and getting answer dapat 

meningkatkan keaktifan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas IV 

MIN 2 Bandar Lampung, 2) Besarnya peningkatan belajar peserta didik dengan 

menerapakan model pembelajaran cooperative learning tipe giving question and 

getting answer pada mata pelajaran IPA di kelas IV MIN 2 Bandar 

Lampung.Penelitian ini adalah Penilitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

desain model Kemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dengan tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini di laksanakan di 

MIN 2 Bandar Lampung  dengan subjek penelitian 37 peserta didik pada kelas IV 

B tahun ajaran 2018/2019. Penelitian ini dilakukan dengan tiga siklus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, tes dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran cooperative 

learning tipe giving question and getting answer dilakukan dengan baik. Hasil 

keaktifan belajar peserta didik mengalami peningkatan dari tiga aspek sebesar 

siklus I 64,14%, siklus II rata-rata kekatifan belajar peserta didik sebesar 72,52% 

dan pada siklus III sebesar 85,52%. Pada akhir Siklus penelitian ini dikatakan 

berhasil karena telah memenuhi kriteria keberhasilan yaitu 80%. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe 

giving question and getting answer di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung dapat 

meningkatkan kekatifan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA pada tema: 

peduli lingkungan hidup, berbagai pekerjaan, pahlawanku. 

 

Kata Kunci: Keaktifan Belajar, Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

Giving Question And Getting Answer, Mata Pelajaran IPA 
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MOTTO 

                                 

                                     

           

Artinya:  “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(QS. 

Ar-Rad :11)
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1
 Penerbit Al- Quran Qomari, (Al- Quran Terjemahan Paralel Indonesia Inggris, Solo:  

2010) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam setiap kehidupan 

manusia, karena dengan adanya pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya sendiri seiring dengan perkembangan zaman yang modern yang 

menuntut manusia untuk meningkatkan kualitasnya. Pendidikan dilakukan secara 

sadar dan terencana untuk memwujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya, membentuk individu yang cakap, 

kreatif dan mandiri, berkarakterdan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

untuk itu memerlukan pengajaran, bimbingan, lataihan atau pembiasaan dalam 

rangka mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik. 

Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Thaha 

ayat 114 

                                

            

Artinya: 114.  Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan 

janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum 

disempurnakan mewahyukannya kepadamu dan katakanlah: "Ya Tuhanku, 

tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." 



2 
 

Melalui pendidikan juga diharapkan dan menghasilkan generasi 

berkualitas yang akan berkontribusi dalam tercapainya pembangunan nasional. 

 Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia 

sebagai hasil pengalaman atau interaksi antara individu dengan lingkungan. 

Perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas prilaku 

seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

ketrampilan, daya pikir, dan kemampuan.perubahan prilaku ini menjadi salah satu 

tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar yang dialami peserta didik.
1
 

Pencapaian keberhasilan belajar memerlukan seorang pendidik, peserta didik dan 

sekolah
2
. Model pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur secara sistematis dan terencana dalam 

mengorganisasikan proses pembelajaran peserta didik sehingga tujuan dari 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif
3
.  

Model pembelajaran berfungsi sebagai acuan bagi perancang kurikulum 

maupun guru dalam merencanakan serta melaksanakan sebagai proses belajar 

mengajar dikelas. Model-model pembelajaran terdiri beberapa macam seperti 

model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran cooperative learning, 

model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah dan lain-

lain. Dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan model pembelajaran 

                                                             
1 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) 

Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berperestasi (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 187-188.  

2 Mohammad Syaifuddin,” Implementasi Pembelajaran Tematik di Kelas 2 SD Negeri 

Demangan Yogyakarta”, Jurnal Terampil Keguruan dan Ilmu Tarbiyah No. 2 (Desember 2017), h. 

140 
3
  Ibid , h. 247. 



3 
 

cooperative learning karena pada model pembelajaran ini peserta didik belajar 

secara berkelompok dalam penyelesaiannya selain dapat menimbulkan interaksi 

antar peserta didik dalam menyelesaikannya. 

 Model pembelajaran cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran dimana peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 4-5 orang. Pembelajaran cooperative dalam penyelesaiannya setiap 

peserta didik harus saling bekerja sama dalam memahami materi pelajaran. 

Strategi Pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang 

termasuk didalamnya penggunaan model, pendekatan, metode dan teknik 

pembelajaran secara spesifik. Strategi disusun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran artinya bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi yaitu 

pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, 

pemanfaatan fasiliats dan sumber belajar yang digunakan untuk pencapaian 

tujuan. Kemp mengatakan strategi pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar 

mengajar yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan dari 

pembelajaran bisa dicapai secara efektif dan efisien. Dick and Carey menyatakan 

strategi pembelajaran adalah set materi dan prosedur pembelajaran yang di pakai 

secara bersamaan untuk menimbulkan hasil belajar.
4
 

Keaktifan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta 

didik dalam proses belajara mengajar yang dapat merangsang, menumbuhkan 

serta mengembangkan potensi yang dia milikinya, berpikir kritis sehingga dapat 

memecahkan permasalahan-permaslahan dalam kehidupan sehari-hari yang ia 

                                                             
4
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorintasi Standar Proses Pendidikan ( Jakarta: 

Kencana, 2016),  h. 126. 
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temui atau jumpai. Menurut Djimyati dan Mudjiono implikasi prinsip keaktifan 

bagi peserta didik lebih lanjut menuntut keterlibatan langsung pada proses belajar 

mengajar. Keaktifan peserta didik meliputi: keaktifan untuk bertanya, 

mengemukakan pendapat dan memperhatikan pada saat proses pembelajaran. 

Keaktifan peserta didik pada saat belajar menjadi faktor pendukung keberhasilan 

belajar. Keaktifan dalam belajar digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana 

peserta didik memahami materi yang telah di ajarkan selama proses pembelajaran. 

Sedangkan hasil digunakan untuk melihat hasil akhir pemahaman peserta didik 

mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Berdasarkan hal tersebut 

keaktifan menjadi hal yang penting  dan mampu menanamkan pemahaman peserta 

didik mengenai suatu pengetahuan sehingga berdampak pada hasil belajar yang 

baik. Ketika peserta didik aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

bertanya dan menanggapi materi yang telah di sampaikan oleh guru maka 

pemahaman peserta didik menjadi tinggi yanag nantinya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik itu sendiri.  

Berdasarkan hasil obervasi pada saat pra survey diketahui keaktifan belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan  kelas IV B MIN 2 Bandar 

Lampung, sebagaimana tabel dibawah ini: 
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Tabel 1. Keaktifan Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran IPA Kelas 

IV MIN 2 Bandar Lampung 

No. Indikator Sub Indikator Jumlah Peserta 

Didik 

1. Kerjasama dan 

Hubungan Sosial 

 

a. Peserta didik bekerjasama 

saat ada tugas kelompok 

15 

b. Peserta didik memberikan 

usul saat diskusi kelompok 

10 

c. Peserta didik menghargai 

pendapat teman 

21 

2. Mengemukan Gagasan 

 

a. Peserta didik berani 

mengungkapkan pendapat 

saat pembelajaran 

berlangsung 

20 

b. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru 

15 

c. Peserta didik bertanya 

kepada guru 

10 

3. Pemecahan Masalah 

 

a. Peserta didik 

menyelesaikan kesulitan 

dalam dengan mencari 

pada buku atau literatur 

10 
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lain 

b. Peserta didik bertanya 

kepada guru ketika ada 

kesulitan 

25 

c. Peserta didik bertanya 

kepada teman yang lebih 

paham ketika ada materi 

yang tidak  diketahui 

18 

Sumber : Hasil Observasi Keaktifan Belajar IPA Kelas IV B MIN 2 Bandar 

Lampung 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa peserta didik kelas IV B MIN 2 

Bandar Lampung dengan jumlah 37 anak menunjukkan bahwa: pada aspek 

kerjasama & hubungan sosial sebesar 41%, aspek mengemukakan gagasan 

sebesar 40%, aspek pemecahan masalah 44%, hal ini menunjukkan kurangnya 

keaktifan peserta didik dalam proses belajar Ilmu Pengetahuan Alam. hal ini dapat 

di lihat dari banyak peserta didik yang belum berani menjawab pertanyaan dari 

guru, mengajukan pertanyaan ke peserta didik lainnya, dan menjawab pertanyaan 

dari peserta didik lainnya sehingga pembelajaran yang dilakukan kurang 

maksimal. Pada proses pembelajarannya guru menggunakan strategi yang kurang 

efektif. Pada saat proses pembelajaran seharusnya penggunaan strategi harus 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan dan dapat 

meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, dalam hal ini sering di jumpai guru 

menggunakan strategi yang sama pada semua materi pembelajaran Ilmu 



7 
 

Pengetahuan Alam. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam pada peserta didik masih rendah. Adapun indikator tersebut 

dapat dilihat ketika peniliti melakukan observasi dan wawancara guru. Guru 

menyatakan bahwa nilai dari 60% peserta didik belum memenuhi KKM yaitu 65. 

Hal ini disebabkan karena peserta didik kurang aktif bertanya serta menjawab 

pertanyaan dan kurang adanya timbal balik dari peserta didik. Peserta didik sibuk 

bercakap-cakap saat pembelajaran berlangsung.
5
 

 Pada saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, banyak 

peserta didik yang sibuk bercakap-cakap dengan temannya, dan hanya sebagian 

kecil peserta didik yang mendengarkan materi sehingga masih terdapat peserta 

didik yang kurang memahami materi yang di sampaikan . Selain itu kemampuan 

peserta didik untuk bertanya atau meminta jawaban dari guru dan peserta didik 

lainnya masih kurang. Peserta didik masih malas dan kurang percaya diri untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan, hal ini menunjukkan masih terdapat peserta 

didik kurang aktif pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Kurangnya 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ini tentu akan membuat suatu tujuan-

tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu diperlukan tindakan 

kelas lain yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan belajaar peserta didik. 

Dilihat dari masalah diatas maka strategi yang digunakan masih kurang baik 

sehingga aktivitas guru lebih mendominasi dari pada peserta didik. 

 Permasalah belajar seperti yang diungkapkan tersebut terjadi pada peserta 

didik di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi yang 

                                                             
5
 Hasil wawancara peneliti dengan pendidik (Ibu Fadhlah Hamhij, S. Pd. I) selaku guru kelas IV B 

di MIN 2 Bandar Lampung, hari Selasa 24 Januari 2019 
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dilakukan peneliti dengan guru  kelas yang mengampu mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas IV Al-Hakim di MIN 2 Bandar Lampung, diperoleh data 

bahwa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tersebut, keaktifan belajar 

peserta didik masih rendah.Oleh karena itu dibutuhkan adaanya suatu strategi 

yang bisa meningkatkan keaktifan belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada peserta 

didik. 

  Strategi pembelajaran Giving Question And Getting Answer adalah 

penerapan dari strategi pembelajaran konstruktivistik yang menjadikan peserta 

didik sebagai subyek pembelajaran. Artinya peserta didik dapat merekontruksi 

pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja
6
. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

dianggap cukup penting untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tentang “ 

Penerapan Strategi Giving Question And Getting Answer sebagai upaya untuk 

meningkatkan keaktifan belajar dalam proses permbelajaran. Model ini 

dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan bertanya dan 

menjawab pertanyaan, karena pada dasarnya model tersebut merupakan model 

modifikasi dari metode tanya jawab dan metode ceramah yang merupakan 

kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. 

Peneliti memilih strategi Giving Question And Getting Answer untuk 

meningkatkan keaktifan belajar Ilmu Pengetahuan Alam peserta didik.  

 Belajar Ilmu Pengetahuan Alam melalui strategi Giving Question And 

Getting Answer ini juga dipilih karena peserta didik sebagai subyek penelitian 

                                                             
6
 Yeni Dwi Kurino, “Model Giving Question And Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Sekolah Dasar”. Jurnal Didatical Mathematics Vol.1 No. 1, 2018, H. 36. 
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yaitu kelas IV B dan untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang telah 

dilakukan sebelumnya bahwa strategi Giving Question And Getting Answer belum 

pernah diterapkan. Harapannya peserta dapat meningkatkan keaktifan  

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

 Dari pemasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, 

penulis tertarik untuk melakukaan penelitian dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Giving Question And Getting 

Answer untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Pada Peserta Didik Kelas IV  

MIN 2 Bandar Lampung. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai dasar penelitian sebagai berikut: 

1. Peserta didik sibuk mengobrol dengan temannya dan hanya sebagian kecil 

peserta didik yang mendengarkan penjelasan materi yang sisampaikan oleh 

guru. 

2. Peserta didik kurang aktif pada proses pembelajaran dan cenderung kurang 

percaya diri dalam mengemukakan pendapat atau bertanya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Masih terdapat peserta didik yang kurang memahami materi yang disampaikan 

sehingga masih banyak peserta didik tidak mencapai hasil belajar yang 

memuaskan. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penilitian ini dibatasi pada: 

1. Strategi pembelajaran dalam penelitian ini adalah strategi giving question 

and getting answer pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV 

MIN 2 Bandar Lampung 

2. Topik permasalahan yang akan dilakukan tindakan untuk diselesaikan 

adalah tentang keaktifan belajar peserta didik. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas rumusan 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah Proses Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Giving 

Question And Getting Answer untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta 

didik pada pembelajaran IPA Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question And 

Getting Answer dapat meningkatkan keaktifan belajar pada pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam peserta didik kelas IV SD/MI? 

 

E. Tujuan Penelitian  

     Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui proses penerapan model cooperative learning tipe giving question 

and getting answer dan  untuk meningkatkan keaktifan belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan menggunakan strategi Giving Question And Getting 

Answer dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas IV SD/MI. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan ilmu 

pendidikan khususnya dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

giving question and getting answer untuk meningkatkan keaktifan belajar 

peserta didik 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

   Melalui penerapan strategi peserta didik dapat aktif dan 

memahami pembelajaran yang dilaksanakan 

b. Bagi Guru 

 Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas, serta menambah wawasan dan mengembangkan 

kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif  

tipe Giving Question And Getting Answer dalam Pembelajaran IPA 

Sehingga dapat mengembangkan profesionalitas guru. 

c. Bagi Sekolah 

 Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Giving 

Question And Getting Answer sebagai keaktifan belajar peserta didik 

kelas IV pada mata pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

d. Bagi Peneliti 

 Menambah pengalaman tentang penelitian tindakan kelas, 

sebagai rujukan diimplementasikan pada mata pelajaran lainnya 

sehingga dapat menjadi guru profesional. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

  Model Pembelajaran diartikan sebagai tindakan sistematis dalam 

mengatur pengalaman belajar yang baik untuk mencapai suatu tujuan 

belajar. Bisa juga dikatakan sebagai suatu pendekatan yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi model pembelajaran mempunyai arti 

yang sama dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Menurut 

Joyce dan Weil model pembelajaran adalah suatu rancangan yang dapat 

digunakan guna membangun kurikulum untuk merancang bahan 

pembelajaran yang diperlukan serta untuk mengarahkan pengajaran di 

dalam kelas. Model  pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dan terencana dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif.
7
  

  Model pembelajaran cenderung dogmatis, yang relatif sulit 

dibedakan dengan strategi pembelajaran. Kemp menjelaskan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

oleh pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaannya agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

                                                             
7
 Euis Karwati, Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Bandung : Alfabeta, 2015), h.  248. 
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           Dengan demikian dapat disimpulkan sebuah perencanaan 

pembelajaran yang didalam terdapat metode pembelajaran, strategi 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan teknik pembelajaran yang yang 

menjadi kesatuan utuh yang menggambarkan proses yang dilalui pada 

proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang di harapkan 

dan dengan di iringi perubahan yang spesifik pada perilaku peserta didik. 

2. Model-model Pembelajaran 

  Model pembelajaaran adalah suatu upaya yang digunakan dalam 

proses pembelajaran sehingga nanti pada proses pembelajarannya 

mendapatkan hasil yang optimal. Model pembelajaraan mempunyai 

beberapa ragam diantaranya yaitu model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran kontekstual, model pembelajaran langsung, model 

pembelajaran problem solving, model pembelajaran masalah terbuka dan 

model pembelajaran berbasis masalah
8
. Model pembelajaran 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Model Pembelajaran Active Learning terdiri dari: planet question, 

bermain jawaban, group resume, the learning cell, reflektif, 

student facilitator, explaining, card sort, team quis, inquiring 

minds want to know, point counter point, pratice rehearsal, active 

knowledge sharing, learning start with question, the power of two, 

jigsaw learning, everyone is a teacher here, reading guide, reading 

a load, information search, index card match, giving question and 

                                                             
8 Ibid, h. 250. 
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getting answers, picture and picture, numbered heads together dan 

lain-lain. 

b. Model  pembelajaran masalah terdiri dari, problem solving, dan 

problem based introduction. 

c. Model pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari role playing 

dan karya wisata. 

3. Ciri-ciri Model Pembelajaran 

     Adapun Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut diantaranya 

a. Memiliki visi dan tujuan pendidikan tertentu. Misalnya model 

berpikir induktif yang di buat guna mengembangkan proses berpikir 

induktifnya. 

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kegiatan perbaikan belajar 

mengajar dikelas. 

c. Mempunyai bagian-bagian model pelaksanaan, yaitu urutan 

langkah-langkah pembelajaran, adanya reaksi, sistem sosial dan 

sistem pendukung. Keempat bagan tersebut sebagai pedoman guru 

dalam melakukan model pembelajaran. 

d. Mempunyai dampak sebagai pemakain model pembelajaran. 

Dampak tersebut seperti: dampak pendorong, yaitu hasil belajar 

jangka panjang. 

e. Membuat persiapan mengajar dengan acuan model pembelajaran 

yang dipilihnya. 
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4. Fungsi Model Pembelajaran 

a. Pedoman, model pembelajaran ini berfungsi sebagai panduan dan 

pedoman bagi guru dalam merancang dan merencanakan kegiatan 

pembelajaran
9
. 

b. Pengembang kurikulum, model pembelajaran ini dapat membantu guru 

dalam mengembangkan kurikulum untuk satuan dan kelas yang berbeda 

dalam setiap pendidikan. 

c. Menentukan bahan-bahan pengajaran. Model pembelajaran ini dapat 

menentukan bentuk-bentuk bahan ajar secara detail yang berbeda-beda 

yang akan digunakan oleh guru dalam membuat perubahan yang baik 

dari kepribadian peserta didik itu sendiri. 

d. Membantu perbaikan dalam pembelajaran, model pembelajaran dapat 

membantu proses pembelajaran serta dapat meningkatkan keefektifan 

proses belajar mengajar. 

e. Membantu menciptakan interaksi antara pendidik dan peserta didik yang 

diinginkan dalam proes belajar mengajar yang berlangsung. 

f. Merangsang pengembangan pembelajaran baru seperti dalam mencari 

solusi untuk kendala-kendala sehingga memunculkan ide model atau 

strategi pembelajaran yang baru
10

 

      Merujuk pemikiran Joyce, fungsi model adalah “each model guides us 

as we design instruction to help students achieve various objectives”.  Melalui 

                                                             
9 Naniek Kusumawati, ’’Pengaruh Model Pembelajaran Scramble dengan Media Question 

Card Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN Kertosari II Kabupaten Madiun”. Jurnal 

Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, Volume. 4. No. 1, h. 78 
10

 Ibid, h. 135. 
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model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan 

informasi, ide, keterampilan, cara berfikir dan mengekspresikan ide. Model 

pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar
11

. 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative artinya 

melakukan sesuatu secara bersama-sama yang dalam pelaksanaannya 

dengan saling membantu satu sama lain dalam setiap kelompoknya
12

. Model 

Pembelajaran Kooperatif merupakan metode pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk saling bekerja sama antara 

sesamanya dalam menyelesaikan  tugas-tugas yang sistematis. Pembelajaran 

kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Tetapi belajar 

kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok karena 

dalam belajar kooperatif ada bentuk dorongan atau tugas yang bersifat 

persaingan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan 

hubungan yang bersifat saling ketergantungan kelompok. Menurut A’ La 

model pembelajaran cooperative yaitu model belajar peserta didik 

beropasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian materi yang 

dipelajari dalam ruang kelas. 
13

Menurut pendapat Lie,A bahwa model 

                                                             
11 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 46. 
12

 Isjoni, Cooperative Learning (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15.  
13

  Hidayatulloh, Hubungan Model Pembelajaran Cooperative Script dengan Model 

Pembelajaran Cooperative SQ3R Terhadap Hasl Belajar Matematika Pada Peserta Didik 
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pembelajaran kooperatif tidak hanya belajar dalam kelompok. Ada unsur-

unsur dasar pembelajaran cooperative learning yang membedakannya 

dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan 

langkah model cooperative learning dengan benar-benar akan 

memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif. Sangat 

penting dirancang pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

keaktifan siswa karena sebenarnya siswalah yang berperan sebagai pelaku 

(subjek) belajar. Dulu, sebelum era globalisasi dan pesatnya perkembangan 

teknologi, metode pengajaran konvensional dengan menggunakan metode 

ceramah dan media papan tulis dan kapur, lazim digunakan. Namun seiring 

dengan era globalisasi yang menghadirkan banyak model yang bervariasi, 

maka praktik mengajar guru juga harus disesuaikan dengan kondisi zaman,  

dalam  artian  perlu  dikombinasikan. Namun  dengan  satu  tujuan  agar 

suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberikan 

ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam 

mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.
14

 

           Pada dasarnya cooperative learning memiliki pengertian sebagai 

suatu sikap dalam bekerja sama saling membantu anggota dalam bentuk 

kerja sama dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih di mana 

keberhasilannya sangat dipengaruhi pada keterlibatan setiap anggota 

                                                                                                                                                                             
Sekolah Dasar, TERAMPIL, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 3 ( 2 Desember 

2016), h. 326-327. 
14 Ida Fiteriani, Baharudin,” Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif Menggunakan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Yang Berkombinasi Pada Materi IPA Di MIN 2 Bandar 

Lampung”, TERAMPIL, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran dasar, Vol. 04 No. 2 Tahun   

2017,  h. 3. 



19 
 

kelompok itu sendiri. cooperative learning  juga dapat diartikan sebagai 

suatu tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara anggota 

kelompok. Johnson dan Johnson menyajikan uraian ringkas tentang 

kooperasi dan pembelajaran kooperatif serta membedakannya dengan 

pembelajaran kompetitif (persaingan) dan individual. Dalam suasana 

kooperatif setiap anggota sama–sama berusaha untuk mencapai hasil yang 

nantinya bisa di rasakan oleh semua anggota kelompok. Dalam 

pengajarannya, pembelajaran kooperatif sering kali di deskripsikan sebagai 

pembentukan kelompok–kelompok kecil yang terdiri beberapa dari Peserta 

didik lain
15

. 

        Pembelajaran kooperatif mengarah pada metode pembelajaran di 

mana adanya hubungan bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling 

membantu antar peserta didik dalam belajar. Pembelajaran kooperatif 

umumnya melibatkan kelompok yang berbeda-beda dan ada juga yang 

menggunakan kelompok dengan bentuk yang berbeda–beda. Dalam 

lingkungan pembelajaran kooperatif, peserta didik harus menjadi peserta 

aktif dalam kelompoknya sehinga  dapat membangun komunitas 

pembelajaran yang saling membantu antara satu sama lain. Model 

pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan ketrampilan sosial. 

 

                                                             
15

 Miftahul Huda, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 31.  
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2. Macam-Macam Model Pembelajaran Kooperatif 

           Terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran, berikut 

beberapa tipe-tipe dari model pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

a. Model Pembelajaran tipe Two Stay Two Stray, model pembelajaran 

dimana setiap anggota kelompok mengirim perwakilan kelompok 

tersebut untuk memberikan serta membagikan hasil dan informasi 

ke kelompok lain. 

b. Model pembelajaran tipe Make A Match ( Mencari Pasangan) 

model pembelajaran dimana setiap peserta didik diberikan sebuah 

kartu yang bertuliskan soal/jawaban kemudian mencari pasangan 

kartu yang cocok seperti jika peserta didik mendapatkan kartu yang 

bertuliskan soal maka peserta didik itu mencari pasangan kartu 

tersebut yang berisi jawaban. 

c. Model pembelajaran tipe Snowball Throwing, model pembelajaran 

yang dimana peserta didik dibentuk dalam kelompok kemudian 

masing-masing kelompok menunjuk perwakilan kelompoknya dan 

diberi tugas dari guru lalu masing-masing peserta didik membuat 

pertanyaan yang di bentuk seperti bola yang didalamnya berisi 

pertanyaan,kemudian dilempar ke murid lain yang masing-masing 

murid menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. 

d. Model Pembelajaran tipe Team Game Tournament, model 

pembelajaran dimana setiap peserta didik dalam kelompoknya 
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saling membantu memahami materi dan megerjakan tugas dan di 

pandu dengan kompetensi antar anggota dalam bentuk permainan 

e. Model pembelajaran tipe Giving Question And Getting Answer, 

model pembelajaran ini dimana setiap peserta didik dalam 

kelompoknya di beri dua kartu, kartu pertama untuk bertanya dan 

kartu kedua untuk menjawab yang akan digunakan pada sesi tanya 

jawab. 

f. Model pembelajaran tipe Think-Pair-Share, model dengan tipe ini 

dimana setiap peserta didik diberi tugas untuk memikirkan 

tugasnya sendiri, berdiskusi dengan pasangannya kemudian 

menshare hasil diskusinya dalam kelompok.
16

 

g. Model Tipe Jigsaw, model dengan tipe ini dimana seluruh 

perwakilan setiap anggota kelompok berkumpul untuk mempelajari 

dan mmbahas topik yang sama kemudian masing-masing peserta 

didik kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan materi yang di 

dapat kepada anggota kelompoknya.  

h. Model Pembelajaran Tipe Number Head Together, model 

pembelajaran tipe ini dimana peserta didik siswa dalam setiap 

kelompoknya di beri nomor urut serta tugas kemudian guru 

memanggil salah satu nomor untuk melaporkan hasil kerja 

kelompoknya. 

 

                                                             
16 Ibid, h. 36 



22 
 

3. Unsur – Unsur dan Ciri – Ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

    Model pembelajaran ini mempunyai unsur-unsur dasar pembelajaran 

di antara lain : 

a. Peserta didik dalam kelompoknya haruslah berpikiran bahwa 

mereka sehidup sepernanggungan bersama. 

b. Peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam 

kelompoknya. 

c. Peserta didik haruslah melihat dan menganggap bahwa semua 

anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. 

d. Peserta didik haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang 

sama di antara anggota kelompoknya. 

e. Peserta didik diberikan evaluasi atau diberi penghargaan yang 

akan juga diberikan untuk semua anggota kelompok. 

f. Peserta didik berbagi kepemimpinan tugas dan mereka 

membutuhkan ketrampilan untuk belajar bersama selama proses 

belajarnya. Peserta didik akan diminta mempertanggung 

jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif (persaingan)
17

. 

       Model pembelajaran kooperatif ini juga ciri-ciri dalam 

pembelajaran di antara sebagai berikut: 

a. Belajar bersama dengan teman-teman kelompoknya 

b. Selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman 

                                                             
17 Ibid, h.45. 
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c. Saling mendengarkan pendapat sesama anggota kelompok 

d. Belajar dari teman-teman anggota kelompok 

e. Belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

f. Produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat 

g. Keputusan tergantung pada peserta didik yang sudah disepakati 

dalam kelompoknya 

h. Peserta didik aktif dalam kelompok. 

i. Membentuk ketrampilan sosial 

j. Berbagi kepemimpinan tugas dan berbagi tanggung jawab 

k. Heterogen 

4. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

           Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan proses belajar. Menurut Depdiknas tujuan 

pertama pembelajaran kooperatif, yaitu meningkatkan hasil akademis, 

dengan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas 

akademiknya. Peserta didik yang lebih dapat akan menjadi pusat informasi 

bagi peserta didik yang kurang mampu, yang mempunyai arah dan bahasa 

sama. Sedangkan tujuan yang kedua, pembelajaran kooperatif, memberi 

kesempatan agar peserta didik mampu menerima temannya yang memiliki 

berbagai perbedaan latar belajar. Tujuan penting ke tiga dari proses belajar 

kooperatif adalah untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa. 

Ketrampilan sosial yang dimaksud antara lain, berbagi tugas, aktif bertanya 

dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, menarik minat teman 
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untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat yang dimiliki, bekerja 

dalam kelompok dan sebagainya.
18

  

             Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan keadaan 

dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya. Tiga konsep utama yang menjadi karakteristik cooperative 

learning sebagaimana dikatakan Slavin dalam Isjoni yaitu penghargaan 

kelompok, pertanggung jawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk 

menjadi berhasil. Tujuan utama pembelajaran kooperatif yaitu: agar peserta 

didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan 

cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang 

lain untuk mengemukakan ide dan gagasannya dengan menyampaikan 

pendapat mereka secara berkelompok. 

 

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question And Getting Answer 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question And 

Getting Answer 

            Syaiful Bahri Djamarih dan Aswan Zain strategi pembelajaran 

adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha untuk 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dikaitkan dengan proses 

pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum  kegiatan guru 

anak didik dalam mewujudkan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan. Strategi pembelajaran berkaitan dengan 

                                                             
18

 Tukiran Taniredja, Efi Miftah Faridli dan Sri Harminto, Model – Model 

Pembelajaran Inovatif dan Efektif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 60.  
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masalah pemilihan kegiatan pembelajaran yang paling efektif dan efisien 

dalam memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah di tetntukan.  

               Menurut Zaini Hisyam, model pembelajaran tipe Giving Questioan 

And Getting Answer adalah strategi yang baik untuk melibatkan peserta 

didik untuk mengulang materi belajar yang di sampaikan oleh guru baik 

yang sudah dimengerti maupun belum dimengerti. Sementara Silberman 

berpendapat bahwa strategi Giving Question And Getting Answer adalah 

strategi pembentukan untuk melihat kembali materi yang telah di sampaikan 

oleh guru sebelumnya
19

. Silberman juga mengatakan strategi tersebut 

menantang peserta didik untuk meninjau kembali materi apa saja yang telah 

dipelajari dalam setiap topiknya dengan menjelaskan hal yang belum di 

mengerti dan yang sudah melalui tulisan kartu. Model pembelajaran tipe 

Giving Question And Getting Answer ini dikembangkan untuk melatih 

peserta didik untuk mempunyai kemampuan serta ketrampilan bertanya dan 

menjawab pertanyaan, karena pada dasarnya model pembelajaran tipe 

Giving Question And Getting Answer adalah memodifikasi dari metode 

tanya jawab dan metode ceramah yang merupakan kolaborasi dengan 

menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya
20

. 

             Model Pembelajaran tipe Giving Question And Getting Answer 

adalah cara peserta didik bekerja di dalam kelompoknyaa dimana semua 

peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran yang sedang 

                                                             
19 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif di 

Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 69. 
20 Agus Suprijono, Op. Cit., 107. 
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berlangsung. Sebelum membuat kelompok setiap peserta didik membuat 

pertanyaan dalam bentuk kartu kemudian setiap anggota dalam semua 

kelompok memilih soal dengan berdiskusi terlebih dahulu dan mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok lain sehingga metode ini dapat melatih peserta 

didik untuk lebih aktif membuat dan menjawab pertanyaan. Kegiatan tanya 

jawab ini sangat penting dalam interaksi antara guru dengan siswa karena 

pada saat proses pembelajarannya mampu menumbuhkan pengetahuan serta 

pemahaman baru bagi peserta didik. Model  pembelajaran tipe Giving 

Question And Getting Answer dilaksanakan bersamaan antara metode 

ceramah dan metode tanya jawab. Metode ceramah sebagai dasar agar 

peserta didik mendapatkan pengetahuan dasar sedangkan untuk metode 

tanya jawab sebagai pengukur sejauh manapengetahuan dan pemahaman 

peserta didik pada saat proses pembelajaran atau proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 

2. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Giving Question And 

Getting Answer 

             Model pembelajaran tipe Giving Question And Getting Answer ini 

memiliki tujuan di dalam pembelajarannya seperti di bawah ini: 

a. Meninjau pemahaman peserta didik sebagai dasar perbaikan dalam 

proses pembelajarannya 

b. Membimbing usaha para peserta didik untuk mendapat suatu 

ketrampilan sosial maupun kognitifnya 
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c. Membuat peserta didik merasa senang 

d. Merancang dan meningkatkan ketrampilan berfikir peserta didik 

e. Menumbuhkan motivasi pada diri peserta didik agar dapat terlibat 

dalam interaksi sesama teman dan guru 

f. Melatih ketrampilan mengutarakan ide dan pendapatnya 

g. Untuk mencapai tujuan belajarnya 

           Tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe giving question and 

getting answer ini adalah peserta didik harus merasa senang dalam proses 

belajarnya, sehingga memunculkan motivasi dalam diri peserta didik untuk 

belajar sehingga peserta didik akan berusaha untuk mermahami pelajaran 

yang diberikan. 

 

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Tipe Giving Question And 

Getting Answer 

                 Adapun langkah-langkah penerapan model pe,belajaran tipe Giving 

Question And Getting Answer menurut Zaini, dkk ialah sebagai berikut: 

a. Guru membuat potongan kertas sebanyak dua kali jumlah peserta didik 

b. Guru meminta  peserta didik untuk melengkapi pertanyaan berikut ini: 

Kertas 1 : Saya masih belum paham tentang  ............................ 

Kertas 2 : Saya dapat menjelaskan tentang ................................ 

c. Guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 

orang 
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d. Guru meminta setiap kelompok untuk memilih pertanyaan-pertanyaan 

yang ada pada (kertas 1) dan juga topik-topik yang dapat mereka 

jelaskan pada (kertas 2) 

e. Guru meminta setiap kelompok membacakan pertanyaan-pertanyaan 

yang telak mereka seleksi secara berdiskusi. Jika di antara peserta didik 

lain ada yang bisa menjawab maka guru mempersilahkan siswa tersebut 

untuk menjawab, kemudian guru juga menjawab 

f. Guru meminta setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang dapat 

mereka jelaskan dari kertas 2, selanjutnya minta mereka 

menyampaikannya kepada peserta didik lain 

g. Lanjutkan proses penbelajaran ini sesuai dengan kondisi yang ada 

h. Akhiri pembelajaran dengan menyampaikan rangkuman dan 

pembenaran dari jawaban-jawaban serta penjelasan-penjelasan kepada 

siswa. 

            Menurut Melvin, langkah-langkah strategi pembelajaran Giving 

Question And Getting Answer adalah sebagai berikut: 

a. Guru mermbagikan dua potongan kertas kepada masing-masing peserta 

didik 

b. Guru meminta peserta didik untuk menulis di kartu yang terlah 

diberikan, kartu untuk bertanya dan kartu untuk menjawab 

c. Pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan 

d. Pertanyaan tersebut dapat berasal dari guru atau teman-temannya 
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e. Setelah pertanyaan di sampaikan maka peserta didik lain harus 

menjawabnya 

f. Jika pada akhir nanti masih ada peserta didik yang memiliki kartu 

lengkap maka peserta didik tersebut diminta untuk membuat resume.
21

 

         Berdasarkan langkah-langkah di atas, terdapat langkah-langkah yang 

paling mencolok yaitu setiap peserta didik mendapatkan dua kartu dan 

kemudian setiap peserta didik menuliskan apa yang mereka pahami dan 

tidak dipahami. Hal ini juga menjadi pembeda atau yang membedakan 

strategi Giving Question And Getting Answer  ini dengan strategi-strategi 

lain. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Tipe Giving Question 

And Getting Answer   

            Kelebihan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Giving Question And Getting Answer adalah: 

a. Suasana pembelajaran menjadi lebih aktif 

b. Peserta didik mendapatkan peluang baik secara sendiri atau 

kelompok untuk mengajukan pertanyaan terkait hal yang belum 

dipahami 

c. Guru dapat mengetahui sejauh mana penguasaan dan pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang disampaikan 

d. Mendorong peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat 

                                                             
21

 Melvin L. Siberman, 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa 

Cendekia, 2016) Cet. XI , h. 254 
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Kekurangan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Giving 

Question And Getting Answer adalah: 

a. Pertanyaan yang diajukan peserta didik bersifat hanya hafalan 

b. Kegiatan tanya jawab yang sedang dilakukan terus menurus dapat 

menyimpang dari pokok bahasan yang dipelajari 

c. Guru tidak mengetahui dengan pasti apakah apakah anak yang tidak 

mengajukan pertanyaan dan menjawab telah mermahami pelajaran 

yang telah disampaikan. 

       Setiap strategi pembelajaran mempunyai  kelemahan dan kelebihan 

dalam prosenya, yang akan menjadi pertimbangan untuk menggunakan strategi 

yang diinginkan. Adapun kelebihan dari strategi Giving Question And Getting 

Answer ini adalah menjadikan suasana belajar mengajar yang lebih aktif dan 

mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Sedangkan 

kelemahan dari strategi Giving Question And Getting Answer ini adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hanya bersifat hafalan saja dan bagi guru, 

sulit mengetahui apakah peserta didik telah memahami pelajaran yang telah 

diberikan. 

 

D. Belajar  

1. Pengertian Belajar  

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti berusaha mendapatkan kepandaian atau ilmu”. Pengertian ini 

memiliki arti bahwa belajar merupakan tindakan untuk memperoleh 
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kepandaian atau ilmu. Baharudin dan Wahyuni menilai upaya untuk 

memperoleh kepandaian atau ilmu merupakan upaya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dalam memperoleh ilmu, sehingga dengan belajar, 

manusia menjadi mengerti, dengan belajar manusia dapat memahami, dapat 

melakukan dan mempunyai sesuatu yang bernilai dan berharga. Secara 

psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu tingkah laku 

sebagai hasil dari interakasi dengan lingkungannya dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan–perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh bagian tingkah laku
22

. 

Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif lama dan di 

peroleh dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang 

bertujuan atau yang telah direncanakan. Pengalaman didapat dari seseorang 

dalam interaksi dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun 

yang direncanakan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif 

lama. Menurut Suyono dan Hariyanto belajar adalah suatu kegiatan atau 

suatu proses untuk mendapatkan  pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, 

memperbaiki tingkah laku, sikap dan mengukuhkan kepribadian.
23

 Menurut 

Winkel belajar adalah semua kegiatan mental atau psikis yang berlangsung 

                                                             
22 Naniek Kusumawati,” Penerapan  Model Pembelajaran  Problem Based Learning 

(PBL) untuk Meningkatkan  Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV SDN Kertosari 1 Kabupaten 

Madiun”. Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017,  h. 13. 

 
23

 Naniek Kusumawati,” Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dengan Snowball 

Throwing Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV SDN Bondrang Kecamatan Sawo 

Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, Vol. 2 No. 1 Tahun 

2017, h. 4. 
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dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan–

perubahan dalam pemahaman.  

    Menurut Djamarah belajar adalah serangkaian aktivitas jiwa raga 

untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang terhubung 

kognitif, afektif dan psikomotortik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Menurut Nasution belajar adalah menambah dan mengumpulkan 

sejumlah pengetahuan-pengetahusan yang dimiliki. Belajar adalah sebuah 

proses yang kompleks yang didalamnya terdapat beberapa aspek. Aspek-aspek 

tersebut adalah: 

a. Bertambahnya jumlah pengetahuan, 

b. Adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi, 

c. Adanya implementasi pengetahuan, 

d. Menyimpulkan makna, 

e. Menginterpretasikan dan mengaitkannya dengan realitas, dan 

f. Adanya perubahan sebagai pribadi. 

   Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya yang melibatkan segi kognitif, afektif, dan psikomotor dengan 

tujuan untuk mencukupi segala kebutuhan belajarnya. Perolehan aspek 

perubahan prilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan prilaku yang harus dicapai oleh 
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pembelajar setelah melakukan aktivitas belajar dirumuskan dan tujuan belajar 

mengajar
24

. 

2. Tujuan Belajar 

Menurut Sutadi ada beberapa kegunaan tujuan belajar antara lain 

seperti dibawah ini: 

a) Panduan guru untuk bahan ajara dan metode mengajar serta memilih 

kegiatan yang efisien dan efektif. 

b) Digunakan sebagai kriteria internal bagi peserta didik untuk 

mengukur keberhasilannya belajar dan dengan adanya tujuan belajar 

peserta didik mengetahui arah belajarnya. 

c) Membimbing guru menciptakan kondisi belajar yang menunjang 

pencapaian tujuan belajar. 

d) Membantu guru menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk 

mengetahui apakah proses pembelajaran telah berhasil atau gagal. 

 

3. Ciri – ciri Belajar 

Beberapa perubahan tertentu  yang di kategorikan kedalam ciri-ciri 

belajar. Adapun ciri-ciri belajar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Adanya ketrampilan baru atau perubahan. Perubahan prilaku 

tersebut bersifat pengetahuan (kogniti), ketrampilan (psikomotor), 

maupun nilai dan sikap (afektif). 

                                                             
24

 M. Yusuf. T, Mutmainah Amin, “ Pengaruh Mind Map Dan Gaya Hasil Belajar 

Matematika Siswa”,  TADRIS, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 01 No. 1  Tahun 2016, h. 87. 
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b) Perubahan tidak berlangsung tidak lama, melainkan menetap atau 

dapat di simpan. 

c) Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan 

upaya. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 

d) Perubahan berlangsung sederhana ke arah yang kompleks
25

. 

4. Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Soekamto dan Winataputra dalam tugas melaksanakan 

proses pembelajaran seorang guru harus memperhatikan beberapa prinsip-

prinsip belajar seperti: 

a) Apapun yang dipelajari peserta didik, bukan orang lain yang 

belajar. Oleh karena itu peserta didik lah yang harus aktif dalam 

belajar. 

b) Peserta didik belajara sesuai dengan kemampuannya sendiri 

c) Peserta didik akan dapat belajar dengan baik jika memperoleh 

penguatan langsung selama proses pembelajaran berlangsung. 

d) Penguasaan yang baik pada setiap langkah peserta didik akan 

membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna 

e) Motivasi belajar pesrta didik akan lebih dapat meningkat jika ia 

diberi tanggung jawab serta kepercayaan atas belajarnya. 

f) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya.
26

 

                                                             
25 Moh. Suardi dan Syofrianisda,  Belajar dan Pembelajaran (Bantul Yogyakarta: Parama 

Ilmu, 2018), h. 10. 
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

a) Faktor Internal 

Faktor internal dibagi menjadi tiga yaitu: faktor jasmani, 

faktor psikologi dan faktor kelelahan. Pertama faktor jasmani 

meliputi faktor kesehatan dimana faktor ini sangat mempengaruhi 

belajar seseorang jika tidak dalam sehat maka seseorang tersebut  

akan kurang maksimal dalam mengikuti proses pembelajaran, 

kemudian ada faktor cacat tubuh , faktor ini sangat berpengaruh 

karena apabila ada slah satu anggota tubuh kita tidak berfungsi 

dengan benar maka akan menganggu kita dalam belajar. Kedua 

Faktor Psikologi, faktor ini bisa mempengaruhi keberhasilan 

belajar ini meliputi segala hal yang berhubungan dengan kondisi 

siswa, faktor ini memiliki tujuan yang mempengaruhi hasil belajara 

seperti: minat, bakat, motif, perhatian, pendewasaan, kesiapan dan 

cara belajar. Ketiga faktor kelelahan, faktor ini dapat berpengaruh 

karena jika tubuh lelah maka akan menyebabkan belajar menjadi 

tidak optimal. 

b) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga yaitu: faktor 

keluarga, faktor masyarakat dan faktor sekolah. Pertama faktor 

                                                                                                                                                                             
26

 Slameto, Belajar dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015), h. 28 
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keluarga, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama 

dan utama tapi juga merupakan penyebab anak mengalami 

kesulitan dalam belajar. Ada beberapa faktor yang terkandung 

didalamnya seperti: cara mendidik anak, hubungan antar keluarga, 

ekonomi keluarga serta latar elakang kebudayaan. Kedua faktor 

sekolah, faktor ini dapat berpengaruh terhadap belajar anak seperti 

: metode mengajar guru dalam belajar, kurikulum yang digunakan, 

hubungan guru dengan peserta didik, waktu sekolah, pelajaran, 

standar pembelajaran, kondisi gedung, tugas yang diberikan. 

Ketiga faktor masyarakat, faktor ini merupakan faktor eksternal 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik karena 

keadaan dalam masyarakat tersebut. Adapun faktor masyarakat 

yang berpengaruh terhadap belajar peserta didik meliputi: aktivitas 

peserta didik dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan 

kehidupan masyarakat yang semuanya mempengaruhi belajar. 

 

E. Keaktifan Belajar 

1. Pengertian Keaktifan 

Keaktifan berasal dari kata “aktif” yang berarti giat. Kata aktif 

yang dimaksudkan dalam proses belajar mengajar adalah guru harus 

menciptakan suasana yang nantinya peserta didik akan aktif bertanya, 

menjawab dan menemukan gagasan dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Whipple keaktifan belajar peserta didik merupakan suatu proses 
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belajar mengajar yang menekankan keaktifan secara fisik, mental dan 

intelektual serta emosional untuk mendapatkan hasil belajar yang 

berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Keaktifan 

peserta didik dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkontruksi pengetahuan mereka sendiri
27

.Keaktifan belajar peserta 

didik dapat ditimbulkan menggunakan model pembelajaran seperti 

memberi tugas, mengadakan tanya jawab dan diskusi. Menurut Sudjana 

keaktifan belajar peserta didik dapat dilihat dari: 

a. Partisipasi aktif peserta didik dalam melaksanakan tugas belajar 

b. Mengikuti pemecahan masalah 

c. Saling bertanya kepada peserta didik lain atau guru apabila ada materi 

yang tidak dipahami 

d. Mengikuti diskusi kelompok  

e. Melatih diri dengan memecahkan soal atau masalah 

f. Menilai kemampuan yang dimiliki dengan hasil yang diperolehnya 

g. Berusaha mencari berbagai informasi untuk memecahkan masalah. 

Keaktifan pada proses belajar mengajar dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimiliki peserta didik, serta dapat melatih 

berfikir kritis dan dapat memecahkan permasalahan pada kehidupannya. 

Belajar aktif ini mengajak peserta didik untuk mengasah otak mereka untuk 

memecahkan persoalan pada materi belajar serta menemukan ide-ide terkait 

materi belajar. Keaktifan ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

                                                             
27 Sinar , Metode Active Learning (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 8. 
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semua potensi yang ada pada diri peserta didik sehingga mereka dapat 

mencapai hasil belajar yang diinginkan. Keaktifan peserta didik sangat 

beragam, oleh karena itu seorang guru harus menjamin peserta didik 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilannya serta guru juga memberi 

peluang pada peserta didik untuk bersikap aktif mencari, memperoleh, dan 

mengolah hasil belajarnya. 

1. Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan 

Keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajarannya dapat 

terjadi dikarenakan ada faktor yang mempengaruhinya seperti: 

1. Pemberian motivasi atau menarik minat peserta didik sehingga mereka 

memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran 

2. Menjelaskan suatu tujuan instuksional (kemampuan dasar kepada peserta 

didik) 

3. Mengingatkan peserta didik kompetensi belajar 

4. Memberikan petunjuk pada peserta didik cara mempelajarinya 

5. Memberikan stimulus pada peserta didik (topik, masalah, konsep yang 

sedang dipelajari) 

6. Memunculkan aktivitas peserta didik serta partisipasi peserta didik saat 

belajar 

7. Memberikan umpan balik pada peserta didik ( feedback) 

8. Melakukan tagihan-tagihan pada peserta didik berupa tes kemampuan. 

Menurut Syah mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan 

belajar peserta didik terbagi menjadi tiga macam yaitu: pertama faktor internal 
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(faktor dalam diri peserta didik) meliputi: aspek fisiologis dan aspek 

psikologis, kedua faktor eksternal (faktor diluar diri peserta didik) meliputi: 

faktor lingkungan sosial dan faktor non lingkugan sosial, ketiga faktor 

pendekatan belajar (strategi yang digunakan untuk menumbuhkan keaktifan 

peserta didik pada materi tertentu. 

 

2. Indikator Keaktifan Belajar Peserta Didik 

Indikator dalam keaktifan belajar peserta didik dapatdilihat dari: 

a. Perhatian peserta didik terhadap penjelasan guru 

b. Kerjasama peserta didik di dalam kelompok 

c. Kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat di dalam 

kelompok 

d. Memberi kesempatan berpendapat 

e. Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat 

f. Memberi gagasan yang cemerlang 

g. Membuat perencanaan dan pembagian kerja dalam kelompok 

h. Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota kelompok 

i. Memanfaatkan potensi anggota kelompok 

j. Saling membantu dan menyelesaikan masalah 

Berdasarkan uraian indikator keaktifan belajar diatas, maka indikator dalam 

keaktifan belajar yaitu adanya aktivitas peserta didik dalam belajar yang 

dilakukan seperti:  kerjasama dan hubungan sosial, mengemukakan gagasan, 

pemecahan masalah. 
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Menurut Paul  D. Deirich dalam Hamalik mengatakan bahwa kegiatan  

belajar peserta didik berdasarkan macam kegiatannya dalam proses belajar 

mengajar yaitu
28

: 

1. Kegiatan visual (visual activities) adalah kegiatan membaca, kegiatan 

memperhatikan gambar, kegiatan mengamati demonstrasi dan 

mengamati pekerja orang lain 

2. Kegiatan lisan (oral activities) adalah kemampuan untuk menyatakan, 

kemampuan merumuskan, kemampuan berdiskusi, kemampuan 

bertanya atau interupsi 

3. Kegiatan mendengarkan (listening activities) adalah kegiatan 

mendengarkan penyajian bahan, diskusi atau mendengarkan 

percakapan 

4. Kegiatan menulis (writting activities) adalah kegiatan menulis cerita, 

kegiatan mengerjakan soal, kegiatan menyusun laporan atau mengisi 

angket 

5. Kegiatan menggambar (drawing activities) adalah kegiatan melukis, 

kegiatan membuat grafik, pola ataupun gambar 

6. Kegiatan emosional (emotional activities) adalah kegiatan menaruh 

minat, memiliki kesenangan atau berani 

7. Kegiatan motorik (motor activities) adalah kegiatan melakukan 

percobaan, memilih alat atau membuat mode 

                                                             
28 Harry Dwi Putra, Ratni Purwasih, “Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Keaktifan 

Mahasiswa Melalui Project Based Learning”. Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Sliwangi, Vol. 2, No. 2, 

November 2015, h. 130. 
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8. Kegiatan mental adalah kegiatan mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan atau membuat keputusan. 

 

3. Pembelajaran IPA di SD/MI 

1. Pembelajaran IPA di SD/MI 

Ilmu Pengetahuan Alam dikenal dengan istilah sains yang berasal 

dari bahasa latin yaitu scientia yang artinya “saya tahu”. Ilmu 

Pengetahuan Alam di deskripsikan sebagai sekumpulan pengetahuan 

tentang obyek serta fenomena alam yang didapat dari hasil pemikiran dan 

penyelidikan para ilmuwan yang dilakukan dengan ketrampilan 

bereksperimen dengan memakai metode ilmiah. Ilmu Pengetahuan Alam 

ini dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang membahas gejala-gejala alam 

yang telah disusun secara sistematis didasarkan pada percobaanserta 

pengamatan yang dilakukan.  

IPA merupakan ilmu yang berkaitan dengan gejala-gejala alam dan 

kebendaan yang sistematis tersusun secara teratur dan berlaku secara 

umum, berupa kumpulan-kumpulan, hasil observasi dan 

eksperimen.Menurut Sri Sulistyorini mengatakan IPA adalah segala hal 

yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA ini bukan hanya penguasaan sistematis dan penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Nash 

(dalam Hendro Darmojo) dalam bukunya The Nature of Science, 
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mengatakan bahwa IPA adalah suatu cara atau metode yang digunakan 

untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa cara IPA 

mengamati dunia ini bersifat analisis, lengkap, cermat, serta 

mengkaitkannya dengan suatu fenomena dengan fenomena lain, sehingga 

keseluruhannya membentuk suatu persepektif yang baru tentang obyek 

yang diamatinya. Ilmu Pengetahuan Alam juga merupakan terjemahan 

kata-kata dalam bahasa inggris yaitu natural science yang berarti ilmu 

pengetahuan alam (IPA). Berhubungan dengan  alam atau bersangkut paut 

dengan alam, science adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan 

(IPA) atau science itu pengertiannya dapat dikatakan dengan ilmu tentang 

alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di alam ini.
29

 

 

2. Tujuan Pembelajaran IPA di SD/MI 

Pembelajaran IPA ini tentunya memiliki tujuan di dalam 

pembelajarannya, adapun tujuan dari pembelajaran IPA di SD/MI adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik dari sikap positif 

terhadap sains, teknologi dan masyarakat 

b. Mengembangkan ketrampilan proses peserta didik untuk menyelidiki 

alam sekitarnya, memecahkan masalah serta membuat keputusan 

                                                             
29

 Usman Satowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (Jakarta Barat: PT Indeks, 2016), 

h. 3. 
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c. Mengembangkan pengetahuan peserta didik dan pemahaman konsep-

konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupannya
30

. 

d. Mengembangkan kesadaran peserta didik tentang peran serta 

pentingnya sains dalam kehidupan 

e. Mengalihkan pengetahuan peserta didik, ketrampilan peserta didik 

serta pemahaman ke bidang pengajaran lain 

f. Ikut serta memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

sekitarnya 

g. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berfikirnya dalam menjelaskan suatu masalah.
31

 

Adapun tujuan utana pembelajaran IPA yaitu untuk mengajarkan 

peserta didik bagaimana cara memecahkan masalah-maslah kehidupan, 

sehingga dapat menanamkan kebiasaan berpikir dan berprilaku ilmiah 

secara kritis, kreatif serta mandiri
32

.  

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD memiliki ruang linkup, adapun ruang 

lingkup mata pelajaran IPA di SD meliputi dua dimensi yaitu: 

a. Kerja Ilmiah 

                                                             
30 Ida Fiteriani, Iswatun Solekha,” Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Model 

Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Siswa Kelas V MI Raden Intan 

Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Pringsewu Tahun Pelajaran 2015/2016”,  TERAMPIL, Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 03 No. 1 Tahun 2016, h. 111. 
31

 Ibid, h. 2. 
32 Gusti Ayu Rusmiati, I Wayan Santyasa, Wayan Sukra Warpala,” Pengembangan Modul IPA 

Pendekatan Kontekstual Untuk Kelas V SD Negeri 2 Semarapura Tengah.’’ e-journal Program Pasca 

Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Teknologi Pembelajaran, Vol. 3 Tahun 2013. 
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Pembelajaran IPA menekankan pada proses belajar 

langsung. Effendi dan Malihah menjelaskan bahwa pendidikan 

sains (IPA) menekankan pada pengalaman secara langsung”. Pada 

pembelajaran IPA peserta didik dapat mengembangkan sejumlah 

ketrampilan proses (ketrampilan atau kerja ilmiah) serta sikap 

ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah tentang dirinya dan 

alam sekitar. Kerja ilmiah sains (IPA) pada kurikulum SD terdiri 

dari penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan 

kreativitas, pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah. 

 

4. Pemahaman Konsep dan Penerapannya 

Pembelajaran IPA di SD memiliki dimensi pemahaman konsep dan 

penerapannya, adapun dimensi pemahaman konsep dan penerapannya 

mencakup sebagai berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan meliputi manusia, hewan 

serta tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan 

2. Benda atau materi, sifat dan kegunaanya yaitu cair, padat dan gas 

3. Energi dan perubahannya meliputi gaya, energi bunyi, energi panas, 

magnet, energi listrik, energi cahaya dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta yaitu bumi, tanah, tata surya, komet dan 

benda-benda lainnya 

5. Sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat (Salingtemas) 

merupakan penerapan konsep IPA dan saling berhubungan dengan 



45 
 

lingkungan, teknologi dan masyarakat melalui pembuatan suatu 

karya teknologi sederhana termasuk merancang dan membuat. 

 

4. Kerangka Berpikir 

Pada hakekatnya pembelajaran yaitu suatu proses dimana peserta didik 

harus melakukan kegiatan belajar secara aktif agar peserta didik dapat 

memahami dan menerapkan materi yang diajarkan oleh pendidik secara nyata 

sehingga peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Guru 

menjadi faktor keberhasilan dalam belajar dan kefektifitas proses komunikasi 

yang efektif dalam proses pembelajaran sehingga guru dituntut untuk memiliki 

ketrampilan berkomunikasi sehingga pembelajaran menjadi aktif dan 

komunikatif. Untuk itu agar terjadinya komunikasi yang efektif maka guru 

harus menarik perhatian siswa dalam belajar seperti menggunakan metode dan 

model pembelajaran yang bervariasi sehingga tidak menimbulkan rasa bosan 

pada saat proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang sering kita lihat saat ini masih belum sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Pada saat proses pembelajaran masih terdapat 

peserta didik yang pasif pada saat proses pembelajaran berlangsung, kurangnya 

interaksi antar siswa pada saat proses pembelajaran sehingga tidak kondusif 

dan komunikatif yang membuat siswa pemahaman siswa terhadap pelajaran 

masih kurang. 

Peningkatan keaktifan belajar siswa dan pemahaman siswa terhadap 

materi dan nilai siswa yang diperoleh dalam evaluasi dapat dilakukan dengan 
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menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Salah satu metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keaktifan siswa adalah model pembelajaran  

kooperating learning tipe giving question and getting answer. Metode ini 

mengusahakan siswa untuk aktif bekerja sama timnya pada proses 

pembelajaran. Metode ini memberikan kesempatan yang sama pada siswa 

untuk saling bekerja sama dalam kelompok dalam berpendapat, berkomunikasi 

dan mengaplikasikan yang dibutuhkan dengan cara berdiskusi. Penerapan 

model pembelajaran kooperatif learning  tipe giving question and getting 

answer diharapkan bisa membantu siswa dalam melatih ketrampilan semakin 

percaya diri dan komunikatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Secara grafis, pemikiran yang dilakukan oleh peneliti dapat 

digambarkan dengan bentuk diagram sebagai berikut: 

                                     

 

               

 

 

   

        

 

 

    

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 

Keaktifan Belajar Rendah 

Penerapan Strategi Question 

And Getting Answer 

Peningkatan Keaktifan Belajar 
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5.  Penelitian yang relevan 

Berikut ini penelitian yang relevan dengan Penelitian Tindakan Kelas 

dalam penelitian ini: 

1. Hameria Yuni Susanti (2013) dalam skripsinya yang 

berjudul”Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V Melalui Model 

Giving Question And Getting Answer Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SDN 35 Pagambiran Padang”. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya peningkatan minat belajar peserta didik berdasarkan hasil 

belajar 60,50% meningkat menjadi 69,47% pada siklus I dan siklus II 

semakin meningkat menjadi 80%. 

2. Samsudin (2015) dalam skripsinya yang berjudul” Penerapan Strategi 

Giving Question And Getting Answer dalam Peningkatkan Prestasi 

Belajar dalam pembelajaran Fiqih kelas V di Nurul Islam Boyolali “. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai belajar 64,37% pada siklus I dan pada 

siklus II 78,12%. 

 Berdasarkan penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan peniliti yaitu sama-sama menerpakan strategi Giving Question And 

Getting Answer. namun, kedua penelitian memiliki perbedaan dengan yang 

dilakukan oleh peniliti yaitu penelitian guna meningkatakan hasil belajar dan 

keaktifan siswa padamata pelajaran IPA, tempat yang dilakukan di MIN 2 Bandar 

Lampung dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tahun 2018/2019. 
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