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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi pembelajaran matematika di SDN Tegowangi saat ini 

belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Suasana pembelajaran yang didominasi guru dan 

keterampilan siswa dalam materi sangat rendah. Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan peneliti terhadap pembelajaran di kelas III SDN Tegowangi penyajian guru belum 

menggunakan model yang bervariasi.  Sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa 

dalam kemampuan perkalian matematika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) 

Apakah model Take and Give didukung media kalino berpengaruh   terhadap kemampuan 

perkalian matematika siswa kelas III-A SDN Tegowangi Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri Tahun Ajaran 2017/2018 ? (2) Apakah model Take and Give tanpa media kalino 

berpengaruh terhadap kemampuan perkalian matematika siswa kelas III-B SDN Tegowangi 

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2017/2018 ? (3) Adakah perbedaan 

pengaruh model Take and Give di dukung media kalino dibandingkan model Take and Give 

tanpa media kalino terhadap kemampuan perkalian matematika siswa kelas III-A dan III-B 

SDN Tegowangi Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2017/2018 ? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan subjek penelitian 

siswa kelas III SDN Tegowangi Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes, dengan menggunakan butir soal. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t. Sebelum dilakukan uji-t tersebut maka 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Penggunaan model take and give didukung media 

kalino berpengaruh terhadap kemampuan perkalian matematika pada siswa kelas IIIA SDN 

Tegowangi Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.  hal ini terbukti dari tingginya harga nilai 

t hitung = 10.926 > t tabel 1% =2,086. p<0,01 yang berarti sangat signifikan dengan 

ketuntasan klasikal 89,92%. (2) Penggunaan model Take and Give tanpa media kalino 

berpengaruh terhadap kemampuan perkalian matematika pada siswa kelas IIIB SDN 

Tegowangi Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, hal ini terbukti dari tingginya harga nilai 

t hitung = 6.381  > t-tabel 1% =2,086 p<0,01 yang berarti sangat signifikan  dengan 

ketuntasan klasikal 56.08%.(3) Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model Take and 

Give didukung media kalino dibanding dengan menggunakan model Take and Give tanpa 

media kalino terhadap kemampuan perkalian matematika pada siswa kelas III SDN 

Tegowangi Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dengan keunggulan pada penggunaan 

model Take and Give didukung media kalino. hal ini terbukti dari tingginya harga nilai t 

hitung = 4.083 > t-tabel 1% =2,021 dengan keunggulan pada penggunaan model Take and 

Give didukung media kalino, yang terbukti dengan hasil perbandingan  Kelompok 

eksperimen 88.95 >  Kelompok kontrol 74.90.  

 

Kata Kunci : model Take and Give didukung media kalino,model Take and Give tanpa media 

kalino 
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I. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, metode pembelajaran 

memiliki peran yang sangat penting. 

Kualitas suatu pembelajaran akan 

sangat dipengaruhi oleh model yang 

digunakan oleh guru. Guru  harus 

dapat memilih dan menetukan model 

yang tepat. Selain itu, model yang 

digunakan juga harus disesuaikan 

dengan materi yang akan dipelajari 

siswa.  

Menurut Anni (2006:102) Guru 

adalah individu yang memiliki tugas 

membimbing belajar, sebagai model 

pemecah masalah, sebagai katalisator 

dalam memprakarsai proses belajar, 

sebagai pembantu dalam proses 

belajar, sebagai teman siswa dalam 

mengkaji dan memecahkan masalah. 

Pelajaran matematika yang telah 

dipelajari diharapkan dapat dikem-

bangkan lebih lanjut oleh siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pem-

belajaran matematika yang mene-

kankan pada pemberian pengalaman 

langsung serta memperolah pema-

haman yang lebih, sehingga pem-

belajaran akan lebih bermakna.  

Pembelajaran matematika di 

SDN Tegowangi saat ini belum 

menunjukkan hasil yang diharapkan. 

Suasana pembelajaran yang dido-

minasi guru dan keterampilan siswa 

dalam materi sangat rendah. Ber-

dasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan peneliti terhadap pem-

belajaran di kelas III SDN Tegowangi 

penyajian guru belum menggunakan 

model yang bervariasi. Kegiatan 

pembelajaran di SDN Tegowangi yang 

dilakukan guru, kurang memanfaatkan 

atau menggunakan model pembela-

jaran yang bervariasi. Pembelajaran 

yang demikian ini berdampak kurang 

menarik dan siswa menjadi pasif.  

Kondisi pembelajaran matem-

atika di kelas III SDN Tegowangi 

Memprihatinkan, dibuktikan dengan 

masih banyaknya nilai siswa dibawah 

Kriteria ketuntasan Minimum (KKM) 

pembelajaran yang memprihatinkan 

mengharuskan guru untuk melakukan 

perbaikan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa. Misalnya guru 

melakukan kegiatan pembelajaran 

yang lebih inovatif, penggunaan 

model yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan, media pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan 

siswa.  

Penggunaan model yang sesuai 

diharapkan minat belajar dan kete-

rampilan siswa akan meningkat dan 

siswa lebih tertarik untuk mengikuti 

pelajaran, khususnya pada pelajaran 
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Matematika. Pelajaran Matematika di 

kelas III SDN Tegowangi dibutuhkan 

model yang menyenangkan bagi 

siswa. Salah satu materi pelajaran 

Matematika di kelas III yaitu Per-

kalian. Maka dari itu diperlukan 

pemahaman atau proses yang cukup 

lama dalam menanamkan konsep 

tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menerapkan suatu pendekatan 

model pengajaran yang menarik bagi 

siswa serta bermakna bagi siswa 

sehingga dapat diserap oleh siwa 

dengan mudah maka cukup alasan 

untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Model 

Take and Give di dukung Media 

Kalino Terhadap Kemampuan 

Perkalian Matematika Pada Siswa 

kelas III SDN Tegowangi Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 

Ajaran  2017/2018”. 

II. METODE 

pendekatan yang digunakan 

dalam pene-litian ini adalah 

kuantitatif, karena data-data penelitian 

cenderung bersifat numerik atau 

angka. Selanjutnya Jenis penelitian ini 

menggunakan eksperimen. Ranca-

ngan atau desain penelitian yang 

digunakan dalam pene-litian ini adalah 

metode non-randomized control group 

pre-test-posttest design. Rancangan 

penelitian ini dipilih karena pada 

penelitian ini terdapat kelompok 

eksperimen, yang diberi perlakuan dan 

kelompok kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan. Kelompok eks-perimen 

diobservasi sebe-lum dilakukan 

perlakuan, kemudian diobservasi lagi 

setelah per-lakuan dengan demikian 

hasil penelitian dapat diketahui lebih 

akurat. Perlakuan yang di-berikan 

adalah penggunaan Model Take and 

Give di du-kung Media Kalino yang 

dibe-rikan dalam satu paket pem-

belajaran. Pengujian sebab akibat ini 

dilakukan dengan membandingkan 

hasil peru-bahan antara kelompok eks-

perimen dan kelompok kontrol setelah 

melakukan proses pem-belajaran. 

Desain penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut  

Grup  
Pre-
Test 

Treateme
n 

Post-
Test 

Ekspeimen O1 X O2 

Kontrol  O1 - O2 

 

     Gambar 3.1 Nonrandomized Control 

Group Pretest-Posttest Design 

( Diadaptasi dari Sukardi,2015:186) 

Keterangan :  

O1 = Pre-Test kelompok Eksperimen 

(sebelum diberi perlakuan) 

O3 = Pre-Test kelompok kontrol 

(sebelum diberi perlakuan) 

X =  Perlakuan dengan Model Take 

and Give di dukung Media 

Kalino 

- = Perlakuan dengan Model Take 

and Give tanpa di dukung 

Media Kalino 

O2 = Hasil Post-Test kelompok 

Eksperimen (setelah diberi 

perlakuan) 

O4     =   Hasil Post-Test kelompok kontrol 

(setelah diberi perlakuan) 
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Untuk menjawab hipotesis 

perlu alat bantu berupa teknik analisis 

data. Berikut gambaran untuk 

menganalisis data rumusan hipotesis. 

a) Analisis data untuk meguji 

hipotesis 1 dan 2 digunakan rumus 

uji t sebagai berikut (Suharsimi 

Arikunto, 2010:125) 

 

 

b) Analisis data untuk meguji 

hipotesis 3 digunakan rumus uji 

t sebagai berikut (Suharsimi 

Arikunto, 2009:138) 

 

III. HASIL DAN SIMPULAN 

A.  Hasil  

1. Penggunaan model take and 

give didukung media kalino 

berpengaruh terhadap kemam-

puan perkalian matematika 

pada siswa kelas IIIA SDN 

Tegowangi Kecamatan Ple-

mahan Kabupaten Kediri 

dengan ketuntasan klasikal ≥ 

75%. 

Berdasarkan tabel 4.19 

rangkuman uji hipotesis nomor 

urut 1, dapat diketahui bahwa 

nilai t-hitung = 10.926. Dengan 

demikian lebih besar dari pada 

harga 1% yaitu 2,086 ber-

dasarkan db 20 sedangkan 5%  

yaitu 2,845 dan dapat digam-

barkan sebagai berikut: t-

hitung= 10.926 > t tabel 1% 

=2,086. 

Sedangkan pada tabel 

4.20 rangkuman ketuntasan 

klasikal dan keunggulan pada 

nomor 1 dengan Jenjang 

Persentil (JP) 10.08 %, maka 

selebihnya ketuntasan 89.92 % 

diatas 75%. 

2. Penggunaan model Take and 

Give tanpa media kalino 

berpengaruh terhadap kemam-

puan perkalian matematika 

pada siswa kelas IIIB SDN 

Tegowangi Kecamatan Ple-

mahan Kabupaten Kediri 

dengan ketuntasan klasikal < 

75%. 

Berdasarkan tabel 4.19 

rangkuman uji hipotesis seba-

gaimana terlihat pada nomor 2 

dapat diketahui bahwa nilai t-

hitung 6.381 Dengan demikian 

t-hitung lebih besar daripada 

harga t-tabel 1% yaitu 2,086  

berdasarkan db 20 sedangkan 

5% yaitu 2,845  dan dapat 

digambarkan sebagai berikut t-
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hitung = 6.381  > t-tabel 1% 

=2,086 

Sedangkan pada tabel 

4.20 rangkuman ketuntasan 

klasikal pada nomor 2 dengan 

Jenjang Persentil (JP) 43.92%. 

Maka selebihnya ketuntasan 

56.08 % dibawah 75%. 

3. Ada perbedaan pengaruh antara 

penggunaan model Take and 

Give didukung media kalino 

dibanding dengan menggu-

nakan model Take and Give 

tanpa media kalino terhadap 

kemampuan perkalian mate-

matika pada siswa kelas III 

SDN Tegowangi Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri 

dengan keunggulan pada peng-

gunaan model Take and Give 

didukung media kalino. 

Berdasarkan tabel 4.19 

rangkuman uji hipotesis seba-

gaimana terlihat pada nomor 3 

dapat diketahui bahwa nilai t-

hitung 4.083. Dengan demikian 

t-hitung lebih besar dari pada 

harga t-tabel 1% yaitu 2,021 

berdasarkan db 40 sedangkan 

5% yaitu 2,704 dan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

t-hitung = 4.083 > t-tabel 

1% =2,021 

B. Simpulan  

1. Penggunaan model Take and 

Give didukung media kalino 

berpengaruh sangat signifikan 

terhadap kemampuan perkalian 

matematika pada siswa kelas 

IIIA SDN Tegowangi Keca-

matan Plemahan Kabupaten 

Kediri dengan ketuntasan kla-

sikal 89,92 % 

2. Penggunaan model Take and 

Give tanpa media kalino ber-

pengaruh sangat signifikan 

terhadap kemampuan perkalian 

matematika pada siswa kelas 

IIIA SDN Tegowangi Kec-

amatan Plemahan Kabupaten 

Kediri dengan ketuntasan 

klasikal 56.08%. 

3. Ada perbedaan pengaruh yang 

sangat signifikan antara peng-

gunaan model Take and Give 

didukung media kalino diban-

ding dengan penggunaan model 

Take and Give tanpa media 

kalino terhadap kemampuan 

perkalian matematika pada 

siswa kelas III SDN Tegowangi 

Kecamatan Plemahan Kabu-

paten Kediri dengan keung-

gulan pada penggunaan model 

Take and Give didukung media 

kalino. 
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IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah disimpulkan, dinyatakan 

bahwa penggunaan model Take and 

Give didukung media kalino terhadap 

kemampuan perkalian matematika 

dapat membuat siswa aktif dalam 

proses pembelajaran yaitu dengan 

melatih siswa untuk membuat peta 

konsep sesuai dengan pikirannya 

sendiri, selain itu dengan strategi 

kooperatif siswa juga dapat berlatih 

untuk bekerjasama dengan cara 

berkelompok dengan teman seke-

lompoknya. 
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