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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi peneliti di SDN Duren 1 yang
menunjukkan bahwa siswa kurang mampu mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata yang
masih dibawah KKM (75). Hal tersebut disebabkan guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa
didukung media pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik. Berdasarkan
permasalahan tersebut, peneliti mencoba menggunakan model take and give didukung media visual
terhadap kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk
mempertahankan hidup.
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana kemampuan mengidentifikasi
penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup dengan model take
and give didukung media visual siswa kelas V SDN Duren 1 tahun pelajaran 2017/2018?; (2)
Bagaimana kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk
mempertahankan hidup dengan model take and give siswa kelas V SDN Bendolo tahun pelajaran
2017/2018?; (3) Adakah pengaruh yang signifikan model take and give didukung media visual
terhadap kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk
mempertahankan hidup siswa kelas V SDN Duren 1 tahun pelajaran 2017/2018?
Penelitian ini menggunakan teknik Intact-Group Comparison. Subjek penelitiannya adalah
siswa kelas V SDN Duren 1 yang berjumlah 29 siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas V
SDN Bendolo yang berjumlah 27 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data berupa tes
dan bentuk instrumennya berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 butir. Teknik analisis data yang
digunakan adalah statistik deskriptip dan statistik inferensial.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan: (1) Siswa SDN Duren 1 tahun pelajaran
2017/2018 mampu mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk
mempertahankan hidup dengan model take and give didukung media visual, karena nilai rata-rata
83,96 ≥ KKM (75); (2) Siswa SDN Bendolo tahun pelajaran 2017/2018 kurang mampu
mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup
dengan model take and give, karena nilai rata-rata 74,63 < KKM (75); (3) Ada pengaruh signifikan
model take and give didukung media visual terhadap kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri
hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup siswa kelas V SDN Duren 1 tahun
pelajaran 2017/2018, hal itu dibuktikan dengan nilai thitung (3,86) ≥ ttabel (2,004).
KATA KUNCI: model take and give, media visual, kemampuan mengidentifikasi penyesuaian diri
hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup.
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Penyesuaian

A. PENDAHULUAN
Permasalahan

penelitian

dilatarbelakangi adanya

ini

Diri

Lingkungan

Hewan

dengan

Tertentu

untuk

kesenjangan

Mempertahankan Hidup pada Siswa

antara harapan dan kenyataan pada

Kelas V SDN Duren 1 Kabupaten

Kompetensi

Nganjuk Tahun Pelajaran 2017/2018”.

Dasar

Mengidentifikasi
hewan

dengan

(KD)

3.1

penyesuaian

diri

Sesuai dengan latar belakang

tertentu

masalah di atas, maka tujuan penelitian

lingkungan

untuk mempertahankan hidup. Harapan
dari KD 3.1 adalah siswa mampu
mengidentifikasi
hewan

penyesuaian

dengan

lingkungan

ini adalah sebagai berikut.
1.

diri

Mendeskripsikan
siswa

tertentu

dalam

kemampuan
mengidentifikasi

penyesuaian diri hewan dengan

untuk mempertahankan hidup.

lingkungan

tertentu

untuk

Pada kenyataannya siswa kelas

mempertahankan hidup dengan

V SDN Duren 1 Kabupaten Nganjuk

model take and give didukung

kurang

mengidentifikasi

media visual siswa kelas V SDN

hewan

Duren 1.

mampu

penyesuaian

diri

lingkungan

dengan

tertentu

mempertahankan
dibuktikan

untuk

hidup.

dengan

Hal

nilai

2.

itu

Mendeskripsikan
siswa

rata-rata

dalam

kemampuan
mengidentifikasi

penyesuaian diri hewan dengan

ulangan harian yang masih jauh di

lingkungan

bawah KKM (75).

mempertahankan hisup dengan

Permasalahan tersebut karena

pembelajaran.

disebabkan

antara

menyampaikan
guru

hanya

materi

Hal
lain

ini
saat

pembelajaran

menggunakan

metode

untuk

model take and give siswa kelas V

kurangnya ketertarikan siswa terhadap
proses

tertentu

SDN Bendolo.
3.

Mengetahui

adanya

yang

signifikan

and

give

visual

pengaruh

model

didukung

terhadap

take
media

kemampuan

ceramah dan tanpa menggunakan media

mengidentifikasi penyesuaian diri

pembelajaran.

hewan dengan lingkungan tertentu

Untuk mengatasi permasalahan
tersebut

dipilih

judul

penelitian

“Pengaruh Model Pembelajaran Take
and Give didukung Media Visual

untuk

mempertahankan

hidup

siswa kelas V SDN Duren 1.
Untuk mencapai tujuan tersebut
diperlukan teori-teori sebagai berikut.

terhadap Kemampuan Mengidentifikasi
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1.

Huda

(2013:43),

mengartikan

sedangkan kelompok kontrol dengan

model pembelajaran take and give

menggunakan model take and give.

merupakan

Kemudian

suatu

model

pembelajaran yang berisi kegiatan

menggunakan

kartu

kelas

eksperimen

maupun kelas kontrol diberi post-test.

saling tukar informasi antar siswa
dengan

baik

Desain
dengan

rancangan

menggunakan

Intact-Group

keterampilan bekerja. Dengan kata

Comparison

lain, selain menerima materi dari

(2014:75) adalah sebagai berikut.

guru, siswa juga akan menerima
materi dari siswa yang lain, akan

menurut

penelitian

Sugiyono

Tabel 3.1 Intact-Group Comparison
E

X1

K

X2

tetapi sifatnya memperdalam dan
mempertajam pengetahuannya.
2.

Hamdani

(2011:244)

“Media

visual, yaitu media yang hanya
dapat dilihat tidak mengandung
unsur

suara,

seperti

gambar,

lukisan, foto, dan sebagainya”.
Dapat diartikan bahwa media visual
adalah

media

yang

dalam

penerapannya hanya menggunakan
indera penglihatan saja.

Keterangan:
E : Kelompok Eksperimen
K : Kelompok Kontrol
X1 : Perlakuan dengan model take
and give didukung media visual
X2 : Perlakuan dengan model take
and give
O1 : Post-test kelompok eksperimen
O2 : Post-test kelompok kontrol
Penelitian
pendekatan

ini

kuantitatif.

menggunakan
Pendekatan

kuantitatif digunakan karena data-data
B. METODE PENELITIAN
Teknik

penelitian

dari variabel penelitian cenderung
yang

digunakan dalam penelitian ini adalah
Pre Experimental Design dan desain
penelitian

yang

Intact-Group

digunakan

Comparison.

adalah
Dalam

desain ini terdapat dua kelompok yaitu
kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. Kelompok eksperimen diberi
perlakuan dengan menggunakan model
take and give didukung media visual,
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mengidentifikasi

penyesuaian

diri
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Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas V SDN Duren 1 yang
berjumlah 29 siswa sebagai kelas
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Teknik pengumpulan data yang

Pada kelas kontrol, langkah-

digunakan dalam penelitian ini adalah

langkah pengumpulan data sebagai

tes. Menurut Arikunto (2013:148)

berikut.

“Tes adalah serentetan pertanyaan atau

a.

Mempersiapkan

instrumen

latihan serta alat lain yang digunakan

penelitian yang akan digunakan

untuk

dalam penelitian.

mengukur

keterampilan,

pengetahuan, intelegensi, kemampuan

b.

atau bakat yang dimiliki oleh individu
atau kelompok”. Bentuk instrumen

Melakukan

uji

instrumen

penelitian.
c.

Melakukan kegiatan pembelajaran

yang digunakan adalah soal pilihan

dengan menggunakan model take

ganda yang berjumlah 20 butir soal.

and

Adapun
pengumpulan

langkah-langkah
data

pada

Mempersiapkan

kelas

instrumen

b.

c.

Melakukan

uji

materi

hewan dengan lingkungan tertentu
untuk mempertahankan hidup.
d.

penelitian yang akan digunakan
dalam penelitian.

pada

mengidentifikasi penyesuaian diri

eksperimen adalah sebagai berikut.
a.

give

Memberikan instrumen penelitian
berupa soal post-test.

e.
instrumen

Mengoreksi hasil kerja siswa,
dengan berpedoman pada kunci

penelitian.

jawaban dan hasilnya digunakan

Melakukan kegiatan pembelajaran

sebagai data.

dengan menggunakan model take

Dalam

penelitian

ini

and give didukung media visual

menggunakan teknik analisis data

(gambar)

statistik

pada

materi

deskriptif

dan

statistik

mengidentifikasi penyesuaian diri

inferensial.

hewan dengan lingkungan tertentu

digunakan untuk mencari nilai rata-

untuk mempertahankan hidup.

rata

d. Memberikan instrumen penelitian
berupa soal post-test.
e. Mengoreksi hasil kerja siswa,

Statistik

kemampuan

penyesuaian
lingkungan

diri

deskriptif

mengidentifikasi
hewan

dengan

tertentu

untuk

mempertahankan hidup,

sedangkan

dengan berpedoman pada kunci

analisis inferensial digunakan untuk

jawaban, dan hasilnya digunakan

menentukan pengaruh model take and

sebagai data.

give didukung media visual terhadap
kemampuan
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penyesuaian

diri

lingkungan

hewan

dengan

tertentu

g.

untuk

Mencari nilai t.
t=

𝑀𝑥 –𝑀𝑦

mempertahankan hidup.

𝑆𝐷𝑏𝑚

Langkah-langkah analisi data
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

penelitian ini sebagai berikut.
a.

b.

c.

Menentukan frekuensi variabel x

1.

Siswa kelas V SDN Duren 1

dan y.

tahun

Menentukan kuadrat data variabel

mampu

fx dan fy.

penyesuaian diri hewan dengan

Mencari mean dari variabel x dan

lingkungan

y.

mempertahankan hidup dengan

Mx =

pelajaran

2017/2018

mengidentifikasi

tertentu

untuk

model take and give didukung

∑ 𝑓𝑥

media visual, karena dari 29 siswa

𝑁

diperoleh nilai rata-rata post-test
My =
d.

∑ 𝑓𝑦

83,96 dan telah mencapai KKM

𝑁

(75). Hal tersebut dikarenakan

Mencari standart deviasi x dan y.

dalam

proses

pembelajaran

menggunakan model take and
SDx = √

∑𝑓𝑥

SDy = √

∑𝑓𝑦

𝑁

−(

∑𝑓𝑥
𝑁

)²

give dan didukung media visual.
Model take and give mampu

𝑁

−(

∑𝑓𝑦
𝑁

)²

membuat

siswa

memahami
e.

Mencari

kuadrat

standart

kesalahan mean dari variabel x
dan y.
SDmx =

dan

cepat

penguasaan

materi

informasi

karena

mendapatkan informasi dari guru
dan

𝑆𝐷𝑥

lebih

siswa

lain

dengan

menggunakan kartu keterampilan

√𝑁 −1

bekerja. Dengan dukungan dari
SDmy =
f.

Mencari

𝑆𝐷𝑦

media visual siswa menjadi lebih

√𝑁 −1

standart

mudah dalam mengidentifikasi
kesalahan

penyesuaian diri hewan dengan

perbedaan mean x dan y.

lingkungan

tertentu

untuk

SDbm = √𝑆𝐷𝑚𝑥 2 + 𝑆𝐷𝑚𝑦 2

mempertahankan hidup, sehingga
memotivasi siswa untuk belajar.
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2.

Siswa kelas V SDN Bendolo
tahun

pelajaran

2017/2018

kurang mampu mengidentifikasi
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