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ABSTRAK 

 

Indah Nurrohmah, “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Materi 

Perjuangan Melawan Penjajah Dengan Model Pembelajaran Picture And Picture 

Siswa Kelas V Semester Genap Di MIM Tempursari Klaten Tahun Pelajaran 

2013/2014”. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. 

 

Penggunaan metode mengajar yang tepat, merupakan suatu alternatif 

mengatasi masalah rendahnya daya serap siswa terhadap pelajaran, guna 

meningkatkan mutu pengajaran. Penerapan suatu metode pengajaran harus 

ditinjau dari segi keefektifan, keefesienan dan kecocokannya dengan karakteristik 

materi pelajaran serta keadaan siswa yang meliputi kemampuan, kecepatan 

belajar, minat, waktu yang dimiliki dan keadaan sosial ekonomi siswa sebagai 

obyek.  

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mendiskripsikan hasil belajar IPS 

sebelum diterapkan model pembelajaran Picture And Picture. 2) Untuk 

mendiskripsikan penerapan model pembelajaran Picture And Picture pada mata 

pelajaran IPS, 3) Untuk mendiskripsikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS tentang melawan penjajah sesudah diterapkan model pembelajaran Picture 

And Picture dan 4) Untuk menganalisis perbandingan hasil belajar IPS siswa 

dengan model pembelajaran Picture And Picture.. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan dua siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu:  perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi),  dan refleksi. Data 

penelitian dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data 

dianalisis dengan analisis triangulasi 

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa hasil belajar sebelum menerapkan 

metode Picture And Picture teridentifikasi  bahwa sebagian besar siswa tidak 

mampu mencapai KKM yaitu sebanyak 7 siswa atau sebesar 47%. Pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan metode Picture And Picture pada siswa kelas V MI 

Muhammadiyah Tempursari, Ngawen, Klaten  dilaksanakan dalam dua siklus. 

Pelaksanaan tindakan melalui empet tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Pembelajaran IPS dengan metode Picture And Picture  dapat 

mengaktifkan siswa yang  pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Prestasi belajar siswa setelah dilakukan siklus I terdapat sebanyak 27% yang 

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) >65 dan pada siklus II 

terdapat  93 % yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) >65. 

Nilai hasil belajar setelah diadakan tindakan penelitian mengalami peningkatan 

yang semula hanya 47% siswa mencapai ketuntasan. Setelah dilakukan siklus I 

meningkat 26% menjadi 73% yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) >65 dan pada siklus II siswa yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) >65 meningkat 20% menjadi 93 %.  

 

Kata Kunci : Hasil Belajar, IPS, Picture And Picture 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat memdorong peserta didik 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada 

dasarnya mengantarkan siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, 

moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk 

sosial.
1
 

Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh guru sebagai 

pendidik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan kata 

lain guru merupakan ujung tombak bagi mutu pendidikan di Indonesia. Agar 

guru mampu menunaikan tugasnya dengan baik, maka terlebih dahulu harus 

memahami hal-hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti 

halnya proses pendidikan pada umumnya. Dengan demikian peranan guru 

yang sangat penting adalah mengaktifkan dan mengefisienkan proses belajar 

di sekolah termasuk di dalamnya penggunaan metode mengajar yang sesuai 

sehingga menghasilkan prestasi belajar siswa yang memuaskan. 

Penggunaan metode mengajar yang tepat, merupakan suatu alternatif 

mengatasi masalah rendahnya daya serap siswa terhadap pelajaran, guna 

meningkatkan mutu pengajaran. Penerapan suatu metode pengajaran harus 

                                                           
1
 Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’I, Media Pembelajaran, (Bandung : Sinar Algesindo, 

2002), hlm. 1. 
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ditinjau dari segi keefektifan, keefesienan dan kecocokannya dengan 

karakteristik materi pelajaran serta keadaan siswa yang meliputi kemampuan, 

kecepatan belajar, minat, waktu yang dimiliki dan keadaan sosial ekonomi 

siswa sebagai obyek.  

MIM Tempursari terletak di Desa Tempursari, Ngawen, Klaten. Para 

siswanya berasal dari penduduk sekitar Tempursari ngawen Klaten yang rata-

rata tingkat kehidupannya masih rendah (menengah ke bawah) tingkat 

ekonominya. Dari fakta diatas dapat dihubungkan juga dengan tingkat 

kecerdasan para siswa yang sebagian besar masih kurang dibandingkan 

dengan tingkat kecerdasan siswa di daerah perkotaan yang mempunyai orang 

tua dengan pendidikan yang cukup tinggi dan mengerti akan pentingnya 

pendidikan. 

Faktor lain yang menjadi kendala untuk peningkatan proses belajar 

mengajar di MIM Tempursari adalah peranan pengajar sebagai salah satu 

media bagi siswa untuk mengetahui dan memahami mata pelajaran yang 

diajarkan, bisa di katakan kurang komunikatif. Karena merasa cukup dengan 

sarana dan prasarana yang ada dan kurang memperhatikan daya tangkap siswa 

terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Untuk itu penulis menganggap perlu 

melakukan penulisan ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar daya 

tangkap siswa terhadap materi yang diajarkan dengan menggunakan metode 

baru yang coba diterapkan. Adanya penulisan ini diharapkan dapat 

memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan guru. 
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Salah satu materi yang coba penulis angkat disini adalah “Perjuangan 

melawan penjajah” pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Penulis 

merasa belum puas dengan nilai yang diperoleh para siswa dalam ulangan 

harian, terutama pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), maka penulis 

mengadakan penulisan melalui refleksi diri yang kemudian dilanjutkan 

dengan adanya tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka 

mencapai perbaikan yang diharapkan. 

Tidak adanya media yang digunakan guru dalam menjelaskan  materi 

menjadi salah faktor pendukung rendahnya nilai rata-rata siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) siswa kelas V MIM Tempursari yang berjumlah 15 siswa, hanya 

terdapat 8 siswa atau 25% yang mampu mencapai nilai di atas rata-rata 6,0 

dan 7 siswa atau 75% siswa belum mampu mencapai nilai di atas rata-rata 7,0 

(tujuh koma nol). 

Penulis berharap akan memperoleh hasil yang memuaskan dengan 

meningkatnya nilai ulangan siswa kelas V terutama pada pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) tentang “Perjuangan”. Adanya media gambar ini 

diharapkan dapat menarik perhatian siswa dalam belajar materi ini sehingga 

diperoleh juga proses belajar mengajar didalam kelas yang aktif antara guru 

dan siswa, yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat 
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mengungkapkan beberapa permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran, 

yaitu: 

1. Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang 

perjuangan melawan penjajah sebelum diterapkannya metode 

pembelajaran Picture And Picture pada siswa kelas V semester genap di 

MIM Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Picture And Picture dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang 

perjuangan melawan penjajah pada siswa kelas V semester genap di MIM 

Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang 

perjuangan melawan penjajah sesudah diterapkannya metode 

pembelajaran Picture And Picture pada siswa kelas V semester genap di 

MIM Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014? 

4. Bagaimana perbandingan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

tentang perjuangan melawan penjajah pada siswa kelas V semester genap 

di MIM Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

tentang perjuangan melawan penjajah sebelum diterapkannya metode 

pembelajaran Picture And Picture pada siswa kelas V semester genap 

di MIM Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014. 
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b. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Picture And 

Picture dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS tentang perjuangan melawan penjajah pada siswa kelas 

V semester genap di MIM Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014. 

c. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

tentang perjuangan melawan penjajah sesudah diterapkannya metode 

pembelajaran Picture And Picture pada siswa kelas V semester genap 

di MIM Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014. 

d. Untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS tentang perjuangan melawan penjajah pada siswa kelas 

V semester genap di MIM Tempursari Klaten tahun ajaran 2013/2014. 

2. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan 

kemampuan guru melalui keanekaragaman metode pembelajaran 

yang dianggap positif untuk meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran. 

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk mempertajam ketrampilan guru 

SD/MI dan calon guru SD/MI dalam mengajar siswa. 

3) Sebagai kajian pustaka bagi mereka yang akan melaksanakan 

penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

a) Alternatif penggunaan metode pembelajaran untuk menambah 

wawasan guru dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas V semester genap khususnya di MIM Tempursari 

b) Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai 

metode-metode pembelajaran IPS guna meningkatkan mutu 

proses dan mutu hasil belajar 

c) Membantu mencari alternatif metode pembelajaran yang efisien 

dan efektif serta memberikan wawasan baru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

2) Bagi Siswa 

a) Menerapkan bimbingan yang nyata pada siswa akan pentingnya 

mengenal sjarah perjuangan para pahlawan dalam melawan dan 

mengusir para penjajah 

b) Membantu siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPS 

terutama dalam mengenal para pahlawan yang melawan 

penjajah. 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa metode pembelajaran 

Picture And Picture dapat meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar 

siswa. Penelitian itu diantaranya: 
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1. Mujiyati, NIM. 09481040 (2013) Penerapan Metode Picture And Picture 

Untuk Meningkatkan Kompetensi Menulis Karangan Sederhana Pada 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III Semester II MIN Karangmojo 

Gunungkidul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. Dari penelitian ini 

didapatkan hasil diantaranya: meningkatkan kompetensi siwa dalam 

menulis karangan sederhana dan menigkatkan kinerja siswa di dalam 

proses pembelajaran dengan metode Picture And Picture. 

2. Irma Mutiara Sholiha NIM. 04410804, (2009) Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dengan Media Gambar di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Tegalsari“Program Plus Banguntapan Bantul. Skripsi Thesis, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil 

diantaranya: siswa di TK ABA Tegalsari menjadi lebih senang dalam 

mengikuti belajar dan meningkatkan hasil belajar dari siswa-siswa. 

3. Surwiyati - NIM. 08480040-E, (2011) Penggunaan Media Gambar Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa Kelas V MIN Ponjong Gunung kidul. Skripsi 

Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian ini didapatkan 

hasil diantaranya: meningkatkan kompetensi siswa dalam menulis 

karangan sederhana dan meningkatkan kinerja siswa di dalam proses 

pembelajaran dengan media gamba pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut di atas sekaligus memberikan penguatan 

bahwa metode pembelajaran Picture And Picture atau dengan media 

gambar dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan siswa dan 
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memberikan motivasi belajar kepada siswa sehingga mendapatkan hasil 

belajar yang memuaskan.  

Adapun perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perbedaan variabel-variabel yang diteliti 

 

Variabel/Peneliti 

Metode 

Picture and 

Picture 

Motivasi 

Belajar 

Hasil 

Belajar 

Mata 

Pelajaran 

Mujiyati √  √ 

Bahasa 

Indonesia 

Irma Mutiara Sholiha √ √ √ 

Pendidikan 

Agama Islam  

Surwiyati √ √ √ 

Bahasa 

Indonesia 

Penulis √ √ √ IPS 

 

Dan dari hasil penelusuran penelitian di atas juga membuktikan 

bahwa judul PTK yang akan saya teliti belum pernah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun posisi penelitian ini adalah sebagai 

penelitian lanjutan yang memperluas wawasan tentang metode 

pembelajaran. 
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E. Landasan Teori 

1. Kajian Teori 

a. Metode pembelajaran Picture And Picture 

Metode dalam pengertian umum, diartikan sebagai cara 

mengerjakan sesuatu.
2
 Metode dalam bahasa Arab, dikenal dengan 

istilah thariqah yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan 

untuk melakukan suatu pekerjaan.
3
  Dalam pengertian letterlijk, kata 

metode berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari meta yang berarti 

“melalui”, dan hodos yang berarti “jalan”. Jadi metode artinya jalan 

yang dilalui.
4
 

Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut : 

1) Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara 

atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2) Abd. Al-rahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa metode 

adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan 

pengajaran. 

3) Al-Abrasyi mendefinisikan pula bahwa metode adalah, jalan 

yang kita ikuti untuk memberikan pengertian kepada peserta 

didik tentang segala macam metode dalam berbagai pelajaran
5
 

4) Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan bahwa metode adalah satu 

cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan 

oleh guru dan penggunaanya bervariasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai  setelah pengajaran berakhir. Seorang guru 

tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak 

menguasai satu pun metode mengajar yang telah dirumuskan 

dan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan.
6
 

                                                           
2
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 89. 

3
 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 2-3. 

4
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan ......., hlm. 89. 

5
 Ramayulis, Metodologi Pendidikan...., hlm. 3. 

6
 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hlm. 53.  
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

adalah cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam 

pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran 

atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata 

pelajaran. 

Menurut Istarani metode pembelajaran adalah seluruh rangkaian 

penyajian materi ajar  yang meliputi segala aspek sebelum, sedang dan 

sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang 

terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses belajar mengajar.
7
 Sedangkan Mohammad Ali menyatakan 

bahwa metode pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan dan mengarahkan pembelajaran di 

kelas atau di luar kelas yang sesuai dengan karakteristik perkembangan 

dan karakteristik belajar siswa.
8
 

Metode pembelajaran Picture And Picture adalah suatu metode 

belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi 

urutan logis. Metode pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai 

media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor 

utama dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses 

pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan 

                                                           
7
 Istarani, 58 Metode Pembelajaran Inovatif (Referensi Guru Dalam Menentukan Metode 

Pembelajaran). (Medan: Media Persada, 2011), hlm. 1. 
8
    Mohammad Ali, Modul Teori dan Praktek Pembelajaran Pendidikan Dasar, 

(Bandung: UPI Press, 2007), hlm. 120. 
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baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk poster dalam ukuran 

besar.
9
 

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Picture And Picture 

Kelebihan metode pembelajaran Picture And Picture: 

1) Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal 

pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai 

dan materi secara singkat terlebih dahulu. 

2) Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru 

menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3) Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa 

disuruh guru untuk menganalisa gambar yang ada. 

4) Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru 

menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar. 

5) Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati 

langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru.
10

 

Kelemahan metode pembelajaran Picture And Picture: 

1) Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkulitas serta 

sesuai dengan materi pelajaran. 

2) Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar 

atau kompetensi siswa yang dimiliki. 

                                                           
9
 http://www.ras-eko.com/2011/05/metode-pembelajaran-picture-and-picture.html hari 

rabu tgl 16 april 2014 jam 6.50 pm. 
10

 Istarani, 58 Metode Pembelajaran Inovatif ..., hlm. 8. 

http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-picture-and-picture.html%20hari%20rabu%20tgl%2016%20april%202014%20jam%206.50
http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-picture-and-picture.html%20hari%20rabu%20tgl%2016%20april%202014%20jam%206.50


 
 

12 
 

3) Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan 

gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi 

pelajaran. 

4) Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau 

mengadakan gambar-gambar yang diinginkan.
11

  

c. Langkah-langkah Metode Pembelajaran Picture And Picture 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan Picture And Picture 

ini menurut Jamal Ma’mur Asmani terdapat tujuh langkah yaitu: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

Di langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan apa 

yang menjadi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang 

bersangkutan. Dengan demikian maka siswa dapat mengukur 

sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Disamping itu guru 

juga harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian KD, 

sehingga sampai dimana KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai 

oleh peserta didik. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar 

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat 

penting, dari sini guru memberikan momentum permulaan 

pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat 

dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi yang 

menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan 

                                                           
11

 Ibid., hlm. 8. 



 
 

13 
 

motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan 

menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang 

dipelajari. 

3) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar yang 

berkaitan dengan materi. 

Dalam proses penyajian materi, guru mengajak siswa ikut 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap 

gambar yang ditunjukan oleh guru atau oleh temannya. Dengan 

gambar kita akan menghemat energi kita dan siswa akan lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam perkembangan 

selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasikan gambar atau 

mengganti gambar dengan video atau demontrasi yang kegiatan 

tertentu. 

4) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian untuk 

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang 

logis. 

Di langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena 

penunjukan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa 

merasa terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga 

siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang harus 

diberikan. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa 

untuk diurutkan, dibuat, atau di modifikasi. 
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5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran dari urutan gambar 

tersebut. 

Siswa dilatih untuk mengemukan alasan pemikiran atau 

pendapat tentang urutan gambar tersebut. Dalam langkah ini peran 

guru sangatlah penting sebagai fasilitator dan motivator agar siswa 

berani mengemukakan pendapatnya. 

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan 

konsep atau materi, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

Dalam proses ini guru harus memberikan penekanan-

penekanan pada hal ingin dicapai dengan meminta siswa lain untuk 

mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa 

mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan 

indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah 

menguasai indikator yang telah ditetapkan. 

7) Siswa diajak untuk menyimpulkan/merangkum materi yang baru 

saja diterimanya. 

Kesimpulan dan rangkuman dilakukan bersama dengan 

siswa. Guru membantu dalam proses pembuatan kesimpulan dan 

rangkuman. Apabila siswa belum mengerti hal-hal apa saja yang 

harus diperhatikan dalam pengamatan gambar tersebut guru 

memberikan penguatan kembali tentang gambar tersebut.
12

 

 

                                                           
12

 Jamal M.  Asmani, Tujuh Tips Aplikasi PAKEM, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 

39. 
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d. Tujuan Metode Pembelajaran Picture And Picture 

Tujuan Metode Pembelajaran Picture And Picture diantaranya: 

1) Mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

2) Memberi pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa karena 

bervariasi dalam menyajikan berbagai gambar yang disajaikan 

dalam pembelajaran. 

3) Member inovasi baru terhadap berbagai metode pembelajaran 

2. Hakekat Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil penelitian guru terhadap proses 

belajr dan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan intruksional.
13

 

Sedangkan menurut Hadari Nawawi prestasi belajar adalah “tingkat 

keberhasilan murid untuk mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi.
14

  

Prestasi belajar mempunyai arti dan manfaat yang sangat 

penting bagi anak didik, pendidik, wali murid, dan sekolah, karena 

nilai atau angka yang diberikan merupakan manifestasi dari prestasi 

belajar siswa dan berguna dalam pengambilan keputusan atau 

kebijakan terhadap siswa yang bersangkutan maupun sekolah. Prestasi 

belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diukur, berupa 

                                                           
13

 Reni Akbar-Hawadi,  Akselerasi, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 168. 
14

 Hadari Nawawi, Pengaruh Hubungan Manusia dikalangan Murid terhadap Prestasi 

Belajar di SD, (Jakarta: Analisa Pendidikan, 1981), hlm. 100. 
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pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dicapai dalam kegiatan 

mengajar. Sebagai tolok ukur pencapaian prestasi proses belajar IPS 

adalah dengan cara mencari effect size, yaitu selisih antara 

pembelajaran sebelum memakai metode pembelajaran Picture And 

Picture dengan siklus I dan siklus II. Perbedaan yang signifikan 

adalah jika nilai rata-rata posttest lebih besar dari pada pretest, dan 

nilai rata-rata siklus II lebih besar dari pada siklus I dan siklus pertama 

lebih besar dari pada sebelum menggunakan metode pembelajaran. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Menurut Muhibbin Syah, secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu “Faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan 

belajar.
15

 

1) Faktor Internal 

Internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan / kondisi 

jasmani dan rohani siswa. Faktor ini meliputi 2 aspek, yakni :  

a) Aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) 

yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan 

sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas 

siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi jasmani yang tidak 

mendukung kegiatan belajar, seperti gangguan kesehatan, 

                                                           
15

 Muhibbin   Syah,   Psikologi   Pendidikan   dengan   pendekatan   Baru,   (Bandung PT.   

Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-6, hlm. 136.  
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cacat tubuh, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran 

dan lain sebagainya sangat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang 

disajikan di kelas. 

b) Aspek psikologis (yang bersifat rohaniah) 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan 

pembelajaran siswa. Diantaranya adalah tingkat intelegensi 

siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi 

siswa. 

(1) Intelegensi Siswa 

Tingkat kecerdasan merupakan wadah bagi 

kemungkinan tercapainya hasil belajar yang diharapkan. 

Jika tingkat kecerdasan rendah, maka hasil belajar yang 

dicapai akan rendah pula. Clark mengemukakan bahwa 

“hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh 

lingkungan”.
16

 Sehingga tidak diragukan lagi bahwa 

tingkat kecerdasan siswa sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa. 

(2) Sikap Siswa 

Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi 

                                                           
16

 Hlen, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 130. 
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afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi dengan 

cara relatif tetap terhadap objek, baik secara positif 

maupun negatif. Sikap siswa yang positif terutama 

kepada guru dan mata pelajaran yang diterima 

merupakan tanda yang baik bagi proses belajar siswa. 

Sebaliknya, sikap negatif yang diiringi dengan kebencian 

terhadap guru dan mata pelajarannya menimbulkan 

kesulitan belajar siswa tersebut, sehingga prestasi belajar 

yang dicapai siswa akan kurang memuaskan. 

(3) Bakat Siswa 

Sebagaimana halnya intelegensi, bakat juga 

merupakan wadah untuk mencapai hasil belajar tertentu. 

Secara umum bakat merupakan kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan 

pada masa yang akan datang. Bakat juga diartikan 

sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas 

tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan 

dan latihan. Peserta didik yang kurang atau tidak 

berbakat untuk suatu kegiatan belajar tertentu akan 

mengalami kesulitan dalam belajar. 

(4) Minat Siswa 

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 
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Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil 

belajar siswa. Siswa yang menaruh minat besar terhadap 

bidang studi tertentu akan memusatkan perhatiannya 

lebih banyak dari pada siswa lain, sehingga 

memungkinkan siswa tersebut untuk belajar lebih giat 

dan pada akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. 

(5) Motivasi Siswa 

Tanpa motivasi yang besar, peserta didik akan 

banyak mengalami kesulitan dalam belajar, karena 

motivasi merupakan faktor pendorong kegiatan belajar. 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam 

diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan 

tindakan belajar. Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal 

keadaan yang datang dari luar individu siswa yang 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

Motivasi yang dipandang lebih esensial adalah motivasi 

intrinsik karena lebih murni dan langgeng serta tidak 

bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni 

kondisi/keadaan lingkungan di sekitar siswa. Adapun faktor 
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ekstern yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah :
17

 

a) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial siswa di sekolah adalah para guru, 

staf administrasi dan teman-teman sekelasnya, yang dapat 

mempengaruhi semangat belajar siswa. Masyarakat, tetangga 

dan teman-teman sepermainan di sekitar perkmpungan siswa 

juga termasuk lingkungan sosial bagi siswa. Namun 

lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar sisa ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. 

Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, 

ketegangan keluarga dan letak rumah, semuanya dapat 

memberi dampak baik dan buruk terhadap kegiatan belajar 

dan hasil yang dicapai siswa. 

b) Lingkungan non sosial 

Lingkungan non sosial ialah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, 

alat alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Tercapainya hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh 

bagaimana aktivitas siswa dalam belajar. Faktor pendekatan 

belajar adalah jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 

                                                           
17

 Muhibbin   Syah,   Psikologi   Pendidikan   ....., hlm. 137. 
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metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. Faktor pendekatan belajar 

sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga smakin 

mendalam cara belajar siswa maka semakin baik hasilnya.
18

 

Selain faktor-faktor tersebut kita juga harus memperhatikan kepada 

satu hal, yaitu hal yang mendorong aktivitas belajar yang sering disebut 

dengan motif belajar. Arden N. Frandsen mengatakan bahwa hal yang 

mendorong seseorang untuk belajar itu adalah  sebagai berikut :  

1) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. 

2) Adanya sifat yang kreatif ada pada manusia dan keinginan untuk 

selalu maju. 

3) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, 

dan teman-teman. 

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru baik dengan  dengan kooperasi maupun dengan 

kompetisi. 

5) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran. 

6) Adanya pengajaran atau hukuman sebagai akhir dari pada belajar.
19

 

 

Maslow mengemukakan motif-motif untuk belajar itu ialah :  

1) Adanya kebutuhan fisik, 

2) Adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekuasaan, 

3) Adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan 

dengan orang lain, 

4) Adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat 

sesuai dengan sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri.
20
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 Ibid., hlm. 138. 
19

 Soemadi Soerjabrata, Psikologi Pendidikan, Jilid I, Edisi III, Cetakan VII, (Yogyakarta, 

Rake Press, 1983), hlm. 288 
20

 Ibid., hlm. 288 – 289. 



 
 

22 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digambarkan oleh 

Suharsimi arikunto sebagai berikut : 
21

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluhan malas belajar atau kurang bergairah untuk belajar acapkali 

kita dengar di sekitar kita pada merekayang masih sekolah, dan kita tidak 

segan-segan untuk memberi label “pemalas” pada mereka yang secara 

sadar melakukan kegiatan itu. Kondisi malas, kurang bergairah, atau 

kurang berhasrat ini disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar. Motivasi 

dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu disposisi untuk mencapai tujuan 

yang dapat memberikan kepuasan apabila berhasil dicapai. Dalam 

kaitannya dengan kegiatan belajar, motif yang berperan di sini adalah : 

motif berprestasi. 

Motif berprestasi menurut Mc. Clelland adalah motif yang 

mengarahkan tingkah laku seseorang anak dengan titik berat pada 

bagaimana prestasi tersebut dicapai. Motif inilah yang mendorong 

individu untuk mencapai keberhasilan dalam bersaing dengan standar 

keunggulan tertentu. Heckhausen menyebutkan tiga ukuran standar 
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Prestasi Belajar 

Faktor internal 

Biologis : Usia, kematangan, 

kesehatan  

Psikologis: minat, motivasi, 

suasana hati 

Faktor eksternal 

Manusia  : di keluarga,  di sekolah, di 

masyarakat 

Non Manusia: udara, Suara, bau-

bauan  
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keunggulan, antara lain karena prestasinya sendiri, prestasi orang lain atau 

prestasi untuk menyelesaikan suatu tugas. 
22

 

Maka jelaslah kiranya bahwa motif berprestasi ini amat penting 

dalam keberhasilan belajar. Dengan dimilikinya motivasi berprestasi bisa 

diharapkan prestasi akademik siswa akan baik. Motivasi ini diharapkan 

akan memberi arah dan tujuan pada kegiatan belajar serta 

mempertahankan perilaku berprestasi dan mendorong siswa untuk 

memilih dan menyukai kegiatan belajar. Macam-macam bentuk motif 

berprestasi adalah: 

1) Motivasi berprestasi yang berasal dari luar dirinya (motivasi 

ekstrensik), yang berarti bahwa motif berprestasi ini muncul karena 

faktor di luar dirinya baik dari lingkungan rumah maupun sekolah. 

2) Motivasi yang berasal dari dalam diri siswa (motivasi intrinsik). 

Motif berprestasi ini muncul tanpa dorongan dari pihak luar. Siswa 

belajar karena kesadaran atau keinginannya untuk belajar sebagai 

kebutuhan dan sadar akan manfaatnya.  

Untuk mendapatkan prestasi belajar Al Qur'an yang bagus maka 

dibutuhkan strategi belajar yang bagus pula. Strategi belajar yang dapat 

penulis kemukakan bahwa menurut Crow & Crow terdapat perbedaan 
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strategi belajar antara siswa yang berprestasi baik dengan siswa yang 

berprestasi kurang.
23

  

Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar. 

a. Membaca dengan pemahaman. 

b. Penggunaan metode belajar. Ada dua macam belajar, yaitu belajar 

secara terinci bagian demi bagian dan belajar untuk mendapatkan 

gambaran secara umum saja. 

c. Menguasai Bahan Pelajaran. 

d. Membuat Ringkasan dan Mencatat.  

e. Memahami Tabel, Skema, dan Gambar.  

f. Menghubungkan Materi yang Baru dengan yang Telah Dipelajari.  

g. Belajar dari Berbagai Sumber untuk memperkaya pengetahuan dan 

menambah pemahaman serta penguasaan terhadap suatu.
24

 

Indikator prestasi belajar IPS kelas V MIM Tempursari ditetapkan 

dengan nilai KKM sebesar 65. Jika siswa mendapatkan nilai di bawah 65 

atau kurang dari nilai KKM berarti siswa tersebut dinyatakan belum 

tuntas. Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM atau lebih dari 65 

maka siswa tersebut dinyatakan tuntas. Nilai raport megalami kenaikan 

dan siswa mampu menjawab soal-soal dengan benar.  

F. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan, 

maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: bahwa mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang 

membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terutama tentang cerita 

bersejarah, khususnya tentang perjuangan melawan penjajah. 
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Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

pembelajaran adalah metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keadaan setiap kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran ini adalah metode pembelajaran Picture And 

Picture.  Yang pada akhirnya siswa dapat meningkat baik kualitas dan hasil 

belajarnya. 

Kerangka berpikir penerapan metode Picture And Picture dapat 

digambarkan dengan skema seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2   

Skema Gambaran Kerangka Berfikir 

 

 

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bagaimana alur penelitian yang 

dilakukan. Digambarkan pada kondisi awal pembelajaran sebelum 

Kondisi Awal Belum menggunakan  

metode pembelajaran 

Picture And Picture 

Tindakan 

Melalui penggunaan 

metode pembelajaran Picture 

And Picture dapat meningkatkan 

hasil belajar tentang mata 

pelajaran IPS tentang perjuangan 

melawan penjajah. 

Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

Picture And 

Picture. Siklus 2 

Mengoptimalkan 

penggunaan metode 

pembelajaran Picture And 

Picture 

Kondisi Akhir 

Hasil belajar dan 

minat belajar siswa 

masih rendah 

Siklus 1 

Menggunakan 

metode pembelajaran Picture 

And Picture 

. 
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menggunakan pembelajaran kooperatif metode Picture And Picture ternyata 

hasil belajar siswa masih rendah karena guru menggunakan metode 

pembelajaran yang monoton sehingga siswa merasa jenuh dan membosankan. 

Kemudian oleh guru dilakukan tindakan perbaikan pembelajaran dalam 2 

siklus.  

Pada siklus I guru melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Picture And Picture dan ternyata hasil 

belajar anak ada peningkatan. Untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa 

maka dilakukan perbaikan pembelajaran siklus II dengan mengoptimalkan 

penggunaan metode pembelajaran Picture And Picture. Pada siklus II 

ternyata hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan selain itu siswa lebih 

termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran meskipun masih ada beberapa 

siswa yang belum tuntas.  

G. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan yang 

diajukan dalam Penelitian Tindakan Kelas adalah : “Melalui penerapan 

metode pembelajaran Picture And Picture dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas V semester 2 MIM Tempursari Kecamatan 

Ngawen Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2013/2014” 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang didapat dari metode pembelajaran Picture 

And Picture di antaranya: 
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1. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V semester genap dalam 

mengikuti mata pelajaran IPS khususnya tentang “perjuangan melawan 

penjajah” 

2. Tercapainya ketuntasan klasikal sebesar 90% dari jumlah siswa. 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dengan 

menggunakan metode Kemmis dan Mc Taggart, yaitu;  yang 

menggunakan siklus, yang  terdiri dari 4 langkah diantaranya: rencana, 

tindakan, observasi dan refleksi. Ada beberapa ahli yang juga 

mengemukakan metode penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda, 

namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu 

(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi.
25

 Kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan perencanaan salah satunya membuat RPP 

untuk setiap kegiatan belajar-mengajar. Setelah itu pelaksanaan dari RPP 

yang telah dibuat. Dari kegiatan belajar-mengajar pendidik akan 

mengamati dengan pengamatan dari seluruh aspek mulai dari pembuatan 

RPP/perencanaan dan pelaksanaan/kegiatan pembelajaran dengan 

berdasarkan kepada RPP yang telah dibuat. Setelah itu diadakan refleksi 

untuk mengetahui kekurngan dan kelebihan dari RPP tersebut dengan 

menggunakan metode atau strategi yang digunakan. Penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) dapat diartikan sebagai proses 
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pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri 

dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan 

tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap 

pengaruh dari perlakuan tersebut.
26

 Jadi mayoritas ahli menggunakan 

metode yang sama. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruktivisme, 

yaitu pendekatan yang menjadikan siswa sebagai fokus pembelajaran, dan 

menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun dan memberi 

makna terhadap informasi dan peristiwa yang dialami.
27

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam PTK ini adalah MIM Tempursari, Klaten 

yang beralamatkan di Dukuh Tempursari, Desa Tempursari, Kecamatan 

Ngawen, Kabupaten Klaten. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIM Tempursari 

yang berjumlah 15 siswa, terdiri dari 8 Putra dan 7 Putri dan guru kelas di 

kelas tersebut yang dalam penelitian ini bertindak sebagai kolaborator.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang tepat menurut aturan 

tertentu untuk memperoleh dan mengumpulkan data agar dapat 
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dipertanggung jawabkan.
28

 Dalam penelitian ini data diperoleh dengan 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Teknik Observasi 

Metode Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara 

mengamati dan mencatat segala gejala-gejala yang sedang diteliti.
29

 

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan 

mengumpulkan data tentang minat, motivasi dan kemampuan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran IPS di kelas. 

b. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran di kelas ketika melakukan observasi. 

Catatan diperoleh dari apa yang peneliti lihat, dialami, didengar dan 

yang dipikirkan. 

c. Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah  percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
30

  Teknik  

Wawancara adalah metode atau cara mendapatkan data dengan cara 
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tanya jawab langsung dan bertatap muka dengan siapapun yang 

dikehendaki.
31

  

Wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa. Wawancara 

terhadap guru dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana kendala 

yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran IPS materi perjuangan 

melawan penjajah dengan metode pembelajaran Picture And Picture. 

Wawancara yang dilakukan terhadap siswa merupakan wawancara 

terstruktur, artinya wawancara yang dilakukan pada siswa yang dipilih 

tentang aktivitas, tanggapan dan sikap siswa terhadap mata pelajaran 

IPS materi perjuangan melawan penjajah dengan strategi 

pembelajaran berbasis penilaian proyek. 

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang aktivitas kegiatan belajar mengajar di MIM Tempursari, 

respon siswa ketika pembelajaran. 

d. Metode Dokumentasi 

 Metode Dokumentasi adalah metode atau cara mendapatkan data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, 

notulen rapat, leger maupun buku agenda.
32

 Peneliti menggunakan 

metode dokumentasi untuk mengarsip kegiatan selama penelitian 

berlangsung. Dokumen berupa foto dan video tentang penerapan 

strategi pembelajaran berbasis penilaian proyek yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. 

                                                           
31

 Anas Sudjiono, Metode Research ..., hlm. 24. 
32

 Suharsini Arikunto,  Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 107. 



 
 

31 
 

e. Tes Hasil Belajar 

 Teknik tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam pelajaran IPS pada materi perjuangan melawan penjajah 

setelah diterapkan strategi pembelajaran berbasis penilaian proyek adalah 

pretest dan postest. 

6. Teknik Analisis data 

Untuk penyajian data, keabsahan (validitas) data peneliti 

menggunakan tehnik triangulasi. Tehnik Triangulasi adalah  “tehnik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.
33

 Tehnik triangulasi 

meliputi tehnik triangulasi sumber dan tehnik triangulasi metode.  

Menurut Patton, triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
34

  

Menurut Patton, triangulasi metode terdapat dua strategi, yaitu: 

1) Mengecek derajat kepercayaan pengumpulan data 

2) Mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.
35

  

Data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data 

yang digunakan akan mempunyai arti apabila data tersebut diolah dan 

dianalisa. Pada tahap awal hasil analisa akan dapat diinterpretasikan, dan 

selanjutnya dirumuskan kesimpulan akhir dari suatu penelitian. 
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Analisa data diartikan sebagai cara pengorganisasian sedemikian 

rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan. Untuk menganalisa data yang 

diperoleh agar mendapatkan data yang valid, maka diperlukan metode 

yang tepat dalam menganalisa data. Setelah data-data terkumpul dan 

diyakini bahwa data-data tersebut valid dan dapat  dipercaya kemudian 

dilakukan analisis menggunakan metode analisa interaktif. 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
36

  

 

      

 

 

 

Gambar 1.3 

 Komponen Dalam Analisis Data Interaktif 

 

Keterangan  :  

a. Pengumpulan Data  : Data-data yang diperoleh dibuat catatan 

deskriptif, kemudian   catatan deskriptif tersebut  dibuatkan 

catatan refleksi. 
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b. Reduksi data :data-data yang diperoleh dipilih, diklasifikasikan 

dan diarahkan sesuai dengan apa yang diteliti. Dilakukan 

identifikasi bagian terkecil yang ditemukan dan dikaitkan dengan 

focus permasalahan, kemudian diberi kode. Data-data yang tidak 

sesuai dibuang. 

Penyajian Data: Menyajikan hasil temuan di Lapangan dalam 

bentuk teks naratif. 

Penarikan kesimpulan  : Komponen-komponen data yang 

disajikan dicari maknanya, dengan menceramati penjelasan dan 

hubungan sebab akibat. 
37

 

3. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

dalam bahasa inggris dikenal istilah classroom action research (CAR). 

Dimana penelitian ini melakukan kerja sama antara peneliti dengan guru 

kelas yang selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang optimal melalui 

cara dan prosedur paling efektif, sehingga dimungkinkan adanya tindakan 

yang berulang dengan revisi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa a) 

perencanaan tindakan, b) pelaksanaan tindakan, c) pemantauan 

(Observation), d) perenungan (Reflectif)  pada setiap tindakan yang 

dilakukan. 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK), peneliti atau guru dapat 

melihat proses pembelajaran yang dilakukan. Guru secara reflektif dapat 

menganalisis dan mensintesis terhadap apa yang telah dilakukan di kelas. 

Dalam hal ini berarti dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

pendidik dapat memperbaiki prkatik-praktik pembelajaran yang kurang 

tepat sehingga menjadi lebih efektif. Hal ini sesuai dengan tujuan utama 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah untuk memecahkan permasalahan 

nyata yang terjadi di dalam kelas.   

Mengacu pada teori tentang penelitian tindakan kelas, maka 

rancangan penelitian disusun menggunakan prosedur sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan Tindakan (Planning) 

Proses pembelajaran akan dilaksanakan dengan metode 

simulasi. Dalam kegiatan perencanaan  tindakan hal yang dilakukan 

adalah dengan menyusun RPP, menyiapkan pedoman observasi, 

konfirmasi dengan observer, dan menjalin kesepakatan dengan guru. 

b. Tahap Tindakan (Action) 

Peneliti menjelaskan pembelajaran sesuai rencana yang 

dituangkan dalam rencana pembelajaran, namun tindakan yang 

dilakukan tidak mutlak dikendalikan oleh rencana. Suatu tindakan 

harus dilakukan agar terjadi perubahan baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif ke arah yang diharapkan.  

b. Tahap Observasi (Observation) 

  Observasi adalah upaya merekam semua yang terjadi di kelas 

saat guru atau peneliti melakukan tindakan. Mengamati saat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Observasi sering digunakan 

dalam penelitian tindakan karena data atau informasi yang 

dikumpulkan adalah data tentang proses berupa perubahan proses 

pembelajaran. Pengamatan dilakukan dengan observasi yang terdiri 

dari peneliti sendiri dan didampingi guru kolaborator. Observasi 
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dipandang sebagai metode yang paling tepat untuk mengumpulkan 

data tentang proses kegiatan. 

c. Tahap Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah mengkaji  kembali (diskusi) secara 

menyeluruh tindakan yang dilakukan oleh  guru berdasar data yang 

terkumpul. Hasil refleksi sebagai dasar dilakukan penyempurnaan 

tindakan berikutnya. Data yang diperoleh hasil observasi selanjutnya 

didiskusikan antara guru dan peneliti (observer) untuk mengetahui : 

1) Apakah tindakan sesuai rencana. 

2) Kemajuan yang dicapai siswa, terutama dalam hal motivasi 

belajar siswa. 

3) Penggunaan metode simulasi dapat sebagai berikut : 

a) dimanfaatkan secara efektif. 

b) meningkatkan pembelajaran, sehingga menjaadi 

pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengembangkan keterampilan 

berfikir reflektif atau kamampuan mencermati kembali secara lebih 

rinci segala sesuatu yang telah dilakukan beserta hasil-hasilnya, baik 

positif maupun negatif. Kegiatan semacam ini diperlukan untuk 

menemukan titik-titik rawan sehingga dapat dilanjutkan dengan 

mengidentifikasikan serta menetapkan sasaran perbaikan baru dengan 

cara menyusun perencanaan baru, mengimplementasikan tindakan 

baru. Untuk itu, silkus penelitian tindakan tersebut dilakukan secara 
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berulang-ulang sehingga dicapai hasil yang optimal. Hasil diskusi, 

refleksi antara guru dan peneliti dijadikan dasar untuk menyusun 

rencana tindakan pada siklus berikutnya sampai demikian seterusnya 

sampai tujuan perubahan tercapai.  

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik tabulasi 

data secara kualitatif berdasarkan hasil tindakan yang dilaksanakan 

pada setiap siklus. Hasil tindakan pada setiap siklus dibandingkan 

dengan hasil tes awal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

pada materi perjuangan melawan penjajah, bagi siswa kelas V 

semester genap MIM Tempursari Klaten. Tes diberikan pada setiap 

satu siklus sekali yaitu berupa tes tertulis. Hasil tes pada akhir siklus I 

dibandingkan dengan hasil tes siklus II, jika hasil tes mengalami 

peningkatan maka diasumsikan metode pembelajaran Picture And 

Picture dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa 

pada materi perjuangan melawan penjajah. Sedangkan untuk analisis 

hasil data yang telah dilakukan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Sehingga mampu memberi gambaran yang jelas tentang pembelajaran 

yang dilakukan guru pada saat pembelajaran berlangsung dan juga 

dengan analisis deskriptif kualitatif memudahkan kita untuk membaca 

dan memahami data yang sudah dianalis. 

4. Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah prestasi belajar  

siswa dalam pembelajaran IPS materi perjuangan melawan penjajah 
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melalui metode Picture And Picture  diharapkan dapat meningkat sampai 

90% siswa yang mencapai nilai KKM. 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penulisan Penelitian Tindakan Kelas ini, 

maka akan disusun mengenai garis besarnya atau pokok yang akan penulis 

bahas sedemikian rupa sehingga antara satu bab dengan bab lain terdapat satu 

keseimbangan yang sistematis dan berurutan. 

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis paparkan Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka, Landasan Teori, Kerangka Berpikir, Hipotesis, Indikator 

Keberhasilan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM MIM TEMPURSARI KLATEN. 

Dalam bab ini meliputi: Letak Geografis, sejarah singkat MIM Tempursari 

Klaten, Dasar dan Tujuan Pendidikan, Keadaan Guru dan Karyawan, Siswa, 

Keadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan proses belajar mengajar, dan 

Struktur Organisasi,. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab 

ini akan disajikan Keadaan Pra Tindakan, Penerapan Metode Pembelajaran 

Picture And Picture dalam pembelajaran IPS tentang perjuangan melawan 

penjajah pada siswa kelas V semester genap di MIM Tempursari Klaten 

Tahun Ajaran 2013/2014 dan Pembahasan.  

BAB IV PENUTUP. Dalam bab ini penulis menyajikan data yang 

berupa kesimpulan, saran, dan kata penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran sebelum menerapkan model Picture And Picture 

teridentifikasi  bahwa sebagian besar siswa tidak mampu mencapai KKM 

yaitu sebanyak 7 siswa atau sebesar 47%.  

2. Pelaksanaan pembelajaran IPS dengan model Picture And Picture pada siswa 

kelas V MI Muhammadiyah Tempursari, Ngawen, Klaten  dilaksanakan dalam 

dua siklus. Pelaksanaan tindakan melalui empet tahapan yakni perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Pembelajaran IPS dengan model 

Picture And Picture  dapat mengaktifkan siswa yang  pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

3. Prestasi belajar siswa setelah dilakukan siklus I terdapat sebanyak 27% 

yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) >65 dan pada 

siklus II terdapat  93 % yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) >65.  

4. Nilai hasil belajar setelah diadakan tindakan penelitian mengalami 

peningkatan yang semula hanya 47% siswa mencapai ketuntasan. Setelah 

dilakukan siklus I meningkat 26% menjadi 73% yang mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) >65 dan pada siklus II siswa yang 
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mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) >65meningkat 20% 

menjadi 93 %. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif yang 

telah dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran yaitu : 

1. Terhadap Kepala Madrasah  

a. Kepala Madrasah  sebagai pemimpin dan supervisor hendaknya 

selalu memantau situasi pembelajaran di kelas agar dapat mengetahui 

masalah-masalah yang timbul selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

b. Kepala Madrasah  harus menjadi pemimpin dan penggerak perbaikan 

pembelajaran yang melibatkan para guru dan para ahli. 

c. Kepala Madrasah  hendaknya memberikan sosialisasi dan pelatihan 

terhadap guru tentang berbagai macam model atau model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah. Seperti menerapkan model Picture And Picture  dalam 

upaya meningkatkan prestasi siswa. 

d. Kepala Madrasah  hendaknya dapat menyediakan sarana atau media 

pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran agar 

dapat berjalan secara optimal. 

2. Terhadap guru IPS  

a. Hendaknya menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, yang 

dapat menjadikan siswa lebih bersemangat mengikuti kegiatan 
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pembelajaran seperti dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu 

menggunakan pembelajaran kelompok. 

b. Menggunakan dan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran 

agar siswa lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

c. Seorang guru harus selalu belajar dan mencari solusi untuk perbaikan 

masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajarannya di dalam kelas 

untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya sebagai seorang 

guru. 

d. Guru hendaknya memberikan perhatian dan waktu yang lebih banyak 

pada mata pelajaran menulis karena menulis merupakan suatu 

keterampilan yang tidak mudah. 

3. Terhadap siswa  

a. Siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. 

b. Siswa hendaknya rajin dan banyak-banyak membaca agar 

pengetahuannya bertambah banyak. 

c. Siswa hendaknya lebih banyak berlatih menulis karena menulis 

merupakan aktifitas yang memerlukan latihan yang konsisten. 

d. Siswa hendaknya belajar menggali dan menuangkan ide melalui 

berbagai cara dan tidak takut untuk melakukan sesuatu yang baru. 

4. Terhadap peneliti berikutnya 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian-penelitian berikutnya. 
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b. Peneliti berikutnya hendaknya melaksanakan penelitian pada jenjang 

pendidikan yang lain dengan memperluas faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar dan keterampilan belajar yang 

harus dimiliki siswa. Hal ini perlu dilakukan agar proses 

pembelajaran di sekolah dimasa yang akan datang dapat berjalan 

lebih baik tanpa hambatan dan lebih bermutu, sehingga dihasilkan 

lulusan yang berkualitas.   

C. PENUTUP 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mencukupi 

kebutuhan kita dan melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta kekuatan sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan penulisan Skripsi. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini baik secara pemilihan 

bahasa maupun bobot keilmuannya masih terdapat banyak kekurangan. Besar 

harapan kami atas saran, masukan, serta kritikan demi kesempurnaan Skripsi ini. 

Semoga Skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, maupun 

dunia pendidikan pada umumnya. Amiiin. 
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