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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 
II-D SD Negeri 004 Bukit Datuk Kota Dumai dengan model pembelajaran picture 

and picture. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik tes dan teknik 
nontes. Teknik tes yang digunakan berupa tes hasil belajar kognitif dan teknik 

nontes menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Subjek 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II-D SD Negeri 004 Bukit Datuk yang 
berjumlah 30 orang pada semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan hasil evaluasi sebelum dan setelah dilaksanakan 
penelitian tindakan kelas. Sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan, siswa 

yang berhasil mencapai nilai di atas KKM hanya 6 orang (20%) dari 30 siswa 
dengan nilai rata-rata 65,67. Pada siklus I, jumlah siswa yang berhasil mencapai 
KKM sebanyak 16 orang dengan ketuntasan klasikal 53,33% dan pencapaian nilai 

rata-rata sebesar  73,67. Pada siklus II, siswa yang berhasil memperoleh nilai di 
atas KKM sebanyak 26 orang dengan ketuntasan klasikal mencapai 86,67% dan 

pencapaian nilai rata-rata sebesar 82,17. Dengan demikian, model pembelajaran 
picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas II-D SD 
Negeri 004 Bukit Datuk Kota Dumai. 

 
Kata kunci: picture and picture, hasil belajar 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang diajarkan 
pada tingkat sekolah dasar (SD) yang berhubungan dengan cara mendapatkan 

informasi mengenai tentang alam secara sistematis. Oleh karenanya, IPA bukan 
hanya sekadar penguasaan kognitif berupa fakta, konsep, dan prinsip namun juga 
merupakan suatu proses penemuan (discovery process). Dengan mempelajari IPA, 

diharapkan dapat menjadi alat bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 
dan alam sekitar, serta pengembangan lebih lanjut dalam mengaplikasikan di 

kehidupan sehari-hari. 
Tujuan pembelajaran IPA di SD, selain untuk mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, juga mengembangkan keterampilan untuk menyelidiki alam 
sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.  Pembelajaran IPA di SD 

hendaknya diarahkan secara inkuiri dan ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 
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berpikir, bersikap ilmiah, dan mengkomunikasikannya sebagai salah satu aspek 
penting untuk kecakapan hidup. Untuk itu, dalam proses pembelajaran IPA perlu 
menekankan pada pemberian pengalaman secara kontekstual sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
tentang alam sekitar. Pada kenyataannya, masih banyak guru yang mengalami 

kendala dalam melaksanakan pembelajaran IPA di kelas. Guru jarang mengaitkan 
konsep IPA yang dipelajari dengan pengalaman dan lingkungan sekitar peserta 
didik. Hal ini berdampak pada hasil belajar IPA yang belum optimal dan 

kurangnya motivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran.  
Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran IPA di kelas II-D 

SD Negeri 004 Bukit Datuk Kota Dumai, guru masih mengalami kesulitan dalam 
mengajarkan konsep IPA kepada peserta didik. Hasil belajar peserta didik setelah 
mengikuti tes formatif belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Hal 

ini disebabkan proses pembelajaran IPA selalu disajikan secara verbal melalui 
kegiatan ceramah dan berorientasi pada buku teks saja. Pembelajaran lebih 

cenderung bersifat teacher oriented dari pada student oriented. Keterlibatan 
peserta didik sangat minim karena peserta didik hanya melakukan kegiatan 
mendengar, dan menghapal, sehingga kurang menarik minat dan membuat peserta 

didik mudah lupa terhadap konsep yang telah diberikan.  
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, diperlukan upaya untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran agar dapat meningkatkan pemahaman konsep 
siswa sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Salah satu alternatif model 
pembelajaran IPA yang diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang 

memungkinkan siswa belajar secara optimal adalah menggunakan model 
pembelajaran picture and picture.  Model pembelajaran picture and picture 

merupakan suatu model belajar yang menggunakan gambar dan 
dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini 
mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran 

Model pembelajaran picture and picture sesuai diaplikasikan di kelas rendah 
karena salah satu karakteristik siswa SD di kelas rendah adalah belajar dari hal-hal 

konkret dan secara bertahap menuju pada hal-hal yang bersifat abstrak. Siswa SD 
di kelas rendah lebih menyukai hal-hal yang bersifat visual (gambar) dalam 
pembelajaran. Penggunaan gambar dengan warna-warna yang ceria diharapkan 

mampu menciptakan pola pembelajaran anak usia SD yang bersifat enjoyable. 
Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan gambar dalam proses 

pembelajaran di kelas rendah akan menghasilkan pembelajaran yang lebih 
bermakna. Untuk itu, penulis tertarik untuk menerapkan model pembelajaran 
picture and picture untuk mengatasi rendahnya hasil belajar IPA siswa. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat dirumuskan suatu rumusan masalah pada penelitian ini: “Apakah model 
pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas II-D SD Negeri 004 Bukit Datuk Kota Dumai?” 
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Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa kelas II-D SD Negeri 004 Bukit Datuk Kota Dumai melalui model 

pembelajaran picture and picture. 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 
maupun secara praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai sumbangan untuk memperkaya khasanah bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan serta dapat memberi pengalaman penting dalam usaha mempelajari  

konsep IPA di kelas rendah. Sementara, manfaat penelitian secara praktis adalah 
sebagai berikut. 
a. Bagi siswa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dan memotivasi siswa terlibat secara aktif dalam proses 
pembelajaran.  

b. Bagi guru hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi serta pertimbangan 
dalam penyediaan dan pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk 
memperlancar proses belajar mengajar. Selain itu, dapat memberikan masukan 

kepada guru untuk selalu menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan 
menarik. 

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang 
manajemen guru dalam mengelola proses pembelajaran, khususnya dalam 
penggunaan model pembelajaran yang tepat agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara optimal. 
d. Bagi peneliti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat melatih diri pribadi 

(peneliti) menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah 
pembelajaran yang enjoyable. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana 
menilai kemampuan diri dalam menyikapi suatu masalah, menambah wawasan 

pola pikir, serta pengalaman dalam mengaplikasikan model pembelajaran di 
kelas. 

e. Bagi peneliti lain hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 
lain yang berminat meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Picture and Picture 

Menurut Istarani (2011:1) model pembelajaran picture and picture adalah 
suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan 
menjadi urutan logis. Model 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 baik dalam bentuk kartu atau dalam 
bentuk carta dalam ukuran besar (Istarani, 2011:1).  

 Model pembelajaran picture and picture merupakan sebuah model di mana 

guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah 
materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan alat 

bantu atau media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan 
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fokus yang baik dan dalam kondisi yang menyenangkan sehingga apapun pesan 
yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mampu meresap dalam hati, serta 
dapat diingat kembali oleh siswa (Hamdani, 2010:89) 

Picture and picture berbeda dengan media gambar. Picture and picture 
merupakan gambar yang belum disusun secara berurutan dan yang 

menggunakannya adalah siswa, sedangkan media gambar berupa gambar utuh 
yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya penyusunan 
gambar guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam memahami konsep materi 

dan melatih berpikir logis dan sistematis, dapat melihat kemampuan siswa dalam 
menyusun gambar secara berurutan, menunjukkan gambar, memberi keterangan 

dan menjelaskan gambar, siswa dapat menemukan konsep materi sendiri dengan 
membaca gambar. Adanya gambar-gambar yang berkaitan dengan materi belajar 
siswa lebih aktif dan dapat tercapai tujuan akhir dari proses pembelajaran yaitu 

hasil belajar akan meningkat (Suprijono, 2009:43).  
Dengan demikian, berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat 

penulis simpulkan bahwa model pembelajaran picture and picture merupakan 
model pembelajaran yang menggunakan gambar dalam proses pembelajaran untuk 
menyampaikan materi sehingga siswa menemukan sendiri konsep materi yang 

mereka pelajari. Gambar dalam model pembelajaran picture and picture berbeda 
dengan media gambar, media gambar adalah media berupa gambar secara utuh, 

lengkap dengan keterangan-keterangan mengenai gambar sedangkan picture and 
picture merupakan gambar yang belum disusun secara berurutan.  

Langkah- langkah yang dapat dilakukan dalam metode pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut: 
1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.  

2. Guru menyajikan materi sebagai pengantar.  
3. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi. 

4. Guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau 
mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.  

5. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut.  
6. Guru menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

7. Kesimpulan atau rangkuman (Hamdani, 2010:89). 
 

Hasil Belajar  

Terdapat keragaman cara dalam menjelaskan dan mendefinisikan belajar, 
namun pada akhirnya terdapat kesamaan makna bahwa definisi manapun konsep 

belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau 
pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu (Makmun, 

2007:157). Sudjana (2010: 22) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan yang 
dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Sementara, Warsito (dalam 
Depdiknas, 2006: 125) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai 

dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri 
orang yang belajar. 
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Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, dkk., (2010:18) 
menjelaskan bahwa sesorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia 
mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan 

tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau 
sikapnya terhadap suatu objek. 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan 
pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang 
dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang 

kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah 
perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul dalam 

himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari 
suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 
diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar (Dimyati dan 
Mujiono, 2009:3). 

Hasil belajar dalam taksonomi Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga 
ranah (domain) yaitu domain kognitif atau kemampuan berpikir, domain afektif 
atau sikap, dan domain psikomotor atau keterampilan. Sehubungan dengan itu, 

Gagne (dalam Sudjana, 2010:22) mengembangkan kemampuan hasil belajar 
menjadi lima macam antara lain: (1) hasil belajar intelektual merupakan hasil 

belajar terpenting dari sistem lingsikolastik; (2) strategi kognitif yaitu mengatur 
cara belajar dan berfikir seseorang dalam arti seluas-luasnya termaksuk 
kemampuan memecahkan masalah; (3) sikap dan nilai, berhubungan dengan arah 

intensitas emosional dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari 
kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan kejadian; (4) informasi verbal, 

pengetahuan dalam arti informasi dan fakta; dan (5) keterampilan motorik yaitu 
kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta memprestasikan konsep 
dan lambang. 

Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan 
melakukan tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai 

pengumpul data yang disebut dengan instrumen penilaian hasil belajar. Menurut 
Wahidmurni, dkk., (2010:28), instrumen dibagi menjadi dua bagian besar, yakni 
tes dan non tes. Selanjutnya, menurut Hamalik (2006:155), memberikan gambaran 

bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh 
siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak pada  

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur melalui 
perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya 
peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksankan di SD Negeri 004 Bukit Datuk, tempat peneliti 
bertugas pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 
2015 dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II-D SD 

Negeri 004 Bukit Datuk yang berjumlah 30 orang pada semester I Tahun Pelajaran 
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2015/2016. Alasan peneliti menetapkan kelas II-D menjadi subjek penelitian 
karena peneliti bertugas sebagai guru kelas II-D dan hasil belajar IPA masih belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) data tes dan (2) data 
nontes. Data tes yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang hasil 

evaluasi siswa dan ketuntasan klasikal.  Data hasil belajar siswa di analisa dengan 
menggunakan rumus: 
N = B/St x 100 (Poerwanti, 2008) 

Keterangan: 
N  = Nilai  

B = Skor yang diperoleh siswa 
St  = Skor teoritis 

Langkah untuk membuat pedoman untuk mengkonversi skor siswa menjadi 

nilai huruf dan kualifikasi. Berikut tabel penyusunan kriteria hasil belajar siswa 
dengan konversi skala-5. 

Tabel 1 Pedoman Konversi Skor 

Tingkat Penguasaan Hasil Penilaian 

Nilai Kualifikasi 

90 – 100  A Sangat baik 

80 – 89  B Baik   

70 – 79  C Cukup 

60 – 69  D Kurang 

60 ke bawah E Sangat kurang 

Data nontes yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang 

observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas siswa serta catatan harian guru. 
Berikut ini dipaparkan cara menganalisis masing-masing data. 
a. Observasi Aktivitas Guru 

Observasi aktivitas guru dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan lembaran observasi yang mengacu pada kegiatan belajar mengajar. 
Adapun aktivitas guru yang diamati sesuai dengan sintaks pada model 
pembelajaran picture and picture. Skala nilai yang dipakai dalam observasi 

aktivitas guru ini yaitu: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup baik), 2 (kurang baik), 
dan 1 (tidak baik). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

P = ST/SM ×100% 
Keterangan: 
P : angka persentase 

ST : skor total 
SM : skor maksimum 

 
b. Observasi Aktivitas Siswa 
 Data tentang aktivitas siswa diolah dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
P = ST/SM × 100% 

Keterangan: 
P : angka persentase 
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ST : skor total 
SM : skor maksimum 

Untuk memudahkan analisis data, maka diberikan nilai atas observasi 

aktivitas guru dan siswa tersebut sesuai dengan kategori sebagai berikut:  
Tabel 2 Pedoman Skor Aktivitas Guru dan Siswa 

Persen Interval Kategori 

85 – 100  Sangat baik 

70 – 84 Baik 

60 – 69 Cukup baik 

50 – 59  Kurang baik 

Kurang dari 50 Sangat Tidak Baik 

Indikator kinerja penelitian tindakan kelas ini adalah jika siswa berhasil 
mencapai ketuntasan individu sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

sebesar 75, dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya mencapai 85% dari 
jumlah keseluruhan siswa. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Analisis Hasil Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil tes belajar yang telah dilaksanakan, berikut ini disajikan 
kategorisasi nilai siswa pada siklus I.  

Tabel 3 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No. Interval Kategori Frekuensi Persentase 

1 90 – 100  Sangat baik 2 6,67% 

2 80 – 89  Baik 6 20,00% 

3 70 – 79  Cukup 14 46,67% 

4 60 – 69  Kurang 7 23,33% 

5 < 60 Sangat kurang 1 3,33% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 3 di atas, diketahui bahwa 2 siswa (6,67%) memperoleh 

nilai dengan kategori sangat baik, 6 siswa (20%) memperoleh nilai dengan 
kategori baik, 14 siswa (46,67%) memperoleh nilai dengan kategori cukup, 7 
siswa (23,33%) memperoleh nilai dengan kategori kurang, dan 1 siswa (3,33%) 

memperoleh nilai dengan kategori sangat kurang. Pada siklus I ini, rata-rata kelas 
mencapai 73,67 dengan ketuntasan klasikal 53,33%.  

Lebih lanjut, hasil belajar siswa untuk siklus II disajikan pada tabel berikut 
ini. 

Tabel 4 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No. Interval Kategori Frekuensi Persentase 

1 90 – 100  Sangat baik 9 30,00% 

2 80 – 89  Baik 6 20,00% 

3 70 – 79  Cukup 14 46,67% 

4 60 – 69  Kurang 1 3,33% 

5 < 60 Sangat kurang - - 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta  Volume III, Nomor 2, Juni 2017 

Ratnawati   135 

  
Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa 9 siswa (30%) memperoleh 

nilai dengan kategori sangat baik, 6 siswa (20%) memperoleh nilai dengan 

kategori baik, 14 siswa (46,67%) memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan 1 
siswa (3,33%) memperoleh nilai dengan kategori kurang. Pada siklus II , rata-rata 

kelas mencapai 82,17 dengan ketuntasan klasikal 86,67%.  
Ketuntasan hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai evaluasi pada siklus 

I dan siklus II juga mengalami peningkatan. Untuk mengetahui nilai rata-rata 

siswa pada data awal dan setelah diterapkan model pembelajaran picture and 
picture dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5 Peningkatan Nilai Rata-rata Siswa 

Data Rata-rata 
Kelas 

Persentase Peningkatan 

Skor Dasar – Siklus I Skor Dasar – Siklus II 

Data awal 65,67  
12,18% 

 
25,12% Siklus I 73,67 

Siklus II 82,17 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran picture and picture. 
Pada data awal, hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 65,67. 

Pada siklus I, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan 12,18% menjadi 73,67. 
Pada siklus II, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar 25,12% 
menjadi 82,17. Untuk mengetahui perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa, 

baik ketuntasan individual maupun ketuntantasan klasikal pada data awal, siklus I, 
dan siklus II, disajikan tabel berikut ini.  

Tabel 6 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Tahap Ketuntasan Hasil Belajar  

Individual Klasikal 

Tuntas Tidak tuntas  

Data awal 6 (20%) 24 (80%) Tidak tuntas  

Siklus I 16 (53,33%) 14 (46,67%) Tidak tuntas 

Siklus II 26 (86,67%) 4 (13,33%) Tuntas  

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 6 di atas, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan setelah penerapan model pembelajaran picture and 
picture. Pada data awal, hanya 6 siswa (20%) yang mencapai ketuntasan. Sisanya, 

24 siswa (80%) belum mencapai ketuntasan. Setelah diterapkan model 
pembelajaran picture and picture, ketuntasan individual mengalami peningkatan. 
Pada siklus I, ketuntasan individual dicapai oleh 16 siswa (53,33%) dan yang 

belum tuntas sejumlah 14 siswa (46,67%). Pada siklus II, ketuntasan individual 
dicapai oleh 26 siswa (86,67%) dan sisanya 3 siswa (13,33%) tidak tuntas.  

 
Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Berikut ini disajikan hasil observasi yang telah dilakukan oleh observer 

selama proses pembelajaran dengan penerapan model picture and picture yang 
dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini. 
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Tabel 7 Hasil Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

No. Siklus Pertemuan Persentase 
Aktivitase 

Kriteria 

1 Siklus I Pertemuan 1 68,57% Cukup 

Pertemuan 2 74,29% Baik  

2 Siklus II Pertemuan 1 82,86% Baik  

Pertemuan 2 91,42% Sangat baik 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 7 di atas, diperoleh informasi bahwa aktivitas guru pada 
penerapan model pembelajaran picture and picture untuk siklus I pertemuan 1 

memperoleh nilai 68,57% dengan kategori cukup. Pada pertemuan 2 siklus I, 
aktivitas guru mengalami peningkatan menjadi 74,29% dengan kategori baik. 
Selanjutnya, pada siklus II pertemuan 1, aktivitas guru memperoleh nilai 82,86% 

dengan kategori baik dan pada pertemuan 2 aktivitas guru mengalami peningkatan 
menjadi 91,42% dengan kategori sangat baik.  

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berikut ini disajikan hasil observasi aktivitas guru yang telah dilakukan oleh 

observer selama proses pembelajaran dengan penerapan model picture and 
picture. 

Tabel 8 Hasil Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

No. Siklus Pertemuan Persentase 
Aktivitase 

Kriteria 

1 Siklus I Pertemuan 1 63,23% Cukup 

Pertemuan 2 70,19% Baik  

2 Siklus II Pertemuan 1 71,42% Baik  

Pertemuan 2 85,24% Sangat baik 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 8 di atas, diperoleh informasi bahwa aktivitas siswa pada 
penerapan model pembelajaran picture and picture untuk siklus I pertemuan 1 

memperoleh nilai 63,23% dengan kategori cukup. Pada pertemuan 2 siklus I, 
aktivitas siswa mengalami peningkatan menjadi 70,19% dengan kategori baik. 
Selanjutnya, pada siklus II pertemuan 1, aktivitas siswa memperoleh nilai 71,42% 

dengan kategori baik dan pada pertemuan 2 aktivitas siswa mengalami 
peningkatan menjadi 85,24% dengan kategori sangat baik.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis penelitian aktivitas 

guru dan siswa serta ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal setelah 
diterapkan model pengajaran langsung berbasis multimedia.  

Siklus I 
Berdasarkan hasil evaluasi siswa, diperoleh informasi bahwa proses 

pembelajaran dengan model picture and picture menunjukkan peningkatan jika 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada data awal. Pada siklus I, siswa 
yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik berjumlah 2 orang (6,67%), 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik berjumlah 6 orang (20%), 
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siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup berjumlah 14 orang 
(46,67%), siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang berjumlah 7 orang 
(23,33%), dan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat kurang 

berjumlah 1 orang (3,33%). Ketuntasan klasikal pada siklus I meningkat menjadi 
53,33% (16 siswa) dengan nilai rata-rata kelas mencapai 73,67. 

Hasil observasi siswa pada siklus I ini menunjukkan bahwa antusiasme siswa 
masih sangat kurang dalam menerima pembelajaran. Tidak hanya itu, perhatian, 
keseriusan, dan respon atau sikap yang ditunjukkan oleh siswa juga masih kurang. 

Akibatnya, hasil evaluasi yang dicapai oleh siswa kurang memuaskan. Persentase 
aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama memperoleh nilai 63,23% dengan 

kategori cukup dan pada pertemuan kedua meningkat menjadi 70,19% dengan 
kategori baik. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas perlu dilanjutkan ke siklus 
II agar ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal yang diharapkan dapat tercapai.  

 

Siklus II 

Pada siklus II, terjadi peningkatan hasil evaluasi siswa jika dibandingkan 
dengan siklus I. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 
berjumlah 9 orang (30%), siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik 

berjumlah 6 orang (20%), siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup 
berjumlah 14 orang (46,67%) dan siswa yang memperoleh nilai dengan katego ri 

kurang berjumlah 1 orang (3,33%). Ketuntasan klasikal pada siklus II ini telah 
mencapai 86,67% dengan nilai rata-rata kelas mencapai 82,17. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II juga mengalami 

peningkatan. Hampir seluruh siswa memberikan respon terhadap penjelasan guru, 
siswa telah memahami langkah pembelajaran dan menjawab pertanyaan guru 

dengan benar, siswa aktif dalam mengajukan pertanyaan, dan menyimpulkan 
materi pembelajaran dengan baik. Berdasarkan analisis data ketercapaian secara 
individu dan klasikal diperoleh fakta bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

setelah diterapkan model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran 
picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar dan minat siswa dalam proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2009:43) bahwa: 
“Dengan adanya penyusunan gambar guru dapat mengetahui kemampuan siswa 
dalam memahami konsep materi dan melatih berpikir logis dan sistematis, dapat 

melihat kemampuan siswa dalam menyusun gambar secara berurutan, 
menunjukkan gambar, memberi keterangan dan menjelaskan gambar, siswa dapat 

menemukan konsep materi sendiri dengan membaca gambar. Adanya gambar-
gambar yang berkaitan dengan materi belajar siswa lebih aktif dan dapat tercapai 
tujuan akhir dari proses pembelajaran yaitu hasil belajar akan meningkat”.  

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan model pembelajaran picture and 
picture dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa SD, khususnya siswa kelas 

rendah karena model pembelajaran picture and picture menawarkan model 
pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan menyenangkan serta mampu melibatkan 
siswa secara aktif dan berani mengemukakan pendapat selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA siswa kelas II-D SD Negeri 004 Bukit Datuk, Kota Dumai. Hal 

ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang menujukkan telah tercapainya 
ketuntasan klasikal dan ketuntasan individu terhadap materi pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan hasil evaluasi 

sebelum dan setelah dilaksanakan penelitian tindakan kelas. Sebelum penelitian 
tindakan kelas dilakukan, siswa yang berhasil mencapai nilai di atas KKM hanya 6 

orang (20%) dari 30 siswa dengan nilai rata-rata 65,67. Setelah dilaksanakan 
penelitian, terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I, jumlah siswa yang 
berhasil mencapai KKM sebanyak 16 orang dengan ketuntasan klasikal 53,33% 

dan pencapaian nilai rata-rata sebesar  73,67. Pada siklus II, siswa yang berhasil 
memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 26 orang dengan ketuntasan klasikal 

mencapai 86,67% dan pencapaian nilai rata-rata sebesar 82,17. Dengan demikian, 
model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa kelas II-D SD Negeri 004 Bukit Datuk Kota Dumai. 

Aktivitas guru pada penerapan model pembelajaran picture and picture 
untuk siklus I pertemuan pertama memperoleh persentase sebesar 68,57% dengan 

kategori cukup. Pada pertemuan kedua siklus I, aktivitas guru mengalami 
peningkatan menjadi 74,29% dengan kategori baik. Selanjutnya, pada siklus II 
pertemuan pertama, aktivitas guru memperoleh persentase sebesar 82,86% dengan 

kategori baik dan pada pertemuan kedua aktivitas guru mengalami peningkatan 
menjadi 91,42% dengan kategori sangat baik.  

Aktivitas siswa pada penerapan model pembelajaran picture and picture 
untuk siklus I pertemuan pertama memperoleh persentase sebesar 63,23% dengan 
kategori cukup. Pada pertemuan kedua siklus I, aktivitas siswa mengalami 

peningkatan menjadi 70,19% dengan kategori baik. Selanjutnya, pada siklus II 
pertemuan pertama, aktivitas siswa memperoleh persentase sebesar 71,42% 

dengan kategori baik dan pada pertemuan kedua aktivitas siswa mengalami 
peningkatan menjadi 85,24% dengan kategori sangat baik.  
 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, di bawah ini disajikan saran sebagai 

berikut: 
1. Model pembelajaran picture and picture dapat disajikan sebagai metode 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena model pembelajaran 

picture and picture mampu mengapresiasikan mata pelajaran dengan realita 
yang telah diketahui siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna.  
2. Penguasaan model pembelajaran yang inovatif memungkinkan berkembangnya  

potensi siswa, guru harus mampu menjadi motivator sekaligus menjadi 

fasilitator  bagi siswanya. Hal ini akan merangsang diri siswa sehingga akan 
mempercepat pemahaman dalam belajar. 
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