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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS BELAJAR MENGGUNAKAN MODEL
PICTURE AND PICTURE DENGAN PRESTASI BELAJAR IPS PADA

SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 RAJABASA RAYA

Oleh

AJENG TRI UTAMI

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar IPS pada siswa
kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara aktivitas belajar menggunakan model picture and
picture dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa
Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif
dan jenis yang digunakan adalah penelitian korelasional. Teknik pengambilan
sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar menggunakan model
picure and picture. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar
IPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi
dan tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif
dan signifikan antara aktivitas belajar menggunakan model picture and picture
dengan prestasi belajar IPS.

Kata Kunci: aktivitas belajar, model picture and picture, prestasi belajar ips.
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ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN LEARNING ACTIVITY USING PICTURE AND
PICTURE MODEL TOWARDS STUDENTS’ LEARNING OUTCOME ON

SOCIAL SCIENCE SUBJECT OF FOURTH GRADERS OF ELEMENTARY
SCHOOL 1 RAJABASA RAYA

By

AJENG TRI UTAMI

The problem in this research is the low gain of learning outcome on social science
subject of fourth graders of Elementary School 1 Rajabasa Raya. The purpose of
this research is to find out the correlation between learning activity using picture
and picture model with learning outcome on social science subject of fourth
graders of Elementary School 1 Rajabasa Raya. The method used in this research
is quantitative and the type used is correlational research. The sample of this
research was taken using cluster random sampling technique. The independent
variable in this research is learning activity using picture and picture model,
while the dependent variable is students' learning outcome on social science
subject. The data collection was done using documentation, observation and tests.
The result of this research showed that there was a positive and significant
correlation between learning activity using picture and picture learning model
towards students' learning outcome on social science subject.

Key words: learning activity, picture and picture model, learning outcome on
social science subject
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah

kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Pendidikan dilaksanakan

dalam rangka membantu siswa menumbuh kembangkan potensi-potensi

kemanusiannya melalui suasana dan proses pembelajaran. Pendidikan

bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan dalam rangkaian

pengembangan sumber daya manusia yang bermutu. Pertumbuhan dan

perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong ke pencapaian tujuan

yang dicita-citakan.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa

Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi siswa agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam
mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut maka setiap satuan
pendidikan yang berkewajiban menyelenggarakan proses pembelajaran
yang bermutu dan berkualitas guna tercapainya tujuan pendidikan.

Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi

keharusan bagi pendidik untuk memahaminya. Kekurang pahaman pendidik

terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan di dalam

melaksanakan pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan
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memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik kearah kepada

pencapaian tujuan pendidikan.

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan dan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setiap jenjang

pendidikan sekolah termasuk SD masih terdapat yang memberlakukan

kurikulum KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh

dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pada kurikulum

KTSP di SD memuat 8 mata pelajaran, pembelajaran pada kelas I sampai III

dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV sampai

VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. satuan pendidikan

dimungkinkan menambah maksimun empat jam pembelajaran per minggu

secara keseluruhan.

Dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia sama halnya

dengan mengembangkan kemampuan siswa. Guru memegang peranan

penting di dalam pengelolaan pendidikan untuk menciptakan kualitas proses

dan pencapaian hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran

konsep selayaknya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman

nilai-nilai ke dalam diri peserta didik. Yang menjadi tujuan utama

pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses pembelajaran dan

pengalaman belajar yang optimal. Proses pembelajaran yang baik dan

berkualitas memiliki fungsi dan tujuan untuk mengaktifkan siswa di dalam

kelas serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran. Sebagai guru

yang profesional dituntut memaksimalkan prestasi belajar.
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Prestasi belajar yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembelajaran, dan

sebaliknya prestasi belajar yang rendah menunjukkan bahwa tujuan belajar

yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran belum terlaksana. Keberhasilan

dan kegagalan belajar ditandai dengan prestasi yang muncul setelah

melakukan suatu usaha pembelajaran, kualitas pendidikan erat sekali

hubungannya dengan prestasi belajar, prestasi belajar yang dicapai setiap

siswa tidaklah sama, ada yang mencapai prestasi tinggi, dan rendah. Setiap

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor-faktor yang

mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun yang

menghambat serta faktor-faktor baik itu eksternal maupun internal.

Guru akan berperan sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana

perkembangan anak didiknya dengan memberi motivasi kepada siswa dalam

melakukan aktivitas pembelajaran khususnya di sekolah. Dengan kata lain,

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan motivasi dari diri siswa yaitu melibatkan

siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, dengan demikian guru

sebagai pemberi motivasi kepada siswa harus dapat memilih model

pembelajaran yang tepat, yang mampu meningkatan aktivitas dan prestasi

belajar siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di SD Negeri 1 Rajabasa

Raya dalam mata pelajaran IPS, diperoleh data dan informasi bahwa

diketahui banyak siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam pembelajaran IPS yang dilakukan masih berpusat pada guru.
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Pembelajaran masih bersifat monoton karena guru belum menggunakan

model pembelajaran yang tepat. Guru hanya menyampaikan materi melalui

metode ceramah, dan menuntut siswa untuk dapat menghapal. Akan tetapi,

siswa tidak senang membaca, sehingga tidak dapat menghapal materi IPS.

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas anak terutama terbatas pada

mendengarkan, mencatat dan menjawab pertanyaan bila guru memberikan

pertanyaan. Sehingga siswa hanya bekerja karena atas perintah guru, menurut

cara yang ditentukan guru, begitu juga berpikir menurut yang digariskan oleh

guru. Jadi siswa kurang memiliki aktivitas dan kreativitas dalam mengikuti

proses pembelajaran. Di samping itu juga penggunaan waktu yang kurang

efisien dalam penyajian materi IPS yang rata-rata berbentuk naratif memakan

waktu cukup lama sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan bosan. Hal ini

menyebabkan aktivitas belajar siswa rendah. Siswa terlihat pasif dalam

mengikuti pembelajaran dan cenderung melakukan kegiatan-kegiatan diluar

pelajaran seperti keluar masuk kelas, mengobrol dengan teman sebangkunya,

sehingga kurang memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh guru.

Mencermati adanya permasalahan di atas, perlu adanya penggunaan model

pembelajaran yang tepat sehingga dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif

dan berada dalam suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini dilakukan agar

siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satu

cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa ialah dengan mengubah cara

mengajar guru dalam menggunakan model pembelajaran picture and picture

dan aktivitas siswa dalam belajar.
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Picture and Picture adalah suatu model belajar menggunakan gambar dan

dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini

mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama dalam proses

pembelajaran. Melalui gambar, siswa mengetahui hal-hal yang belum pernah

dilihatnya. Gambar dapat membantu guru mencapai tujuan intruksional

karena selain merupakan media yang murah dan mudah diperoleh, juga dapat

meningkatkan keaktifan siswa. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman siswa

menjadi lebih luas, jelas, dan tidak mudah dilupakan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di kelas IV

SD Negeri 1 Rajabasa Raya diperoleh data nilai ujian mid semester ganjil

pada mata pelajaran IPS, seperti tabel berikut dan penilaian aktivitas belajar

siswa dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 89.

Tabel 1.1 Nilai Ujian Mid Semester Ganjil Mata Pelajaran IPS Siswa
Kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya

Kelas
Jumlah
Siswa

Nilai KKM Frekuensi
Presentase

(%)
Keterangan

IV A 32
0-64

65

16 16,16 Belum Tuntas≥ 65 16 16,16 Tuntas

IV B 31
0-64 16 16,16 Belum Tuntas≥65 15 15,15 Tuntas

IV C 36
0-64 20 20,21 Belum Tuntas≥65 16 16,16 Tuntas

Jumlah 99 - 99 100,00 -
Sumber: Dokumen SD Negeri 1 Rajabasa Raya

Berdasarkan tabel 1 tentang data nilai semester ganjil di atas, diketahui bahwa

sebanyak 52 (52,53%) siswa kelas IV A, IV B, dan IV C SD Negeri 1

Rajabasa Raya nilai IPSnya masih di bawah standar kriteria ketuntasan
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minimum (KKM) yaitu <65. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai IPS di

atas KKM yaitu ≥65 adalah sebanyak 47 (47,47%) siswa kelas IV SD Negeri

1 Rajabasa Raya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa

kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya sebanyak 52 (52,53%) siswa dari jumlah

siswa, didapatkan bahwa prestasi belajar siswa masih rendah karena sebagian

besar nilainya berada di bawah standar kriteria ketuntasan minimum (KKM)

yaitu <65.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan tersebut perlu di

identifikasikan sebagai berikut:

1. Aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran IPS siswa kelas IV

masih kurang aktif

2. Belum diterapkannya model pembelajaran picture and picture dalam

proses pembelajaran IPS

3. Monotonnya proses pembelajaran IPS yang membuat siswa merasa bosan

4. Prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya sebanyak 52

(52,53%) siswa masih rendah berada dibawah KKM yaitu <65.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan

masalah pada penelitian ini yaitu pada aktivitas belajar menggunakan model

pembelajaran picture and picture dan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV

SD Negeri 1 Rajabasa Raya.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagian

besar prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya

termasuk kategori rendah. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini

adalah: “Apakah ada hubungan antara aktivitas belajar menggunakan model

picture and picture dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri

1 Rajabasa Raya.

Atas rumusan dan pertanyaan penelitian di atas, judul penelitian ini adalah

“Hubungan antara Aktivitas Belajar Menggunakan Model Picture and Picture

dengan Prestasi Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa

Raya”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas

belajar menggunakan model picture and picture dengan prestasi belajar IPS

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan wawasan

dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya Pendidikan
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Guru Sekolah Dasar yang nantinya setelah menjadi guru dapat membantu

siswa dalam meningkatkan prestasi belajar di sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar dengan

menggunakan model pembelajaran picture and picture.

b. Bagi Guru

Memberi masukan kepada guru mengenai proses pembelajaran yang

lebih menarik dan dapat membangkitkan semangat serta keaktifan

siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran picture

and picture agar dapat meningkatnya prestasi belajar.

c. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan kebebasan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan model picture and picture

d. Bagi Peneliti Lain

Meningkatkan dan membekali dalam melaksanakan pembelajaran

khususnya penggunaan model picture and picture.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

Menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2009: 9) berpendapat

bahwa “belajar adalah perilaku”. Pada saat orang belajar maka responnya

menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya

menurun. Dalam belajar ditemukan adanya 3 hal, yaitu: (1) Kesempatan

terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pebelajar, (2) Respons si

pebelajar, (3) Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut.

Sedangkan menurut Slameto dalam Djamarah (2011: 13) “belajar adalah

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya

yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah suatu usaha perubahan tingkah laku sebagai hasil

pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
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2. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk

membelajarkan siswanya guna mengarahkan interaksi siswa dengan

sumber belajar lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang

diharapkan. Seperti yang di tuangkan dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

Menurut Komalasari (2013: 3) menyatakan bahwa pembelajaran dapat

didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran yang

direncanakan atau desain yang dilaksanakan, dan evaluasi secara

sistematis agar subjek didik/pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan

pembelajaran secara efektif dan efisien.

Surya dalam Masitoh (2009: 7) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah

suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman

individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berbeda dengan

pendapat diatas, menurut Rombepajung dalam Thobroni (2015 : 17)

berpendapat bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata

pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran,

pengalaman, atau pengajaran.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses

interaksi pendidik dan peserta didik sesuai dengan pembelajaran yang

direncanakan atau didesain untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien

untuk mendapatkan pengetahuan, penghargaan, keterampilan, cita-cita dan

pengalaman.

B. Teori Belajar

Menurut Suyono & Hariyanto (2012:28), teori adalah suatu penjelasan

tentang hubungan antara dua atau lebih variabel, yang berupa sekumpulan

hukum, gagasan, prinsip dan teknik-teknik tentang subjek tertentu. Ada

beberapa teori belajar hasil pemikiran baik para ahli psikologi maupun para

ahli pendidikan. Namun dalam penelitian ini, menggunakan teori yang

melandasi pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran picture and

picture, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar

kontruktivistik dan teori belajar humanistik.

1. Teori Belajar Behavioristik

Menurut teori behavioristik dalam Budiningsih (2005: 20), belajar adalah

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara

stimulus dan respon. Hal ini sejalan dengan pendapat Thorndike dalam

Siregar (2010: 28) menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi

antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan),

dan respons (yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan).
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Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson dalam Budiningsih (2005:

22) belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun

stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang

dapat diamati (observabel) dan dapat diukur. Sedangkan menurut Hamalik

(2012:43) belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan

hubungan antara stimulus dan respon.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teori

behavioristik merupakan pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah

laku sebagai akibat dari reaksi antara stimulus (yang berupa pikiran,

perasaan, atau gerakan) dan respons (yang berupa pikiran, perasaan, atau

gerakan) juga.

2. Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar

melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, lebih dari itu belajar

melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Menurut  Gagne dalam

Slameto (2003: 13) belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi

dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.

Selanjutnya menurut Jean Piaget dalam Budiningsih (2005: 35) proses

belajar terdiri dari tiga tahapan yaitu, asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi

(penyeimbangan). Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru

ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses
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penyesuaian struktur kognitif kedalam situasi yang baru. Sedangkan

equilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan

akomodasi. Hal ini didukung oleh pendapat Ausubel dalam Siregar (2010:

33) siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya

didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada

siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi kemajuan belajar siswa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori kognitif yang

memandang bahwa belajar adalah pengelolaan informasi yang

mementingkan proses. Belajar tidak hanya mementingkan stimulus dan

respon tapi belajar juga melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks.

Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri individu melalui

proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan.

3. Teori Belajar Kontruktivistik

Menurut teori kontruktivistik dalam Budiningsih (2005: 58) belajar

merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Siregar (2010: 39) yang menyatakan bahwa teori kontruktivistik

memahami belajar sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan

oleh si belajar itu sendiri. Piaget dalam Siregar (2010: 39) mengemukakan

bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari

pengalamannya, proses pembentukan berjalan terus menerus dan setiap

kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru.
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Sedangkan menurut Loscbach dan Tobin dalam Siregar (2010: 39)

mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang

mengetahui, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak

seseorang kepada orang lain. Menurut Sardiman (2011: 37) belajar adalah

proses aktif dari si subjek belajar untuk mengkonstruksi makna, sesuatu

entah itu teks, kegiatan dialog, pengamanan fisik dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teori

konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan

(konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di

dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan

begitu saja dari otak seseorang (guru) kepada orang lain (siswa).

4. Teori Belajar Humanistik

Menurut teori humanistik dalam Budiningsih (2005: 68) proses belajar

harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu

sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan

lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi,

dari pada bidang kajian psikologi belajar.

Bloom dan Karthwool dalam Siregar (2010: 35) menunjukan apa yang

mungkin dipelajari oleh siswa tercakup dalam tiga kawasan, yaitu kawasan

kognitif, efektif dan psikomotor. Sedangkan Carl Rogers dalam Siregar,

(2010 : 37) mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak

dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat
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mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas

keputusan – keputusan yang diambilnya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa teori humanistik mengharuskan proses belajar

bermuara pada manusia. Teori ini merupakan teori yang paling abstrak

dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Teori ini lebih tertarik bahwa

gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada

belajar seperti apa yang dapat diamati dan dunia keseharian. Artinya teori

ini bersifat elektrik teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk

memanusiakan manusia.

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar di atas, maka peneliti memilih

teori belajar konstruktivistik yang cocok digunakan dalam penelitian ini.

Hal tersebut dikarenakan teori ini membahas tentang aktivitas siswa dalam

membangun pengetahuannya sendiri dan guru hanya berperan membantu

agar proses pengkontruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar.

C. Aktivitas Belajar

1. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk

menghasilkan perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan

keterampilan pada siswa sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja.
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Kata aktivitas berasal dari kata activity yang artinya kegiatan belajar yang

berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik

maupun aktivitas psikis.

Menurut Ahmad (2010: 8) aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif

dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak

hanya duduk, melihat dan mendengarkan. Peserta didik yang memiliki

aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Seluruh

peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif

untuk mendapatkan hasil pengajaran yang optimal sekaligus mengikuti

proses pengajaran (proses perolehan hasil pelajaran) secara aktif, ia

mendengarkan, mengamati, menyelidik, mengingat, menguraikan,

mengasosiasikan ketentuan satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

Kegiatan atau keaktifan atau jasmani atau fisik sebagai kegiatan yang

tampak, yaitu saat peserta didik melakukan percobaan, membuat

konstruksi model, dan lain-lain. Sedang kegiatan psikis tampak bila ia

sedang mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan, mengambil

keputusan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Sardiman (2012: 100) menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik

maupun mental. Sejalan dengan pendapat di atas, Usman (2000: 98)

mengatakan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas jasmaniah dan
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rohaniah, yang meliputi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas

mendengarkan, aktivitas gerak, dan aktivitas menulis.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa aktivitas belajar

adalah segala sesuatu yang dilakukan siswa baik fisik maupun mental/non

fisik dalam proses pembelajaran atau suatu bentuk interaksi (guru dan

siswa) untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang menyangkut

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam rangka mencapai tujuan

belajar.

Kegiatan pembelajaran ditandai adanya interaksi antara guru dengan

siswa. Interaksi dapat terjadi secara searah maupun secara timbal balik dari

guru kepada siswa atau siswa kepada guru. Guru memiliki peran yang

besar dalam menentukan model interaksi atas kegiatan yang akan dipilih.

Peran guru dalam melakukan kegiatan memilih atau menentukan model

interaksi yang akan terjadi antara guru dengan siswa disebut mengajar.

Sedangkan siswa dalam melakukan kegiatan interaksi disebut belajar.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa merupakan interaksi

atas pelaksanaan interaksi berdasarkan model yang telah dipilih oleh guru

dalam proses pembelajaran. Reaksi yang dilakukan oleh siswa sebagai

bentuk aktivitas belajar yang dilaksanakan oleh siswa.
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Menurut Fadilah (2014: 149) dalam kegiatan pembelajaran selalu

mengharapkan bahwa siswa memiliki aktivitas belajar yang tinggi.

Aktivitas belajar sebagai bentuk reaksi yang dilakukan oleh siswa dalam

kegiatan pembelajaran dapat berupa:

1. Kehadiran, yaitu keikutsertaan siswa dalam setiap kali pertemuan
dalam kegiatan pembelajaran.

2. Perhatian, yaitu berupa kesungguhan dari siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran.

3. Semangat, yaitu dalam mengikuti proses pembelajaran haruslah
disertai semangat yang tinggi.

4. Persiapan, yaitu melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan
pembelajaran dilaksanakan

5. Pertanyaan-pertanyaan, yaitu penyampaian pertanyaan-pertanyaan dari
siswa terhadap bahan ajar yang kurang jelas maupun yang belum
diketahui.

6. Tanggapan, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari
siswa terhadap berbagai pertanyaan atau permasalahan yang diajukan
oleh guru.

7. Penyelesaian tugas-tugas, yaitu berupa tanggung jawab siswa terhadap
tugas-tugas yang diberikan kepadanya, penyelesaian tugas-tugas tidak
diukur dari kebenaran penyelesaian tugas, tetapi kemauan untuk
mengerjakan tugas.

Djamarah (2008: 67) mengemukakan belajar sambil melakukan aktivitas

lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak-anak peserta didik, sebab

kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan di

dalam benak anak didik.

2. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar

Paul D. Dierich dalam Sardiman (2007: 101) membagi aktivitas belajar ke

dalam 8 kelompok, yaitu:

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
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2. Oral Activities, seperti menyatakan merumuskan, bertanya, memberi
saran, berpendapat, diskusi, interupsi.

3. Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik, pidato.

4. Writing Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
menyalin.

5. Drawing Activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
6. Motor Activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan

percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, berkebun,
beternak. Mental Activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi,
mengingat, memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan.

7. Emotional Activities, seperti misalnya, merasa bosan, gugup,
melamun, berani, tenang.

Berdasarkan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, menunjukkan

bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai

macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-

sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi

pusat aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan akan memperlancar

peranannya sebagai pusat dan transformasi kebudayaan. Tetapi sebaliknya

ini semua merupakan tantangan yang menuntut jawaban dari para guru.

Kreativitas guru mutlak diperlukan agar dapat merencanakan kegiatan

siswa yang sangat bervariasi itu.

3. Mengukur Aktivitas dalam Pembelajaran

Menurut Sanjaya (2009: 94) aktivitas belajar adalah respon atau

keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional, maupun intelektual

dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas meliputi: (1) aktivitas

siswa dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti proses pembelajaran,

(2) aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran di kelas, dan (3)
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aktivitas siswa dalam evaluasi dan pemantapan pembelajaran yang

dilakukan setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dengan

demikian yang dimaksud dengan aktivitas belajar, adalah keterlibatan

siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Dengan mengacu pada karakteristik aktivitas belajar, yaitu respon atau

keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional, maupun intelektual

dalam setiap proses pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa untuk

mengetahui aktivitas belajar siswa, dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran di

kelas maupun di luar kelas. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan

melihat dimensi-dimensi yang merupakan indikator dari aktivitas belajar

siswa selama mengikuti proses pembelajaran di kelas, yaitu antusias siswa

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa aktif menjawab pertanyaan

guru, siswa selalu bertanya tentang penjelasan guru yang kurang jelas,

interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa, kerjasama

kelompok, aktivitas belajar siswa dalam diskusi kelompok, aktivitas siswa

dalam melaksanakan pembelajaran, keterampilan siswa dalam

menggunakan alat peraga, partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi.

Untuk aktivitas di luar kelas yaitu siswa aktif dalam berorganisasi dan

siswa mengikuti bimbingan belajar.
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D. Model-Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan praktik pembelajaran hasil penurunan

teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan

analisis terhadap implementasi kurikulum dan impilkasinya pada tingkat

operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai

pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan

memberi petunjuk kepada guru di kelas.

Suprijono (2009: 65) menyatakan bahwa model pembelajaran ialah pola

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran

baik di kelas maupun tutorial. Arends dalam Suprijono (2009: 65)

mengemukakan bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan

yang digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan

pengelolaan kelas.

Zubaidi (2011: 185) juga memaparkan model pembelajaran adalah bentuk

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan

secara khas oleh guru di kelas. Sejalan dengan pendapat tersebut,

Wisudawati & Sulistyowati (2013: 48) menyatakan bahwa model

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur

secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya Abidin (2014: 116)
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mengartikan model sebagai gambaran mental yang membantu

mencerminkan dan menjelaskan pola pikir dan pola tindakan atas suatu

hal, selanjutnya pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam

rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa belajar.

Peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola

pendekatan ataupun bentuk pembelajaran yang digunakan oleh guru

dalam upaya mencapai tujuan belajar. Selain itu model pembelajaran

berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran guna

melaksanakan kegiatan pembelajaran.

2. Macam-macam Model Pembelajaran

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat melibatkan

siswa secara aktif dalam pembelajaran, sehingga dapat menciptakan

generasi yang inovatif dan kreatif. Pelibatan siswa dalam pembelajaran

tidak terlepas dari penggunaan model pembelajaran yang mampu

mengarahkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Abdullah Sani

(2014: 76).

Lebih lanjut menurut Kurniasih (2016: 44) adapun macam-macam model

pembelajaran yaitu model pembelajaran picture and picture, model

pembelajaran terpadu, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran

kontekstual, dan model pembelajaran cooperative learning.
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3. Model Pembelajaran Picture and Picture

Model pembelajaran picture and picture adalah salah satu model

pembelajaran kooperatif. Menurut Hamdani (2011: 89) model

pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang dapat

menggunakan beberapa gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi

urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, Kreatif, dan

Menyenangkan.

Pada prinsipnya, setiap model pembelajaran yang akan diterapkan harus

bisa menimbulkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan

sesuatu atau dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan

metode, teknik atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang

diperoleh dari proses pembelajaran.Inovatif artinya setiap pembelajaran

harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda dan selalu menarik minat

siswa. Kreatif artinya setiap pembelajaran harus menimbulkan minat

kepada siswa untuk menghasilkan sesuatu atau dapat menyelesaikan suatu

masalah dengan menggunakan metode, teknik atau cara yang dikuasai

oleh siswa itu sendiri yang diperoleh dari proses pembelajaran. Model

picture and picture mengandalkan gambar sebagai media dalam proses

pembelajaran.

Menurut Suprijono dalam Mihfathul Huda (2014: 139) model picture and

picture merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar

sebagai media pembelajaran. Strategi ini mirip dengan example non
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example dimana gambar yang di berikan pada siswa harus diurutkan

secara logis. Gambar-gambar ini menjadi perangkat utama dalam

pembelajaran untuk itulah, sebelum proses pembelajaran berlangsung

guru tidak menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk

kartu atau dalam bentuk charta berukuran besar. Gambar-gambar tersebut

juga bisa ditampilkan melalui bantuan powerpoint atau softwere-softwere

lain.

Dalam pelaksanaan model pembelajaran picture and picture ini siswa

dituntut harus dapat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang

dikerjakan dalam kelompoknya. Disamping itu, siswa juga harus

menyamakan persepsi tentang gambar yang dihadirkan, sehingga setiap

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Hal lain yang harus

diperhatikan dalam model pembelajaran ini bahwa siswa harus bisa

membagi tugas dan tanggung jawab dalam kelompoknya, serta dapat

memberikan evaluasi pada setiap anggota kelompok dengan menunjuk

juru bicara atau pemimpin mereka, dan hal ini bisa dilakukan secara

bergantian.

Johson dan Johson dalam Trianto (2009: 281) prinsip dasar dalam model

pembelajaran picture and picture adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya.

2. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua
anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama.

3. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung
jawab yang sama diantara anggota kelompoknya.

4. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi.
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5. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan
membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses
belajarnya.

6. Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggung
jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kooperatif.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran picture and picture adalah pembelajaran yang berkelompok

dengan gambar sebagai medianya dimana gambar yang di berikan kepada

siswa harus diurutkan secara logis hingga gambar-gambar tersebut

membentuk sesuatu yang bermakna.

4. Langkah-langkah Model Pembelajaran Picture and Picture

Menurut Taniredja (2011: 100) pembelajaran kooperatif picture and

picture menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru menyajikan materi sebagai pengantar
3. Guru menunjuk atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan

berkaitan dengan materi.
4. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang

atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.
5. Guru menanyakan alasan dasar pemikiran urutan gambar tersebut.
6. Dari alasan urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan

konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
7. Kesimpulan atau rangkuman.

Menurut Kurniasih (2015:46) Langkah-langkah dalam Model

Pembelajaran Picture and Picture adalah sebagai berikut:

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Di langkah ini
guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi
Kompetensi Dasar mata pelajaran, untuk mengukur sampai sejauh
mana yang harus dikuasai siswa.

b. Menyajikan materi sebuah pengantar. Penyajian materi sebagai
pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru memberikan
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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 motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan
menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang
dipelajari.

c. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan
berkaitan dengan materi. Dalam proses penyajian materi, guru
mengajar siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan
mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru atau oleh
temannya.

d. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang
atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Di
langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukkan
secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum.
Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang
harus menjalankan tugas yang diberikan. Gambar-gambar yang sudah
ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, atau dimodifikasi.

e. Guru menanyakan alasan dasar pemikiran urutan gambar tersebut.
Dari alasan dan urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan
konsep dan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

f. Kesimpulan dan rangkuman di akhir pembelajaran, guru bersama
siswa mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pelajaran.

5. Kelebihan dan Kelemahan Model Picture and Picture

Model picture and picture mempunyai kelemahan dan kelebihan yang

harus kita cermati dalam pelaksanaannya. Model pembelajaran bertujuan

untuk mengembangkan kemampuan siswa aktif mengeluarkan pendapat

dan berpikir kritis. Kurniasih (2015: 45) kelebihan dan kelemahan model

picture and picture yaitu:

a. Kelebihan Model Picture and Picture yaitu:
1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa.
2. Melatih berpikir logis dan sistematis.
3. Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang

suatu subjek bahasa dengan memberikan kebebasan siswa dalam
praktik berpikir.

4. Mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik.
5. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas.
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b. Kelemahan Model Picture and Picture yaitu:
1. Memakai banyak waktu.
2. Banyak siswa yang pasif.
3. Guru khawatir akan terjadi kekacauan di kelas.
4. Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama.
5. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup

memadai.

E. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa setelah

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan

instrumen tes. Menurut Ahmadi (2002: 33), prestasi belajar adalah hal

yang menyangkut hasil pembelajaran atau hasil yang dicapai anak didik

yang diukur melalui aktivitas belajar.

Prestasi belajar merupakan suatu indikator dari perkembangan dan

kemajuan siswa atas penguasaan dari pelajaran-pelajaran yang telah

diberikan guru kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Nasrun Harahap, dkk. Sebagaimana dikutip oleh

Djamarah (2008: 226) bahwa prestasi adalah penilaian pendidikan tentang

perkembangan dan kemajuan murid yang berkenaan dengan penguasaan

bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang

terdapat dalam kurikulum.

Sedangkan, menurut Tu’u (2004: 75) prestasi belajar adalah penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran
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dan lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka. Lebih jelasnya lagi

beliau menuturkan bahwa prestasi belajar siswa ditunjukkan melalui nilai

atau angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap

tugas siswa dan tes atau ujian yang ditempuh.

Selanjutnya Nasution (2004: 54) menyatakan bahwa prestasi belajar

adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa

dalam berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi

tiga aspek yaitu kognitif, afekif, dan psikomotorik. Sebaliknya dikatakan

prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum memenuhi target dalam

kriteria tersebut. Prestasi belajar merupakan hasil dari proses

pembelajaran yang dipengaruhi juga oleh penguasaan konsep awal.

Seperti halnya juga mata pelajaran IPS, untuk menguasai konsep yang

lebih tinggi tingkat kesukarannya, harus dikuasai terlebih dahulu konsep

awal yang merupakan dasar bagi pelajaran yang akan dipelajari.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti simpulkan bahwa prestasi

belajar merupakan gambaran dari penguasaan kemampuan para peserta

didik sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu.Setiap

usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik oleh guru

sebagai pengajar, maupun oleh peserta didik sebagai pelajar bertujuan

untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya.

2. Macam-Macam Tes Prestasi Belajar

Untuk menilai prestasi siswa diperlukan adanya beberapa tes. Seperti
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yang diungkapkan Mulyasa (2008: 208) yang mengemukakan bahwa

“penilaian prestasi belajar tingkat kelas adalah penilaian yang dilakukan

oleh guru atau pendidik secara langsung. Penilaian prestasi belajar pada

dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku

peserta didik”. Sedangkan menurut Sudjana (2009: 5) menyatakan, dilihat

dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian

formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan

penilaian penempatan. Lebih lanjut lagi tes prestasi berdasarkan tujuan

dan ruang lingkupnya menurut Djamarah (2011: 106) dibagi menjadi 3

yaitu, sebagai berikut:

1) Tes Formatif
Penilaian ini dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa pokok
bahasan tertentu dan bertujun untuk memperoleh gambaran tentang
daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini
dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran
bahan/pokok bahasan dalam waktu tertentu juga dimanfaatkan
guru untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran.

2) Tes Subsumatif
Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran/sejumlah pokok
bahasan tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu.
Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa
terhadap sejumlah pokok bahasan yang telah diajarkan, untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil tes ini dimanfaatkan
untuk memperbaiki proses pembelajaran dan diperhitungkan dalam
menentukan nilai raport.

3) Tes Sumatif
Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan
pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester
atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan
tingkat atau taraf keberhasilan dalam suatu periode belajar tertentu.

Tes ini meliputi ujian akhir semester, tes kenaikan kelas, ujian akhir

sekolah dan ujian akhir nasional. Hasil dari tes ini dimanfaatkan untuk

kenaikan kelas, meyusun peringkat atau sebagai ukuran mutu sekolah.
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Tes prestasi belajar akan menggambarkan sejauh mana siswa telah

mencapai hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran dan prestasi

yang telah dicapai siswa.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang
sedang belajar, faktor intern terdiri dari:
a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh)
b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan dan kesiapan)
c. Faktor kelelahan

2. Faktor eksternal: yaitu faktor dari luar individu. Faktor ekstern
terdiri dari:
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan)

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar belajar diatas ukuran,
keadaan gedung, metode belajar dan tugas)

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media,
teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).

Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Nasution (2004: 50) prestasi

belajar juga dipengaruhi oleh kecakapan dan ketangkasan belajar yang

berbeda secara individual. Walaupun demikian, kita dapat membentuk

anak dengan memberi petunjuk-petunjuk itu dengan sendirinya akan

menjamin sukses anak dalam belajar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor-faktor

prestasi belajar adalah pencapaian hasil belajar siswa berupa nilai yang
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diperoleh setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diberikan guru

kepada siswa melalui evaluasi atau penilaian pada suatu mata pelajaran

termasuk mata pelajaran IPS. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa

mencakup penilaian penguasaan, baik yang bersifat kognitif, afektif dan

psikomotor.

F. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian IPS

Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial” disingkat IPS, merupakan nama mata

pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi

di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social studies” dalam

kurikulum persekolahan negara lain. Nama “IPS” yang lebih dikenal

social studies di negara lain itu merupakan istilah hasil kesepakatan para

ahli atau pakar ilmu sosial. Fokus kajian Pendidikan IPS adalah

kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosialnya.

Materi pendidikan IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang

kemudian diorganisasi dan disederhanakan untuk kepentingan

pendidikan. Dengan demikian pengembangan pendidikan IPS pada setiap

jenjang pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan

dengan tingkat perkembangan usia siswa.

Soemantri dalam Sapriya (2006: 70) mengemukakan bahwa IPS adalah

penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin
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ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan

dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada

tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya Sumantri (2001: 89)

mengungkapkan bahwa IPS merupakan suatu program pendidikan dan

bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik

dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social

science), maupun ilmu pendidikan. Berdasarkan pendapat para ahli di

atas, peneliti menyimpulkan bahwa IPS adalah disiplin ilmu-ilmu sosial,

ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya yang membahas masalah-

masalah sosial dalam masyarakat.

IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan

sosial siswa. Bidang kajian ilmu yang dipelajari dalam IPS pada jenjang

Sekolah Dasar (SD) meliputi materi geografi, sejarah, sosiologi, dan

ekonomi. Menurut A. Kosasih Djahri dalam Sapriya (2006: 7) IPS

merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan

dan cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah

berdasarkan prinsip pendidikan dan ditaktik untuk dijadikan program

pengajaran pada tingkat persekolahan.

Selanjutnya Menurut Muhammad Nu’man Soemantri dalam Sapriya

(2006:7) pendidikan IPS adalah penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial,

ideology negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial

terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis

untuk tujuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.
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Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi
menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah
satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai
SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta,
konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.Pada
jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah,
Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik
diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang
demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta
damai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti simpulkan bahwa IPS

adalah penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, mengkaji tentang

fakta dan isu-isu sosial yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan menjadi warga Negara

Indonesia yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar siswa.

2. Tujuan Pendidikan IPS

Tujuan merupakan segala sesuatu atau keinginan yang hendak dicapai.

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan

bahwa

Mata Pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
sebagai berikut:
1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat dan lingkungannya,
2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan
dalam kehidupan sosial,

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan,

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,
nasional, dan global.
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Menurut Hasan dalam Sapriya, dkk., (2006:5) tujuan pendidikan IPS

dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan

intelektual siswa, pengembangan dan rasa tanggung jawab sebagai

anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai

pribadi. Selanjutnya menurut Martorella dalam Sapriya, dkk., (2006:8)

mengemukakan tujuan utama dari pembelajaran IPS di SD adalah untuk

mengembangkan pribadi “warga negara yang baik” (good citizen).

Jadi pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk mengembangkan

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai dan analisis siswa,

terhadap masalah sosial sehingga siswa peka dan mampu mengatasi

masalah sosial yang menimpa diri maupun masyarakatnya yang pada

akhirnya akan menjadi seorang warga negara yang baik.

3. Ruang Lingkup IPS di SD

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan

bahwa:

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai
berikut:
a. Manusia, Tempat dan Lingkungan
b. Waktu, Keberlanjutan dan Perubahan
c. Sistem Sosial dan Budaya
d. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.

Untuk selanjutnya ruang lingkup materi IPS yang dipelajari siswa SD

tertuang dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)

yang terdapat di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Adapun
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Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas IV adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata
Pelajaran IPS Kelas IV Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
2. Mengenal sumber daya

alam, kegiatan ekonomi,
dan kemajuan teknologi
di lingkungan
kabupaten/kota
danprovinsi

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang
berkaitan dengan sumber daya alam
dan potensi lain di daerahnya

2.2 Mengenalpentingnya koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

2.3 Mengenal perkembangan teknologi
produksi, komunikasi, dan
transportasi serta pengalaman
menggunakannya

2.4 Mengenal permasalahan sosial di
daerahnya

Standar Kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SK 2

yaitu Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan KD

yang digunakan yaitu 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya

G. Hasil Penelitian yang Relevan

Guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini, maka penulis merujuk

beberapa penelitian terdahulu yang pokok permasalahannya hampir sama atau

bisa dikatakan juga relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian

yang relevan yang telah diteliti oleh:

1. Dewi Diansari, pada tahun 2011 yang berjudul Penerapan model picture

and picture untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN
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Gampingan 01 Pagak yang hasilnya menyatakan bahwa model Picture and

Picture dapat meningkatkan pembelajaran IPA selain itu juga

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN Gampingan 01 Pagak,

serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Gampingan 01

Pagak.

2. Indah Nurrohman, pada tahun 2014 yang berjudul upaya peningkatan

prestasi belajar IPS materi perjuangan melawan penjajah dengan model

picture and picture siswa kelas V semester genap di MIM Tempur Sari

tahun ajaran 2013/2014 yang hasilnya menyatakan adanya peningkatan

pada prestasi belajar siswa pada materi perjuangan melawan penjajah kelas

V di MIM Tempur Sari.

3. Ahmad Fauzi, pada tahun 2015 yang berjudul pengaruh model picture and

picture terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial kelas III Sekolah

Dasar Negeri 03 Pontianak Selatan yang hasilnya menyatakan bahwa hasil

pengolahan data yang diperoleh dari hasil pre-test dan post-test pada mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, terdapat pengaruh penerapan model

picture and picture terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial kelas III Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Selatan.

Ketiga penelitian diatas mengkaji tentang aktivitas belajar. Berdasarkan hal

tersebut, ketiga penelitian diatas relevan dengan penelitian ini yang

memfokuskan pada hubungan antara aktivitas belajar menggunakan model

picture and picture dengan prestasi belajar IPS siswa ditingkat SD.
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H. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 60) mengemukakan bahwa kerangka pikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan

demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi

pemahaman-pemahaman yang lainnya, pemahaman yang paling mendasar

dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari

keseluruhan penelitian yang telah dibuat.

Pada bagian ini dijelaskan prestasi belajar merupakan hasil yang menjadi

tujuan seseorang dalam melakukan proses belajar, hasil belajar dipengaruhi

oleh banyak faktor, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Secara umum prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor dari dalam diri siswa (internal) antara lain: kecerdasan,

bakat, minat, motivasi diri, disiplin diri, kemandirian, cara belajar dan

aktivitas belajar. Sedangkan faktor dari luar diri siswa (eksternal) dapat

berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, ekonomi, lingkungan sekolah,

guru, kurikulum, sumber belajar, dan media pembelajaran.

Dalam hal ini aktivitas belajar juga mempengaruhi prestasi belajar siswa di

sekolah. Aktivitas belajar memegang peranan penting dalam proses

pembelajaran untuk membantu guru maupun siswa dalam mencapai tujuan.

Aktivitas belajar cukup kompleks dan bervariasi. Jika berbagai aktivitas

tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu siswa tidak akan mulai bosan
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dalam pembelajaran, sehingga aktivitas belajar mendukung proses

pembelajaran. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada

peningkatan prestasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil observasi

yakni pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru, proses

pembelajaran kurang bervariasi sehingga terkesan membosankan bagi siswa.

Sehingga peran aktif siswa kurang terlihat dalam proses pembelajaran. Hal ini

memperkuat pola pikir bahwa IPS mata pelajaran yang membosankan. Untuk

dapat mengatasi masalah tersebut penulis mencoba menggunakan model

picture and picture.

Penggunaan model picture and picture merupakan salah satu model

pembelajaran yang mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama dalam

proses pembelajaran, yang diteliti dari proses cara belajar ini adalah efek

yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, cara belajar ini

merupakan salah satu faktor yang berhubungan terhadap prestasi belajar.

Dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dapat

menimbulkan imajinasi pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan

mempelajari materi-materi dalam pelajaran serta mempermudah siswa untuk

mengamati hal-hal yang tidak mungkin untuk diperlihatkan langsung di

dalam kelas. Sehingga hal ini memungkinkan prestasi belajar meningkat.
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Berdasarkan uraian di atas maka diduga terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara aktivitas belajar menggunakan model picture and picture

dengan prestasi belajar, dengan kata lain semakin baik aktivitas belajar siswa

dan semakin efektif penggunaan model picture and picture maka diduga

semakin baik pula prestasi belajar siswa di sekolah. Untuk lebih memahami

kaitan antara aktivitas belajar menggunakan model picture and picture

dengan prestasi belajar IPS siswa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

X = Aktivitas Belajar Menggunakan Model Picture and Picture

Y = Prestasi Belajar IPS

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2012: 96), hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban

sementara atas masalah yang dirumuskan.

Aktivitas Belajar
Menggunakan Model

picture and picture (x)

Prestasi
Belajar IPS

(y)
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Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yang mempertanyakan

apakah ada hubungan antara aktivitas belajar menggunakan model picture and

picture dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa

Raya dan melihat kajian-kajian teori yang mendukung maka hipotesis yang

diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan yang positif dan

signifikan antara aktivitas belajar menggunakan model picture and picture

dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk pengambilan data, oleh karena itu

metode penelitian yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012: 2) metode

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, teknik pengambilan data menggunakan instrumen penelitian, analisis

data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan.

Sedangakan menurut Arikunto (2006: 270) jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional, yang bertujuan untuk

menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, seberapa eratnya

hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian korelasional pada dasarnya adalah terdapat dua variabel,

yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penelitian

ini adalah aktivitas belajar menggunakan model picture and picture,
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sedangkan variabel terikat (Y) adalah pretasi belajar IPS siswa kelas IV.

Koefisien korelasi yang dihasilkan mengindikasikan tingkatan atau derajat

hubungan antara aktivitas belajar menggunakan model picture and picture

dengan prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Rajabasa Raya

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016/2017 pada semester genap

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah keseluruhan subyek

penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sedangkan menurut Kasinu (2007:260) populasi adalah

keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian.

Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki

kesamaan walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan

kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek

penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD
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Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung yang berjumlah 99

siswa.

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian Berdasarkan Kelas IV SD
Negeri 1 Rajabasa Raya

No Kelas Jumlah
1 IV A 32 siswa
2 IV B 31 siswa
3 IV C 36 siswa
Jumlah 99 siswa

Sumber:Dokumen SD Negeri 1 Rajabasa Raya

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik

cluster random sampling. Menurut Sugiyono (2012:82) teknik cluster

random sampling digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang

akan diteliti atau sumber data sangat luas. Pengambilan anggota sampel

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata sebagai

menghitung kelas atau kelompok yang ada dalam populasi itu. Peneliti

mengambil teknik sampling ini dikarenakan populasi memiliki

karakteristik yang sama sehingga tidak perlu memperhatikan strata.

Peneliti mengundi dari kelompok, populasi sebanyak 99 orang dibagi

menjadi 3 kelompok yaitu kelas IV A berjumlah 32 siswa, kelas IV B

berjumlah 31 siswa, dan IV C berjumlah 36 siswa. Peneliti mengundi 3

kelas tersebut untuk menentukan sampel pada penelitian. Pada saat di undi

yang keluar untuk menjadi sampel penelitian yaitu kelas IV A yang

berjumlah 32 siswa. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 32 siswa pada

kelas IV A.
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Tabel 3.2 Jumlah Siswa dibagi Sampel pada Kelas IV SD Negeri 1
Rajabasa Raya

No Kelas Jumlah
1 IV A 32 siswa
Jumlah 32 siswa

Sumber:Dokumen SD Negeri 1 Rajabasa Raya

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai orang dari obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat

dua variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel

dependen (variabel terikat).

Menurut Sugiyono (2012: 39):

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

(terikat).

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel bebas

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah aktivitas belajar

menggunakan model picture and picture yang dilambangkan dengan (X)
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b. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar IPS yang

dilambangkan dengan (Y)

F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Variabel Aktivitas Belajar Menggunakan Model Picture and Picture

a. Definisi Konseptual

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental.

Model pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar

yang dapat menggunakan beberapa gambar dan dipasangkan atau

diurutkan menjadi urutan logis.

b. Definisi Operasional

Aktivitas belajar merupakan segala sesuatu yang dilakukan siswa baik

fisik maupun mental/non fisik dalam suatu pembelajaran atau suatu

bentuk interaksi (guru dan siswa) untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku. Indikator dalam aktivitas belajar yaitu keaktifan siswa di

kelas ketika proses pembelajaran yang meliputi kegiatan mengamati,

berbicara, mendengar, menulis, menggambar, mental, dan emosional.

Indikator tersebut dapat mengukur seberapa besar aktivitas anak

dalam belajar. Aktivitas yang dimaksud adalah siswa aktif dalam

melakukan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran dengan

melakukan diskusi, kerja kelompok, bertanya, dan lempar gagasan.
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Kegiatan atau aktivitas siswa yang dilakukan dalam proses

pembelajaran diukur dengan cara penilaian siswa yang sangat aktif

diberi nilai 4, aktif diberi nilai 3, cukup aktif diberi nilai 2, dan kurang

aktif diberi nilai 1.

Berikut ini adalah kisi-kisi indikator yang disesuaikan dengan

pendapat Diedrich dalam Sardiman (2007:101) sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indikator dan Sub Indikator Variabel Aktivitas Belajar
Menggunakan Model Picture and Picture (X)

No Indikator Sub Indikator
1. Keaktifan siswa di

kelas ketika proses
pembelajaran yang
meliputi kegiatan
mengamati,berbicara,
mendengar, menulis,
menggambar, mental,
dan emosional

1. Siswa memperhatikan penjelasan
guru dan membaca materi yang
akan dipelajari

2. Interaksi antara guru dan siswa
saat tanya jawab dalam diskusi

3. Interaksi antar siswa saat diskusi
dalam kelompok

4. Siswa mendengarkan uraian yang
disampaikan oleh guru atau
teman saat presentasi

5. Siswa mencatat informasi penting
yang disampaikan dalam diskusi

6. Siswa mampu menyelesaikan
soal/ masalah yang diberikan
guru

7. Siswa mampu menyelesaikan
tugas menggambar yang
diberikan guru

8. Siswa berani mengemukakan
pendapat dan menanggapi saat
berdiskusi

Model picture and picture merupakan aktivitas proses pembelajaran

yang membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Dalam proses

pembelajarannya menggunakan gambar sebagai alat atau media yang

dipasang-pasangkan atau diurutkan sehingga membentuk urutan yang
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logis. Adapun indikator pencapaian aktivitas dalam pelaksanaan

model pembelajaran picture and picture ini adalah:

1) Memperhatikan penjelasan/instruksi guru

2) Kemampuan bertanya

3) Kemampuan mengungkapkan pendapat/menjawab/menanggapi

pertanyaan

4) Berdiskusi dalam kelompok

2. Variabel Prestasi Belajar

a. Definisi Konseptual

Prestasi belajar adalah hal yang menyangkut hasil pembelajaran atau

hasil yang dicapai anak didik yang diukur melalui aktivitas belajar.

b. Defisini Operasional

Prestasi belajar merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat

keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa selama

mengikuti proses pembelajaran, ukuran tersebut dinyatakan dalam

angka-angka. Prestasi belajar siswa dalam penelitian ini adalah nilai

semester ganjil yang diperoleh siswa untuk mata pelajaran IPS. Pada

tabel dibawah ini akan menunjukan indikator dan sub indikator

variabel prestasi belajar IPS siswa.
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Tabel 3.4 Indikator dan Sub Indikator Variabel Prestasi Belajar
IPS (Y)

Variabel Indikator Sub Indikator
Prestasi
BelajarIPS
(Y)

Nilai ulangan IPS akhir
semesterpada semester
ganjil siswa kelas IV
SD Negeri 1 Rajabasa
Raya

Besarnya nilai ulangan IPS
akhir semester pada
semester ganjil siswa kelas
IV Negeri 1 Rajabasa
Raya

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006: 274) teknik dokumentasi,

yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini

digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar IPS siswa yaitu Nilai

UTS pada semester ganjil siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD

Negeri 1 Rajabasa Raya, kemudian pula untuk memperoleh data jumlah

siswa serta sejarah atau gambaran umum tentang SD Negeri 1 Rajabasa

Raya.

2. Observasi

Sugiyono (2012: 145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks,

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis.

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

ingatan. Jadi dapat dikatakan bahwa metode observasi adalah cara
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pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan

secara cermat dan sistematis disuatu lingkup tertentu.

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data aktivitas belajar

siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran picture and picture.

Adapun kisi-kisi, rubrik pedoman observasi, kriteria penilaian observasi,

lembar penilaian observasiyang dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Pedoman Observasi Aktivitas Belajar

No Indikator Sub Indikator
1. Keaktifan siswa di

kelas ketika proses
pembelajaran yang
meliputi kegiatan
mengamati,berbicara,
mendengar, menulis,
menggambar, mental,
dan emosional

1. Siswa memperhatikan penjelasan
guru dan membaca materi yang
akan dipelajari.

2. Interaksi antara guru dan siswa
saat tanya jawab dalam diskusi

3. Interaksi antar siswa saat diskusi
dalam kelompok

4. Siswa mendengarkan uraian yang
disampaikan oleh guru atau
teman saat presentasi

5. Siswa mencatat informasi penting
yang disampaikan dalam diskusi

6. Siswa mampu menyelesaikan
soal/ masalah yang diberikan
guru

7. Siswa mampu menyelesaikan
tugas menggambar yang
diberikan guru

8. Siswa berani mengemukakan
pendapat dan menanggapi saat
berdiskusi
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Tabel 3.6 Rubrik Pedoman Observasi Aktivitas Belajar

No Sub
Indikator

Kriteria

KetSangat
Aktif

(4)

Aktif
(3)

Cukup
Aktif

(2)

Kurang
Aktif

(1)

1

Memperhatikan
penjelasan guru
dan membaca
materi yang
akan dipelajari

Siswa sangat
aktif
memperhatikan
penjelasan guru
dan membaca
materi yang
akan dipelajari

Siswa aktif
memperhatikan
penjelasan guru
dan membaca
materi yang
akan dipelajari

Siswa cukup
aktif
memperhatikan
penjelasan guru
dan membaca
materi yang
akan dipelajari

Siswa kurang
aktif
memperhatikan
penjelasan guru
dan membaca
materi yang
akan dipelajari

2

Interaksi
antara guru
dan siswa saat
tanya jawab
dalam diskusi

Interaksi
antara guru
dan siswa saat
tanya jawab
dalam diskusi

Siswa aktif
berinteraksi
dengan guru
saat melakukan
tanya jawab

Siswa cukup
aktif
berinteraksi
dengan guru
saat melakukan
tanya jawab

Siswa kurang
aktif
berinteraksi
dengan guru
saat melakukan
tanya jawab

3

Interaksi antar
siswa saat
diskusi dalam
kelompok

Siswa sangat
aktif
berinteraksi
dengan
temannya saat
diskusi dalam
kelompok

Siswa aktif
berinteraksi
dengan
temannya saat
diskusi dalam
kelompok

Siswa cukup
aktif
berinteraksi
dengan
temannya saat
diskusi dalam
kelompok

Siswa kurang
aktif
berinteraksi
dengan
temannya saat
diskusi dalam
kelompok

4

Siswa
mendengarkan
uraian yang
disampaikan
oleh guru atau
teman saat
presentasi

Siswa sangat
aktif saat
mendengarkan
uraian yang
disampaikan
oleh guru atau
teman saat
presentasi

Siswa aktif saat
mendengarkan
uraian yang
disampaikan
oleh guru atau
teman saat
presentasi

Siswa cukup
aktif saat
mendengarkan
uraian yang
disampaikan
oleh guru atau
teman saat
presentasi

Siswa kurang
aktif saat
mendengarkan
uraian yang
disampaikan
oleh guru atau
teman saat
presentasi

5

Siswa mencatat
informasi
penting yang
disampaikan
dalam diskusi

Siswa sangat
aktif dalam
mencatat
informasi
penting yang
disampaikan
dalam diskusi

Siswa aktif
dalam mencatat
informasi
penting yang
disampaikan
dalam diskusi

Siswa cukup
aktif dalam
mencatat
informasi
penting yang
disampaikan
dalam diskusi

Siswa kurang
aktif dalam
mencatat
informasi
penting yang
disampaikan
dalam diskusi

6

Siswa mampu
menyelesaikan
soal/ masalah
yang diberikan
guru

siswa sangat
aktif saat
menyelesaikan
soal atau
masalah yang
diberikan guru

siswa aktif saat
menyelesaikan
soal atau
masalah yang
diberikan guru

siswa cukup
aktif saat
menyelesaikan
soal atau
masalah yang
diberikan guru

siswa kurang
aktif saat
menyelesaikan
soal atau
masalah yang
diberikan guru

7

Siswa mampu
menyelesaikan
tugas
menggambar
yang diberikan
guru

siswa sangat
aktif dalam
menyelesaikan
tugas
menggambar
yang diberikan
guru

siswa aktif
dalam
menyelesaikan
tugas
menggambar
yang diberikan
guru

siswa cukup
aktif dalam
menyelesaikan
tugas
menggambar
yang diberikan
guru

siswa kurang
aktif dalam
menyelesaikan
tugas
menggambar
yang diberikan
guru

8

Siswa berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi
saat berdiskusi

Siswa sangat
aktif dan berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi
saat berdiskusi

Siswa aktif dan
berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi
saat berdiskusi

Siswa cukup
aktif dan berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi
saat berdiskusi

Siswa kurang
aktif dan berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi
saat berdiskusi
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Kriteria penilaian pernyataan observasidapatdilihat padatabel 3.7 sebagai

berikut.

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Observasi Aktivitas Belajar

,Alternatif Jawaban Skor Untuk Pernyataan
SA 4
A 3

CA 2
KA 1

Keterangan
SA : Sangat Aktif
A : Aktif
CA : Cukup Aktif
KA : Kurang Aktif

Tabel 3.8 Lembar Penilaian Observasi Aktivitas Belajar

No Nama Siswa
Nilai

Total Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Keterangan:
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan membaca materi yang akan

dipelajari
2. Interaksi antara guru dan siswa saat tanya jawab diskusi
3. Interaksi antar siswa saat diskusi dalam kelompok
4. Siswa mendengarkan uraian yang disampaikan oleh guru atau teman

saat presentasi
5. Siswa mencatat informasi penting yang disampaikan dalam diskusi
6. Siswa mampu menyelesaikan soal masalah yang diberikan guru
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7. Siswa mampu menyelesaikan tugas dengan menggunakan alat peraga
yang diberikan guru

8. Siswa berani mengemukakan pendapat dan menanggapi saat
berdiskusi

9. Tes

Menurut Arikunto (2008:193) tes adalah serentetan pertanyaan atau

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan,

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh

individu atau kelompok. Sedangkan menurut Sukardi (2012:138) tes

merupakan prosedur sistematik dimana individual yang dites

direpresentasikan dengan suatu set stimuli jawaban mereka yang dapat

menunjukkan ke dalam angka.

Teknik tes ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar

siswa. Soal tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar IPS siswa pada

materi pelajaran yang telah disampaikan guru yaitu KD 2.3 Mengenal

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta

pengalaman menggunakannya. Tes ini berisi 20 pertanyaan yang

berbentuk soal objektif pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban.

H. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Instrumen Non-tes

Uji Validitas Lembar Observasi

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2006:144).
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Instrumen dikatakan valid karena alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data tersebut juga valid. Pada penelitian ini observasi

dilakukan secara langsung pada saat penelitian. Kemudian dengan

bantuan Microsoft Office Excel 2007, peneliti menguji validitas hasil

observasi yang telah dilkukan. Rekapitulasi validitas hasil observasi

terlampir pada lampiran 9 hal 115.

2. Uji Instrumen Tes

a. Uji Validitas Tes

Validitas menurut Sugiyono (2012: 267) merupakan derajad ketepatan

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data

“yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Menurut

Arikunto (2010: 213) untuk menguji validitas instrumen digunakan

rumus korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson

dengan rumus sebagai berikut:

= ∑ − (∑ ) (∑ ){ ∑ – (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Keterangan
rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y
N = jumlah responden
∑XY = total perkalian skor X dan Y
∑X = jumlah skor variabel X
∑Y = jumlah skor variabel Y
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∑X2 = total kuadrat skor variabel X
∑Y2 = total kuadrat skor variabel Y

Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih

dari 0,444 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika

korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,444 maka instrumen

tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas soal tes terlampir pada

lampiran 12 hal 120.

b. Uji Reliabilitas Soal

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan

data yang sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas

instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2006: 196) yang

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan

rumus alpha croanbach’s, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:
r : koefisien reliabilitas tes
k : banyaknya butir soal∑ : jumlah varians skor tiap item
St : jumlah varians skor total

Secara umum menurut M. Thoha (2017: 159) indeks reliabilitas yang

diperoleh akan bergerak dari +1 sampai -1 dan suatu perangkat tes

dapat dikatakan reliabel apabila minimal diperoleh indeks reliabilitas
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sebesar r = +0,56. Selanjutnya menginterpretasikan besarnya nilai

reliabilitas dengan indeks korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.9 Klasifikasi Reliabilitas

Reliabilitas Kategori

0,00 – 0,20 Sangat Rendah

0,21 – 0,40 Rendah

0,41 – 0,60 Sedang

0,61 – 0,80 Tinggi

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi

Sumber: Arikunto (2008:110)

c. Daya Beda

Daya beda soal diperlukan agar instrumen mampu membedakan

kemampuan masing-masing responden. Arikunto (2008: 211)

mengemukakan bahwa daya pembeda soal adalah “kemampuan soal

untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan

siswa yang berkemampuan rendah”. Menguji daya pembeda soal

dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft Office Excel.

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah

dengan mengurangi rata-rata kelompok atas yang menjawab benar dan

rata-rata kelompok bawah yang menjawab benar. Rumus yang

digunakan untuk menghitung daya pembeda yaitu:

= − = −
Keterangan:
J = Jumlah peserta tes
JA = Banyaknya peserta kelompok atas
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JB = Banyaknya peserta kelompok bawah
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan

benar.
Bb = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan

benar.
P = Indeks kesukaran.= = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar.= = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.

Kriteria daya beda soal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Klasifikasi Daya Beda Soal
No. Indeks daya beda Klasifikasi
1.
2.
3.
4.
5.

0,00 – 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,69
0,70 – 1,00

Negatif

Jelek
Cukup
Baik

Baik Sekali
Tidak Baik

(Arikunto, 2008: 218)

d. Taraf Kesukaran Soal

Guna menguji taraf kesukaran soal dalam penelitian ini akan

menggunakan program Microsoft Office Excel 2007. Rumus yang

digunakan untuk menghitung taraf kesukaran seperti yang

dikemukakan oleh Arikunto (2008: 208) yaitu:

=
Keterangan:
P : Tingkat kesukaran
B : Jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar
JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh,

semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks yang

diperoleh, semakin mudah soal tersebut.
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Tabel 3.11 Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal
No Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran
1. 0,00 – 0,30 Sukar
2. 0,31 – 0,70 Sedang
3. 0,71 – 1,00 Mudah

(Arikunto, 2008: 210)

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan

keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat

dipahami bukan oleh orang yang mengumpulkan data saja, tapi juga oleh

orang lain. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah

menganalisis data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai

berikut:

1. Analisis Tabel

Analisis tabel dalam penelitian ini terdiri dari tabel tunggal dan tabel

silang.

a) Analisis Tabel Tunggal

Analisis tabel tunggal dilakukan melalui penyusunan tabel frekuensi,

yaitu dengan memasukkan data-data yang diperoleh dari observasi

dan tes ke dalam kerangka tabel yang telah disiapkan, yang kemudian

dianalisis sesuai dengan jawaban yang ada. Tabel frekuensi disusun

menurut kategori-kategori tertentu sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam observasi dan tes.

Tabel-tabel frekuensi mempunyai berbagai fungsi, antara lain untuk:
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1) Mencek apakah jawaban responden atas satu pertanyaan adalah

konsisten dengan jawabannya atas pertanyaan lainnya.

2) Analisa satu variabel yang meliputi deskripsi ciri atau

karakteristik dari variabel.

3) Mempelajari distribusi dari variabel.

4) Memilih klasifikasi untuk tabulasi silang.

Berikut ini adalah rumus untuk mencari distribusi frekuensi

kualitatif: :

i =

Keterangan :

i : Interval
NT : Nilai Tinggi
NR : Nilai Rendah
K : Kategori

Berikut adalah contoh tabel tunggal aktivitas belajar.

Tabel 3.12 Contoh Tabel Tunggal Aktivitas Belajar
Menggunakan Model Picture and Picture

No Kategori Kelas Interval Frekuensi
Presentase

(%)

1
2
3

Sumber: Peneliti

Keterangan:

Aktif : A
Cukup Aktif : CA
Kurang Aktir : KA
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Selain itu, terdapat tabel tunggal untuk variabel prestasi belajar.

Tabel 3.13 Contoh Tabel Tunggal Prestasi Belajar IPS

No Kategori Kelas Interval Frekuensi
Presentase

(%)

1
2
3

Sumber: Peneliti

Keterangan:

Tinggi : T
Sedang : S
Rendah : R

b) Analisis Tabel Silang

Analisis tabel silang adalah analisis yang menggunakan tabel silang

Nazir (2014:321). Tabel silang ini dapat berbentuk frekuensi atau

persentase. Dalam analisis silang variabel-variabel dipaparkan dalam

suatu tabel, yang mana tabel tersebut berguna untuk:

1) Menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi;

2) Melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan;

3) Mengatur data untuk keperluan analisis statistik;

4) Mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu, sehingga dapat

dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu dan mengecek

apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun

jawaban dari daftar pertanyaan.
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Tabel 3.14 Contoh Tabel Silang

No
Kategori
Aktivitas
Belajar

Prestasi Belajar Jumlah
Tinggi

(T)
Sedang

(S)
Rendah

(R)
1 Aktif (A)

2 Cukup Aktif
(CA)

3
Kurang
Aktif (KA)

Jumlah

2. Analisis Uji Hipotesis

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara

aktivitas belajar menggunakan model picture and picture dengan prestasi

belajar IPS adalah adalah dengan menggunakan teknik korelasi sederhana

yaitu korelasi serial yang merupakan salah satu teknik untuk menguji

antara dua variabel berupa gejala ordinal dengan interval. Adapun

rumusnya adalah sebagai berikut:

rser =
∑( )( )∑[( ) ]

Keterangan:
rser = Koefisien korelasi serial
Or = Ordinat rendah
Ot = Ordinat tinggi
M = Mean (nilai rata-rata)
SDtot = Standar deviasi total
P = Proporsi anggota sampel dalam kelompok

Menurut M. Thoha (1995:188) mengatakan untuk krieria uji digunakan

nilai tabel r Product Moment, tetapi penggolongan sampel masih dianggap

kasar, perlu dikoreksi terlebih dahulu dengan “Faktor Koreksi”. Berikut

adalah rumus untuk mengoreksi angka kasar yang diperoleh :
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rser X faktor koreksi

Dengan demikian, r yang diperoleh dapat kita konsultasikan dengan nilai

tabel r Product Moment pada taraf signifikansi. Rumus selanjutnya adalah

untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan:
KD = Koefisien Determination (kontribusi variabel X terhadap variabel Y)
r     = Nilai koefisien korelasi

KD = r2 x 100%
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan

yang positif dan signifikan antara aktivitas belajar menggunakan model

picture and picture dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV SD

Negeri 1 Rajabasa Raya. Hal ini diketahui dari hasil analisis data yaitu

sebagian besar siswa yang memperoleh prestasi belajar adalah siswa yang

aktif dan cukup aktif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan prestasi belajar khususnya mata

pelajaran IPS siswa kelas IV, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi siswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu siswa agar lebih aktif

dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu siswa untuk

meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah.

2. Bagi guru

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru agar

menggunakan model pembelajaran picture and picture secara optimal,
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dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih menarik sehingga

mampu membangkitkan semangat serta keaktifan siswa dalam

pembelajaran serta dapat meningkatnya prestasi belajar.

3. Bagi kepala sekolah

Dengan telah dilaksanakannya penelitian mengenai model pembelajaran

picture and picture ini, diharapkan dapat menjadikan masukan dan

pemikiran sehingga dapat dijadikan referensi untuk peningkatan kualitas

pembelajaran di sekolah khususnya dan pendidikan pada umumnya.

4. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dibidang ini,

diharapkan sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan dan tambahan

referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai

model pembelajaran picture and picture.
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