
 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

2.1  Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap 

menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu.  

Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang 

disampaikan.  Namun bagaimana melibatkan individu secara aktif  membuat atau 

pun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalamaan yang 

bermanfaat bagi pribadinya.  Pembelajaran merupakan suatu sistim yang 

membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan 

lingkungan.   

Menurut Slameto (2003:23), suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Menurut Anni (2004:11), proses paling penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

http://widhiearprilia.  Sedangkan menurut Surya (2008:40), belajar dapat diartikan 

sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

 Berdasarkan uraian beberapa pendapat tersebut di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pada prinsipnya belajar merupakan suatu proses usaha yang 

paling penting dilakukan oleh individu atau manusia untuk memperoleh 

http://widhiearprilia/
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perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan dan juga sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya.  

2.1.1 Aktivitas belajar 

Dalam kegiatan belajar, siswa melakukan aktivitas. Tanpa aktivitas, 

belajar tidak mungkin berjalan dengan baik. Aktivitas memegang peranan penting 

dalam proses belajar karena dengan aktivitas belajar akan menghasilkan 

perubahan, beberapa pendapat tentang aktivitas belajar: Menurut Mulyono 

(2001:26), “aktivitas merupakan kegiatan keaktifan atau kerjasama, yaitu segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non 

fisik merupakan suatu aktivitas”. Menurut Abdurahman (2006:34), “menyatakan 

bahwa aktivitas belajar adalah seluruh kegiatan siswa, baik kegiatan jasmani 

maupun kegiatan rohani yang mendukung keberhasilan belajar”. Sedangkan 

menurut Sardiman (2011:25), “belajar berdasarkan aktivitas pada prinsipnya 

berbuat untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi individu yang bertanggung 

jawab, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik 

maupun non fisik  yang mendukung keberhasilan belajar disebut aktivitas, pada 

prinsipnya berbuat untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi individu yang 

bertanggung jawab, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas belajar 

diartikan pengalaman diri melalui pegalaman bertumpu pada kemampuan diri di 

bawah bimbingan tenaga pengajar.  
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2.1.2  Teori Hasil belajar 

Keberhasilan siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran tertentu kita sebut 

keberhasilan belajar. Setelah pembelajaran berlangsung, kita dapat mengetahui 

apakah siswa telah memahami konsep tertentu, apakah siswa kita dapat 

melakukan sesuatu, apakah siswa kita memiliki keterampilan atau kemahiran 

tertentu. Berikut ini beberapa pendapat mengenai hasil belajar: 

Hamalik (2006:30),” hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti”. Berdasarkan teori Taksonomi 

Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah adalah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut : 

1. Ranah Kognitif,  berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian 

2.  Ranah Afektif,  berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 

organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.  

3. Ranah Psikomotor, Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, 

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). Tipe hasil belajar 

kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor karena lebih 

menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus menjadi 

bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. Hasil 
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belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk 

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal 

ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

Dan menurut Darmansyah (2006:13), ”hasil belajar adalah hasil penilaian 

terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka atau huruf. 

Sedangkan menurut Endang Poerwanti dkk (2008:25). “disamping dari proses 

belajar keberhasilan siswa juga dilihat dari hasil belajar”. 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar. Prestasi belajar tersebut diwujudkan dalam bentuk nilai angka 

maupun huruf untuk mengukur ketuntasan hasil belajar siswa yang ditulis dalam 

buku laporan nilai atau raport yang diberikan setelah selesai mengikuti tes.  

2.1.3 Metode Pembelajaran Picture and Picture  

Metode picture and picture merupakan sebuah metode dimana 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 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.  Picture and Picture adalah suatu metode 
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belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi 

urutan logis. Sehingga siswa yang cepat mengurutkan gambar jawaban atau soal 

yang benar, sebelum waktu yang ditentukan habis maka merekalah yang 

mendapat poin. (Hamdani, 2010:89). 

●    Kelebihan metode pembelajaran Picture and Picture: 

1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

2. Melatih berpikir logis dan sistematis. 

3. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

4. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 

5. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

6. Bentuknya sederhana, ekonomis, bahan mudah diperoleh, dan mudah dalam 

penempatannya. 

●    Kelemahan metode pembelajaran Picture and Picture: 

1. Tafsiran orang yang melihat gambar akan berbeda, akan terjadi ketidaksaman 

dalam penafsiran gambar. 

2. Gambar hanya menampilkan persepsi indera mata. 

3. Gambar hanya disajikan dalam ukuran kecil mengakibatkan kurang efektif 

untuk proses pengajaran. 

●  Langkah-langkah dari pelaksanaan Picture and Picture yaitu: 

1. Guru memberikan salam dan mengajak berdo’a 

2. Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kabar  

3. Guru mengkomunikasikan kepada siswa tujuan pembelajaran dan membuat 

yel-yel 
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4. Siswa diminta membuka buku siswa. 

5. Siswa mengamati gambar, pastikan semua siswa melakukan tugasnya. 

6. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada 

di buku.  

7. Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan siswa 

memperhatikan gambar yang ada dalam buku. 

8. Siswa menuliskan jawaban di buku. 

9. Guru menutup kegiatan dengan menanyakan kepada siswa kegiatan apa saja 

yang dilakukan hari ini dan apa saja yang siswa rasakan hari ini? 

10. Guru dan siswa menyimpulkan tentang pelajaran yang disampaikan. 

11. Guru mengucapkan salam dan do’a penutup.   

2.2  Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini penulis menggunakan kajian beberapa penelitian yang telah 

dilakukan para penulis sebelumnya yang terdiri dari: 

1. Subkhi Prihanto, Antologi PGSD Bumi Siliwangi, Vol. I, Edisi 1, Desember 

2013, dengan judul “Penerapan model tipe picture to picture untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA”. (www.google.com 

diakses 3 April 2014) 

Hasil penelitian siklus I diperoleh rata-rata kelas 56,18 dan presentase 

ketuntasan  belajar siswa yakni 60,52%. Siklus II diperoleh rata-rata kelas 

66,21 dan presentase ketuntasan belajar siswa yakni 62,16%. Siklus III 

diperoleh rata-rata kelas 69,72 dan presentase ketuntasan belajar siswa yakni 

83,78%. Dari hasil data tiap siklus menunjukkan adanya peningkatan pada 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi daur hidrologi 

http://www.google.com/
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menggunakan metode  picture to picture di SDN Buah Batu. 

(www.google.com diakses 3 April 2014) 

2. Ita Setyaningrum (7C / 09141112), dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Mengidentifikasi Hubungan Makan dan Dimakan Antar Makhluk Hidup 

(Rantai Makanan) Melalui metode Pembelajaran Picture And Picture Pada 

Siswa Kelas IV SDN Kawedanan 2 Magetan”. (www.google.com diakses 3 

April 2014) 

Hasil penelitiannya “Ditemukan fakta bahwa siswa kelas IV SDN Kawedanan 

2 masih menemui kesulitan belajar dalam mengidentifikasi hubungan makan 

dan dimakan antar makhluk hidup (rantai makanan). Hal ini terlihat dari hasil 

tes akhir pembelajaran menunjukkan bahwa: ada 28 siswa (70%) yang 

kemampuan mengidentifikasi hubungan makan dan dimakan antar makhluk 

hidup (rantai makanan) mencapai nilai antara (75-100); terdapat 12 siswa 

(30%) mencapai nilai dibawah 75. Padahal nilai ketuntasan minimal SDN 

Kawedanan 2 adalah 75”. (www.google.com diakses 3 April 2014) 

3. Etalia Panggabean, Sukmawati Sukmawati, Fadillah Fadillah, Vol 2 No 2 

(2013) dengan judul “Penerapan metode Picture And Picture Pembelajaran 

IPA Meningkatkan Hasil Belajar Kelas IV SDN 04 Kubu”. (www.google.com 

diakses 3 April 2014) 

Hasil penelitian ini menyimpulkan: sebelum menggunakan pembelajaran 

metode picture and picture nilai siswa khususnya Tematik masih belum 

mencapai KKM, setelah menggunakan pembelajaran metode picture and 

picture nilai siswa meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Saat 

menggunakan pembelajaran metode picture and picture ini siswa lebih fokus 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/issue/view/128
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/issue/view/128
http://www.google.com/
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dalam belajar, karena materi yang diberikan disertai dengan menggunakan 

gambar-gambar sehingga dapat menarik minat siswa dalam belajar.  

2.4  Kerangka Pikir 

Pada kondisi awal aktivitas belajar siswa masih rendah karena guru belum 

memanfaatkan metode pembelajaran Picture and Picture, kemudian di dalam 

proses tindakan guru mulai menggunakan metode pembelajaran Picture and 

Picture dan siswa mulai memperhatikan guru dalam melakukan tindakan. Pada 

kondisi akhir siswa sudah mulai mengerti dan berani mencoba mempraktekannya 

di depan kelas. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam diagram kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Tindakan Kelas 
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2.5  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir penelitian di atas, dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

1. Jika dalam pembelajaran menggunakan metode  Picture and Picture, maka  

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Swasta Swadhipa 

Natar Lampung Selatan. 

2.  Jika dalam pembelajaran menggunakan Metode Picture and Picture, maka 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Swasta Swadhipa Natar 

Lampung Selatan. 

3. Jika dalam pembelajaran menggunakan Metode Picture and Picture, maka 

dapat meningkatkan kinerja guru dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Swasta Swadhipa Natar Lampung Selatan.  

 

 


