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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori  

Pada kajian teori akan dijabarkan berbagai landasan sebagai pendukung 

penelitian. Permasalahan dan variabel penelitian yang diteliti semua ditulis pada 

kajian teori. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat di bawah ini: 

 

2.1.1. Pengertian Metode Picture And Picture 

Dalam pembelajaran metode merupakan suatu cara atau tehnik yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga dapat 

mempermudah pencapaian pesan dan mempercepat pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan. 

Dengan metode picture atau gambar kita akan menghemat energy kita dan 

siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan (Sahrudin dan Iriani, 

2010:2). 

Menurut Ahmadi (2011:58) metode  pembelajaran  picture and picture 

adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan di 

pasangkan/diurutkan menjadi urutan logis.  

Metode pembelajaran picture and picture mengupayakan siswa belajar secara 

aktif, berangkat dari pengalaman siswa, mengajak siswa berpikir kritis, dan 

merupakan pembelajaran kontekstual. 

Menurut Agus Suprijono dalam Rofi’ah (2009:110) metode picture and 

picture adalah metode belajar yang menggunakan gambar dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan logis. Dalam hal ini guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai, menyampaikan materi sebagai pengantar. 

Setelah itu guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang 

berkaitan dengan materi. Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan, 

guru memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-

gambar menjadi urutan yang logis. Dan ditanyakan juga alasan atau dasar 

pemikiran urutan gambar tersebut. Dari alasan atau urutan gambar gambar, guru 
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memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

Metode ini dapat melatih siswa untuk berani menerima tugas yang diberikan 

guru dengan maju kedepan untuk memasangkan gambar melatih siswa untuk 

mendengarkan tugas yang diberikan oleh guru secara lisan. Dalam pembelajaran 

IPS, khususnya konsep kenampakan permukaan bumi dapat membantu siswa 

meningkatkan sikap positif serta menciptakan kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan masalah. Metode ini juga merupakan metode pembelajaran yang 

mengutamakan keberanian siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.1.1.1. Ciri-ciri Metode Picture And Picture adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa harus memperhatikan penjelasan 

guru melalaui gambar. 

2) Masing-masing siswa diberi tugas untuk memasangkan gambar dengan 

pernyataan yang ada. 

3) Jika dalam kelas terdapat siswa yang tidak berani untuk memasangkan gambar 

maka guru harus memberikan motivasi secara langsung saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

4) Melatih siswa untuk melaksanakan tugas dari guru secara lisan. 

5) Melatih siswa untuk berpikir logis dan sistematis.  

 

2.1.1.2. Langkah- langkah yang harus dilakukan dengan Metode Picture And 

Picture adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar.  

3) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 

materi. 

4) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 
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6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7) Kesimpulan/rangkuman. 

 

2.1.1.3. Kekurangan dan Kelebihan Metode Picture And Picture 

Metode picture and picture sering digunakan karena merupakan metode 

yang baik dan efektif dalam menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan 

yang sifatnya pemahaman. 

 

1. Metode Picture And Picture Memiliki Kelebihan yaitu: 

a. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa 

b. melatih berpikir logis dan sistematis 

c. Membantu pengembangan respon yang siap dan tepat 

d. memupuk rasa tanggung jawab 

e. Memperkuat motivasi belajar 

f. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar  

g. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

Dengan uraian diatas ditegaskan kembali bahwa dengan picture and picture 

akan dapat mengaktifkan siswa, dapat menghindari kesalahan pengertian dari 

siswa dan guru, dan siswa akan merasa lebih terkesan karena siswa mengalami 

sendiri. Sehingga akan lebih mendalam dan lebih lama disimpan dalam pikiran 

tentang sesuatu proses yang terjadi.  

2. Kekurangan Metode Picture And Picture  

Disamping memiliki beberapa kelebihan, metode picture and picture juga 

tidak terlepas dari kelemahan. Kelemahan metode picture and picture yaitu: 

Memakan banyak waktu dan Banyak siswa yang pasif. 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan metode picture and picture maka ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan seperti: guru harus mempersiapkan sesuatu 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan picture and picture, menjelaskan tujuan 
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picture and picture kepada siswa, memperhatikan situasi dan kondisi yang dapat 

mempengaruhi jalannya metode picture and picture. 

 

2.1.1.4. Penggunaan Metode Picture And Picture 

Penggunaan metode picture and picture ini mempunyai tujuan agar siswa 

mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Penggunaan 

metode picture and picture menunjang proses interaksi belajar mengajar di kelas 

karena dapat memusatkan perhatian siswa pada pelajaran, meningkatkan 

partisipasi aktif siswa untuk mengembangkan kecakapan siswa dan memotivasi 

siswa untuk belajar lebih giat (N.K, 1991:84). 

Dengan kata lain penggunaan metode picture and picture bertujuan untuk 

mewujudkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, menghindari kesalahan 

dalam memahami konsep-konsep dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

serta dapat melatih kecakapan siswa dalam menganalisa sesuatu yang sedang 

berlangsung. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode picture and picture 

adalah metode yang dapat mengembangkan keaktifan siswa dalam proses belajar. 

 

2.1.2. Pembelajaran IPS  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang 

mengintegrasikan materi-materi terpilih dari ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan 

pengajaran anak didik. Melalui pengajaran IPS diharapkan anak didik dapat 

memiliki wawasan sederhana tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial. 

Pada bagian ini akan dijabarkan tentang pengertian IPS, hakekat IPS, tujuan 

pembelajaran IPS, ruang lingkup, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

IPS kelas 4 SD. 

 

2.1.2.1. Pengertian IPS 

Menurut Depdikbud RI. Dalam kurikulum 1975 IPS ialah bidang studi yang 

merupakan pauan dari sejumlah mata pelajaran sosial. 
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Nasution, (dalam Widiarto, Soewarso 2010:1) IPS adalah suatu program 

pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan, yang pada pokoknya 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik maupun dalam lingkungan 

sosialnya, dan yang bahannya diambil dari berbagai ilmu-ilmu sosial: geografi, 

ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, politik dan psikologi sosial. 

Ilmu pengetahuan sosial adalah program pendidikan yang mengintegrasikan 

secara interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu pengetahuan 

sosial lahir dari pakar pendidikan untuk membekali para siswa supaya nantinya 

mereka mampu menghadapi dan menangani kompleksitas kehidupan di 

masyarakat yang seringkali berkembang secara tidak terduga. Perkembangan 

seperti itu dapat membawa berbagai dampak yang luas.Karena luasnya akibat 

terhadap kehidupan maka lahir masalah yang seringkali disebut masalah sosial. 

Para peserta didik nantinya harus menghadapi gejala-gejala seperti itu. 

Dalam mengajar IPS siswa dihadapkan dalam berbagai hal antara lain: fakta, 

konsep, generalisasi, dan selanjutnya prinsip, penjelasan, dan teori. Fakta meliputi 

hal yang sangat luas meliputi objek, peristiwa, proses, dan sebagainya. Konsep 

diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam menyampaikan 

apa yang dipikirkannya. Konsep dipakai untuk berkomunikasi antara sesama 

manusia secara intelektual. Konsep menghubungkan fakta-fakta yang sedemikian 

rupa sehingga terbentuk suatu pola yang bermakna. Generalisasi menghubungkan 

suatu pola yang bermakna, yang menggambarkan hal yang lebih tinggi. 

Generalisasi mengandung kepastian dan berlaku umum (Suwarso, 2007:10). 

Nama Ilmu Pengetahuan Sosial dalam dunia pendidikan dasar dan menengah 

di Negara kita muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum SD, SMP, 

dan SMA tahun 1975. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS yang diberikan 

pada jenjang SD/MI memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 

Peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah suatu program 
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pendidikan maupun kumpulan beberapa mata pelajaran yang terkait dengan 

kehidupan sosial yang berkumpul menjadi satu dengan pendekatan ilmu-ilmu 

sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, 

ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya dan dapat dikaji berdasarkan seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.  

 

2.1.2.2. Hakekat IPS  

Seperti telah disinggung di atas pada hakekatnya IPS adalah telaah tentang 

manusia dan dunianya. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam 

hidup itu mereka harus mampu mengatasi rintangan yang mungkin timbul dari 

sekelilingnya maupun dari akibat hidup bersama. Begitulah IPS melihat manusia 

dari berbagai sudut pandang. Singkatnya yang menjadi bahan kajian atau bahan 

belajar IPS adalah keseluruhan tentang manusia. (Widiarto, Soewarso 2010:5). 

 

2.1.2.3. Tujuan Pembelajaran IPS 

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 secara logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampailan dalam kehidupan 

social 

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. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS adalah mengenal 

konsep, memiliki kemampuan dasar, melakukan tindakan, mengajukan 

pertanyaan, menjelaskan, memilih, menjawab, mengikuti dan menceritakan. 
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2.1.2.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajara IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Manusia, Tempat, dan lingkungan 

2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3) Sistem Sosial dan Budaya  

4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

 

2.1.2.5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas 4 SD  

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas 4 SD Semester 2 

(Puskur Depdiknas R.I., 2007) 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/kota dan  

provinsi 

 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain 

di daerahnya 

2.2 Mengenal  pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi,  dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

2.1.3. Hasil Belajar 

Minat terhadap kajian proses belajar dilandasi oleh keinginan untuk 

memberikan pelayanan pengajaran dengan hasil yang maksimal. Pengajaran 

merupakan proses membuat belajar terjadi di dalam diri anak. Pengajaran 

bukanlah menginformasikan materi agar dikuasai oleh siswa, tetapi memberikan 
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kondisi agar siswa mengusahakan terjadi belajar dalam dirinya. Siswa tidaklah 

dalam kedudukan yang pasif, tapi aktif mengusahakan terjadinya proses 

belajarnya sendiri. Oleh karena itu, pengajaran dilakukan untuk membuat siswa 

melakukan belajar, maka pengajaran akan dilakukan secara baik dengan 

memahami bagaimana proses belajar terjadi pada siswa. 

Pengajaran harus didasarkan atas pemahaman tentang bagaimana anak 

belajar. Pada bagian ini akan dijabarkan lebih lengkap mengenai pengertian 

belajar, dan hasil belajar dalam kegiatan proses pengajaran. 

 

2.1.3.1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan 

lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilaku. Pengertian belajar 

menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

Belajar adalah ”Suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu 

bersifat secara relatif konstan dan berbekas” Winkel (dalam Purwanto 2009:39). 

Belajar adalah “suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” (Slameto 

(2010:2). 

Belajar adalah ”Suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Sejalan dengan perumusan diatas, ada pula tafsiran lain tentang 

belajar yang menyatakan, bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah 

laku individu melalui interaksi dengan lingkungan” (Hamalik 2001:28)   

Dari berbagai pendapat tentang belajar, semua dapat digunakan dalam 

pembelajaran karena belajar harus diterapkan dalam siswa untuk memperoleh 

perubahan siswa dalam hal perilaku siswa. Terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan 

menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern” (Slameto, 2010:54). 
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2.1.3.2. Pengertian Hasil Belajar 

Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan.Tujuan itu 

bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkret yakni 

tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, tujuan 

nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hampir setiap orang. 

Keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan dalam tingkah laku seseorang pada 

dasarnya dibentuk dan di tempuh melalui proses belajar, karena itu seseorang 

dapat dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu terjadi suatu 

proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku.  

Menurut Nana Sudjana (2004:14) hasil belajar adalah suatu akibat dari proses 

belajar dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang disusun 

secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. 

Winkel (dalam Purwanto, 2009:45) hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Perubahan 

tingkah laku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan 

yang diberikan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Tujuan pengajaran adalah tujuan yang menggambarkan kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran 

yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku (behavior) yang dapat diamati dan 

diukur. Pada umumnya tujuan pendidikan dapat dimasukkan ke dalam salah satu 

dari ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik Subino (dalam 

Purwanto, 2009:42). Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan tingkah 

laku dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan-perubahan dalam 

aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa 

jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2002:32) hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu 

interaksi tindakan dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 

Oleh karenanya tes hasil belajar sebagai alat untuk mengukur hasil belajar harus 
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mengukur apa yang sudah dipelajari dalam proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang ditimbulkan oleh hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungann di sekiranya yang terjadi sebagai 

hasil belajar dapat berupa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan. Perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan yang bersifat 

positif. 

Teori belajar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagaimana 

dikemukakan Sardiman (2006:24) yaitu: “(1) Behaviorisme, (2) Kognitivisme, (3) 

Teori belajar berdasarkan Psikologi Sosial, dan (4) Teori belajar Gagne”.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses belajar 

mengajar dalam jangka waktu tertentu, umumnya hasil belajar dalam sekolah 

berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh 

mana siswa telah menguasai materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya 

hasil belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf, atau kalimat dan terdapat dalam 

periode tertentu. Selanjutnya, proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil 

oleh setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filosofisnya. 

Namun untuk menyatakan persepsinya terhadap penilaian hasil belajar harus tetap 

berpedoman pada kurikulum. 

Menurut Usman dan Setiawati (1993:8) menjelaskan bahwa untuk mengukur 

tingkat keberhasilan belajar siswa guru harus melakukan serangkaian tes/evaluasi. 

Adapun ragam evaluasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:  

1) Pre test adalah evaluasi yang dilakukan guru secara rutin pada setiap akan 

memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah mengidentifikasi taraf 

pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan.  

2) Pos test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir 

penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas 

materi yang telah disajikan.  
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3) Evaluasi diagnostic adalah evaluasi yang dilakukan setelah selesai penyajian 

sebuah satuan pelajaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagian-

bagian tertentu yang belum dikuasai siswa.  

4) Evaluasi Formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir penyajian 

satuan pelajaran atau modul. Tujuannya untuk memperoleh umpan balik yang 

sama dengan evaluasi diagnostic, yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar 

siswa.  

5) Evaluasi Sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja 

akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program 

pengajaran.  

6) UAS dan UAN adalah alat penentu status kelulusan siswa sebagai tahap 

penyelesaian program belajar. 

 

2.1.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Setiap siswa memang tidak ada yang sama, perbedaan individual ilmiah 

yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa, sehingga 

menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam hasil belajar. Hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu proses yang didalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling 

mempengaruhi, tinggi rendahnya prestasi belajar siswa tergantung. 

Menurut Slameto (2003:54) faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil belajar sebagai berikut: 

1) Faktor dalam (Faktor Internal) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar yang berasal dari 

siswa yang sedang belajar meliputi: 

a) Kondisi fisiologis 

 Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

belajar seseorang. Seorang siswa dalam keadaan segar jasmaninya akan 

berpengaruh terhadap hasil belajarnya, sebaliknya siswa yang fisiknya lelah juga 

akan mempengaruhi hasil belajarnya. Di samping kondisi tersebut yang tidak 

kalah pentingnya adalah kondisi adalah kondisi panca indera, terutama  

penglihatan dan pendengaran. Sebagian besar yang dipelajari manusia adalah 
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dengan membaca, melihat contoh atau model, melakukan observasi, mengamati 

hasil eksperimen, mendengarkan keterangan guru, mendengarkan ceramah orang 

lain. Jadi jelaslah diantara seluruh panca indera mata dan telinga mempunyai 

peranan yang sangat penting.  

b) Kondisi Psikologis 

 Semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja berpengaruh terhadap proses 

belajar yang juga bersifat psikologis. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

terhadap proses dari hasil belajar yaitu 

(a) Kecerdasan  

 Telah terjadi hal cukup terkenal bahwa kecerdasan besar peranannya dalam 

berhasil atau tidaknya seorang siswa mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu 

program pendidikan. Seorang siswa yang cerdas umumnya akan lebih cepat 

mampu belajar jika dibandingkan dengan siswa yang kurang cerdas, meskipun 

fasilitas dan waktu yang diperlukan untuk mempelajari materi atau bahan 

pelajaran sama. Hasil pengukuran kecerdasan dinyatakan dengan angka yang 

menunjukkan perbandingan kecerdasan yang dikenal dengan istilah IQ 

(Intelligence Quotion). Berbagai hasil penelitian menunjukkan hubungan yang 

erat antara IQ dengan hasil belajar di sekolah. Tinggi rendahnya kecerdasan yang 

dimiliki seorang siswa sangat menentukan keberhasilannya mencapai prestasi 

belajar, termasuk prestasi-prestasinya lain sesuai macam-macam kecerdasan yang 

menonjol yang ada pada dirinya. Hal itu dapat kita ketahui umumnya tingkat 

kecerdasan yang sangat baik cenderung lebih baik angka nilai yang dicapai siswa. 

(b) Bakat  

 Disamping intelegensi, bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya 

terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Bakat adalah kemampuan yang ada 

pada seseorang yang dibawanya sejak lahir, yang diterima sebagai warisan dari 

orang tua. Bagi seorang siswa bakat itu berbeda dengan siswa lain. Ada siswa 

yang berbakat dalam bidang ilmu social, dan ada yang ilmu pasti. Karena itu, 

seorang siswa yang berbakat di ilmu social akan sukar berprestasi tinggi di bidang 

ilmu pasti, dan sebaliknya. Bakat-bakat yang dimiliki siswa tersebut apabila diberi 

kesempatan dikemabgngkan dalam pembelajaran, akan dapat mencapai prestasi 
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yang tinggi. Sebaliknya, seorang siswa ketika akan memilih bidang 

pendidikannya, sebaiknya memperhatikan aspek bakat yang ada padanya. Untuk 

itu, sebaliknya bersama orang tuanya meminta jasa layanan psikotes untuk melihat 

dan mengetahui bakatnya. Sesudah ada kejelasan, baru menentukan pilihan . 

(c) Minat dan Perhatian  

 Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah 

melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap sesuatu. Minat dan 

perhatian biasanya berkaitan erat. Apabila seorang siswa menaruh minat pada 

pada satu pelajaran tertentu biasanya cenderung memperhatikannya dengan baik. 

Minat dan perhatian yang tinggi pada mata pelajaran akan memberi dampak yang 

baik bagi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, seorang siswa harus menaruh 

minat dan perhatian yang tinggi dalam proses pembelajaran-pembelajaran di 

sekolah. Dengan minat dan perhatian yang tinggi, kita boleh yakin akan berhasil 

dalam pembelajaran. 

(d) Motivasi  

 Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi belajar kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk belajar. Motivasi selalu mendasari dan mempengaruhi setiap 

usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam 

belajar, kalau siswa mempunyai motivasi yang baik dan kuat, hal itu akan 

memperbesar  usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. Siswa yang 

kehilangan motivasi dalam belajar dalam belajar akan member dampak kurang 

baik bagi prestasi belajarnya. 

(e) Emosi  

 Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses belajar seorang siswa akan 

terbentuk suatu kepribadian tertentu, atau tipe tertentu, misalnya siswa yang 

emosional dalam belajar, akan mudah putus asa. Hal ini mau tidak mau akan 

mempengaruhi bagaimana siswa menerima, menghayati pengalaman yang 

didapatnya dalam suatu pembelajaran. Sebagai contoh Amat siswa SLTA kelas II 

mempunyai emosi labil, cepat marah, mudah tersinggung, tertekan dan merasa 

tidak aman, hal ini dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Sebaliknya Tuti yang 
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merasa aman, gembira dan bebas, ia dapat dengan mudah menerima, menghayati 

pembelajaran di kelas. 

(f) Kemampuan kognitif  

 Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif yaitu kemampuan berpikir 

menalar yang dimiliki siswa. Jadi kemampuan kognitif berkaitan erat dengan 

ingatandan berfikir seorang siswa. Sebagai sesuatu yang harus diketahui guru 

adalah bagaimana mengatur factor-faktor itu, berpengaruh dan membantu siswa 

mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

 

2) Faktor luar ( Eksternal) 

 Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Salah satu faktor yang tergolong dari 

faktor luar ini adalah gaya belajar yang dilakukan oleh guru, antara lain 

pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan model pembelajaran. 

Istilah pendekatan dan strategi sering diartikan sama, dan dalam model biasanya 

termasuk di dalamnya ada metode, strategi dan pendekatan yang digunakan. 

Pendekatan (Approach) dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang 

terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (misalnya dasar 

filosofis, prinsip psikologis, prinsip didaktis, atau prinsip ekologis), yang terarah 

secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian pola 

tindakan tersebut dibangun di atas prinsip-prinsip yang telah terbukti 

kebenarannya sehingga tindakan-tindakan yang terorganisir dapat berjalan secara 

konsisten ke arah tercapainya tujuan atau teratasinya suatu masalah. Pendekatan 

mengandung sejumlah komponen yaitu tujuan, pola tindakan, metode atau teknik, 

sumber-sumber yang digunakan, dan prinsip-prinsip.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa antara lain adalah faktor 

dalam yang diterapkan oleh guru, yaitu pendekatan, strategi, metode, dan model 

pembelajaran. Dan dalam penelitian ini, peneliti memilih metode 

pembelajaran sebagai variabel yang terdiri dari kondisi fisiologis dan kondisi 

psikologis, sedangkan faktor luar dipengaruhi oleh gaya mengajar akan diteliti, 

yaitu variabel yang mempengaruhi hasil belajar IPS. Dalam penelitian ini, peneliti 
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akan meneliti dua variabel penelitian, yaitu metode pembelajaran, dan hasil 

belajar. Adapun metode pembelajaran yang akan diteliti adalah metode picture 

and picture. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar siswa dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan faktor-faktor 

eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa seperti sekolah, orangtua, dan 

masyarakat. 

 

2.2. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan  

Riyana, Irfa (2010) dengan judul penerapan model pembelajaran picture 

and picture untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa tentang peristiwa 

masa kecil pada siswa kelas I semester I SDN Wonodadi 02 kecamatan Bandar 

kabupaten batang tahun ajaran 2010/2011. Tujuan dari hasil penelitian ini adalah 

agar siswa dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa setelah diterapkan metode pembelajar picture and 

picture, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS mengalami peningkatan. 

Rachmawati, Desi (2009) dengan judul Upaya peningkatan pemahaman 

siswa terhadap materi kubus dan balok melalui metode picture and picture 

Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMP Negeri 2 Ngrampal.  Tujuan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah agar siswa dapat meningkatkan hasil 

belajarnya dalam materi kubus dan balok khususnya pelajaran IPS pada 

umumnya, sehingga pembelajaran IPS lebih dipahami dan dikuasai dengan baik. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dengan 

menggunakan metode picture and picture dapat memberikan pemahaman yang 

nyata pada siswa, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan, yaitu 

mengarahkan siswa belajar tuntas dapat tercapai.  

Rofi’ah, Zainur (2008) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh 

pendekatan picture and picture dengan mengoptimalkan barang bekas sebagai 

media pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika pada keliling dan luas 

segi empat ditinjau dari motivasi belajar siswa. Tujuan dari hasil penelitian ini 
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adalah agar siswa dapat meningkatkan prestasi dengan pendekatan metode picture 

and picture. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa setelah diterapkan 

metode pembelajar picture and picture, hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS mengalami peningkatan.  

 

2.3. Kerangka Pikir  

Berpijak pada masalah yang ada, Penggunaan metode pembelajaran 

picture and picture adalah suatu pembelajaran yang dirancang untuk 

memudahkan anak untuk belajar, karena metode pembelajaran picture and 

picture merupakan pembelajaran yang dirancang untuk membuat murid lebih 

aktif, senang, dan dapat melatih siswa untuk menggerjakan tugas yang diberikan 

guru secara lisan dari permulaan sampai akhir pelajaran. 

Dengan keadaan yang aktif dan menyenangkan itu murid tidak merasa 

terbebani dalam menerima pelajaran, karena dalam metode pembelajaran picture 

and picture dirancang sedemikian rupa sehingga siapa-pun yang mengikuti 

pelajaran akan merasa senang dan lebih aktif lagi dalam proses belajar. Situasi 

kelas yang aktif dan menggembirakan itu semua materi yang diberikan oleh guru 

akan mudah diterima oleh murid. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode picture and picture berpeluang besar dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir dapat dirumuskan hipotesis sementara 

dalam penelitian ini adalah penggunakan metode picture and picture dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS, Kompetensi Dasar, “Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya dan mengenal permasalahan sosial di daerahnya” pada siswa 

kelas 4 SD N Dukuh 02 kecamatan Sidomukti Salatiga Semester 2 Tahun 

2012/2013. 


