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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilakukan dalam praktik pembelajaran di kelas 4 SD N Dukuh 

02 Salatiga dengan jumlah siswa 23 pada mata pelajaran IPS pokok 

perkembengan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi dan masalah 

sosial dengan menggunakan salah satu komponen KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) yaitu metode picture and picture. 

4.1.1. Kondisi Awal 

Hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 sebelum diadakan 

tindakan masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum tuntas. Ketuntasan 

klasikal belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS hanya 39% dengan nilai 

rata-rata 69,3. Hal ini belum sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada setiap 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau jauh dari ketuntasan belajar pada mata 

pelajaran IPS yaitu 70.  

Dari hasil analisis data hasil belajar pra siklus dijadikan sebagai salah satu 

contoh pembuktian rendahnya hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, 

dilaksanakan selama 2 siklus dan setiap siklus dilakukan 3 kali pertemuan dengan 

menggunakan metode picture and picture dalam pembelajaran IPS.  

4.2. Pelaksanaan Siklus I 

Praktik pembelajaran pertama dilaksanakan dengan pokok bahasan 

perkembangan teknologi sub pokok bahasan teknologi produksi, komunikasi dan 

transportasi. Dalam siklus I  ini dilakukan melalui tiga kali pertemuan dengan 

rinciannya sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

Hasil evaluasi pra siklus menjadi acuan untuk mengambil tindakan yang tepat 

untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Persiapan yang dilakukan peneliti 

untuk melaksanakan pertemuan pertama ini adalah mempersiapkan instrumen, 

alat dan bahan untuk penelitian agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 
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2) Pelaksanaan Tindakan 

(1) Pertemuan pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 jam 

pelajaran pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2 x 35 menit melalui  beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

(a) Kegiatan awal 

Sebelum pelajaran dimulai guru menata ruangan (meja dan kursi). Hal itu 

dilakukan agar siswa lebih mudah menerima pelajaran dan tidak jenuh pada saat 

pelajaran berlangsung, kemudian guru bersama-sama dengan siswa berdoa sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah itu guru mempresensi 

siswa. Untuk mengawali pembelajaran guru bertanya kepada siswa: ”pada minggu 

sebelumnya siswa belajar tentang materi apa?” setelah kegiatan itu guru 

menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

(b) Kegiatan inti 

Guru menjelaskan pengertian teknologi, teknologi produksi dan contohnya 

dengan berdemonstrasi dengan gambar. Setelah itu guru meminta siswa untuk 

menyebutkan beberapa contoh yang termasuk teknologi produksi. Siswa 

mengklasifikasikan contoh teknologi produksi dengan gambar. 

(c) Kegiatan akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Kemudian guru mengadakan refleksi tentang pembelajaran yang 

telah dilakukan. Pada akhir pertemuan ini guru memberikan tes. 

 

(2) Pertemuan kedua  

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 jam 

pelajaran ketiga dan keempat dengan alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

(a) Kegiatan awal 

Sebelum masuk pada materi guru bertanya kepada siswa tentang 

kegiatan/materi pelajaran sebelumnya. Sebagai apersepsi guru bertanya ”siapa 
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yang mempunyai hanpone?”. Setelah itu guru menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan serta tujuannya. 

(b) Kegiatan inti 

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 dan 

ada yang 6 siswa. Kemudian guru membagi gambar dan lembar kerja siswa untuk 

kegiatan mengurutkan gambar dengan benar. Guru meminta siswa untuk 

memasang atau menempelkan  gambar contoh teknologi komunikasi pada masa 

tradisional dan masa modern secara benar. Guru membimbing siswa yang 

kesulitan. 

(c) Kegiatan akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. 

Kemudian guru mengadakan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pada akhir pertemuan ini guru memberikan tes. 

 

(3) Pertemuan ketiga 

Tindakan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 jam pelajaran 

pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

(a) Kegiatan awal  

Sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu guru mempresensi siswa. Untuk 

masuk pada materi guru bertanya pada siswa tentang kegiatan/materi yang 

dipelajari sebelumnya. Setelah itu guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu melanjutkan kegiatan mengurutkan gambar secara benar dan 

terurut. 

(b) Kegiatan inti 

Guru membagi siswa dalam 4 kelompok (kelompok seperti pada pertemuan 

kedua). Kemudian guru membagi gambar dan lembar kerja siswa untuk diisi pada 

kegiatan mengurutkan gambar. Siswa diminta untuk menempelkan gambar sesuai 

dengan contoh teknologi transportasi masa kini dan masa lalu. Guru membimbing 

siswa yang masih kesulitan dalam melakukan mengurutkan gambar. Kemudian 
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salah satu siswa perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok yang dicatat pada lembar kerja. 

(c) Kegiatan akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. 

Kemudian guru mengadakan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pada akhir pertemuan ini guru memberikan tes. 

 

4.2.1.  Hasil Observasi Siklus I 

Pada saat pembelajaran siklus I dimulai, peneliti meminta bantuan kepada 

guru kelas 5 sebagai observer untuk mengamati jalannya pembelajaran dari awal 

hingga akhir pembelajaran dengan mengisi lembar pengamatan yang telah 

disediakan. Lembar pengamatan tersebut diantaranya adalah lembar observasi 

kinerja guru dan keaktivan siswa pada lembar observasi setiap aspek yang diamati 

mempunyai skor. Skor 1 dengan nilai kurang, skor 2 nilai cukup, skor 3 nilai baik 

dan skor 4 dengan nilai sangat baik. Skor yang diperoleh dihitung dengan 

menjumlahkan perolehan keseluruahan pada setiap aspek. 

Pada pertemuan pertama, dari hasil pengamatan observer pembelajaran 

berjalan dengan lancar, tetapi masih beberapa hal yang kurang diantaranya guru 

belum menguasai kelas dan pembelajaran dengan baik sehingga masih banyak 

siswa yang pasif saat mengikuti pembelajaran. kerja sama siswa dalam kelompok 

masih kurang terutama dalam mengemukakan pendapat, dan pada saat 

mengerjakan evaluasi masih ada siswa yang belum bisa, dan masih ada siswa 

yang mencontek.  

Pada pertemuan kedua adalah guru telah melakukan proses pembelajaran 

sudah sesuai RPP, dan pertemuan kedua ini, kegiatan pembelajaran sudah mulai 

berjalan dengan baik. kerja sama siswa dalam kelompok mulai aktif dan saling 

bertukar pendapat dan pada saat mengerjakan evaluasi siswa sudah bisa 

mengerjakan soal dengan baik. Sedangkan pada pertemuan ketiga, kegiatan 

pembelajaran sudah berjalan baik, pada lembar observasi sudah banyak yang 

dapat skor 4. Pada saat mengerjakan evaluasi sudah sesuai dengan waktu yang 
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ditentukan. Untuk lebih jelasnya, hasil observasi kinerja guru dan keaktivan siswa 

dapat dilihat di bawah ini:  

 

4.2.1.1. Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus I 

Pada pertemuan pertama siklus I kegiatan guru dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode picture and picture diamati oleh observer. Pengamatan 

yang dilakukan dengan lembar observasi kegiatan guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Jumlah katagori yang diinginkan ada 4 (empat) katagori, yakni 

katagori sangat baik, katagori baik, katagori cukup, katagori kurang 

Jarak kelas interval = (Total skor maksimal – total skor minimal): (jumlah 

katagori). 

    = (76-19) : 4 

    = 14 

Setelah melakukan perhitungan-perhitungan tersebut, maka disusun kriteria 

observasi kinerja guru berdasarkan total skor lembar obsevasi pada tabel 4.1 di 

bawah ini. 

 

 

Tabel 4.1 
Kriteria Obsevasi Kinerja Guru  

 
Kriteria Penilaian  Keterangan 

62-76      = A                A = Sangat baik 

48-61      = B                B = Baik 

34-47      = C                C = Cukup 

<33         = D                D = Kurang 

 

Adapun pengamatan yang difokuskan pada kegiatan guru dalam 

menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran IPS dapat dilihat 

pada tabel 4.2 di bawah ini: 
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Tabel 4.2 
Capaian Skor Kinerja Guru dalam Pembelajaran IPS Siklus I 

 
 

Aspek Kinerja Guru 
Skor Penilaian 

Rentang 
Skor 

Katagori Siklus I Total 
Skor 

Kriteria 

1) Pra Pembelajaran 
2) Membuka 

Pembelajaran 
3) Kegiatan Inti 

Pembelajaran 
4) Penguasaan materi  

pelajaran 
5) Pendekatan/strategi 

pembelajaran 
6) Pemanfaatan 

media/sumber 
belajar 

7) Penilaian proses dan 
hasil belajar 

8) Penutup 

 
62-76 

 
A 

Pertemuan 
I 

 
48 

 
Baik 

 
 

48-61 
 

B 
Pertemuan 

II 
 

53 
 

Baik  
 

 
34-47 

 

 
C 

Pertemuan 
III 

 
58 

 
Baik  

 
<33 

 
D 

  

 

Pencapaian skor kinerja guru selama mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran IPS siklus I apabila 

dianalisis berdasarkan total skor dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 4.1 

di bawah ini: 

      
  Diagram 4.1 Capaian Skor Kinerja Guru Siklus I 

Siklus I pertemuan I pertemuan II pertemuan III

katagori baik baik baik

Total skor 48 53 59
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Diagram 4.1 menunjukkan bahwa pencapaian skor kinerja guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode picture and picture pada mata 

pelajaran IPS siklus I pertemuan pertama yaitu 48 dengan katagori baik, 

pertemuan kedua 53 dengan katagori baik dan pertemuan ketiga 59 dengan 

katagori baik. 

 

4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Selain kegiatan pembelajaran guru, aktivitas belajar siswa juga dinilai oleh 

observer dengan lembar observasi yang sudah ditetapkan. Jumlah kategori yang 

diinginkan dalam lembar obsevasi siswa sama dengan lembar observasi kinerja 

guru ada 4 (empat) katagori, yakni katagori sangat baik, katagori baik, katagori 

cukup, katagori kurang. 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode picture and picture pada siklus I tersaji pada tabel 4.3 di 

bawah ini: 

Tabel 4.3 
Capaian Skor Keaktivan Siswa dalam Proses Pembelajaran IPS Siklus I 

 
 
 

Aspek Keaktivan Siswa 

Skor Penilaian 

Rentang 
Skor 

Katagori Siklus I Total 
skor 

Kriteria 

1) Pra Pembelajaran 
2) Kegiatan Awal 

Pembelajara 
3) Kegiatan Inti 

Pembelajaran 
4) Pendekatan/strategi 

pembelajaran 
5) Pemanfaatan 

media/sumber 
belajar 

6) Penilaian proses 
dan hasil belajar 

7) Penutup 

 
62-76 

 
A 

Pertemuan 
I 

 
44 

 
Cukup 

  
 

48-61 
 

B 
Pertemuan 

II 
 

48 
 

Baik  
 

34-47 
 

C 
Pertemuan 

III 
 

49 
 

Baik  
 

 
<33 

 
D 
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Tabel 4.3 di atas menunjukan aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran picture and picture pada mata pelajaran IPS siklus I pertemuan 

pertama memperoleh skor 44 dikatakan cukup, pada pertemuan kedua mendapat 

skor 48 dengan katagori baik dan pada pertemuan ketiga mendapat skor yaitu 49 

dengan katagori baik. Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas 4 SD N Dukuh 

02 selama mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode picture 

and picture pada mata pelajaran IPS siklus I apabila dianalisis berdasarkan total 

skor dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 4.2 di bawah ini: 

 
 Diagram 4.2 Capaian Skor Aktivitas Belajar Siswa Siklus  I 
 

Diagram 4.2 menunjukan bahwa pencapaian skor aktivitas siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dalam menggunakan metode picture and picture 

pada mata pelajaran IPS siklus I pertemuan pertama yaitu 44 dengan katagori 

cukup, pertemuan kedua 48 dengan katagori baik, dan pertemuan ketiga 49 

dengan katagori baik. 

 

4.2.2. Refleksi Siklus I 

Sebelum melakukan tindakan pada siklus 2 diadakan refleksi proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. Refleksi diadakan dengan melibatkan 

2 teman sejawat. Kegiatan refleksi bertujuan untuk mendapatkan kritik dan saran 

dari teman sejawat selaku observer, agar pada siklus II hasil evaluasi 

Siklus I Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III

Katagori Cukup Baik Baik

Total skor 44 48 49

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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pembelajaran mencapai target yang telah ditentukan. Hasil refleksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Pertemuan pertama, pembelajaran menggunakan metode picture and picture 

masih kurang baik. Karena guru tidak memanfaatkan waktu dengan baik, 

sehingga siswa dalam mengikuti proses pembelajaran tidak efektif. Masih 

banyak kegiatan yang direncanakan belum dilakukan. Sehingga pada 

pertemuan kedua dan ketiga guru harus berusaha melakukan semua kegiatan. 

Nilai tuntas pada pertemuan pertama berjumlah 11 siswa, sedangkan yang 

tidak tuntas ada 12 siswa. Pada pertemuan pertama ini pembelajaran berjalan 

dengan lancar tetapi masih ada sedikit hambatan yaitu sebagai berikut: 

a. Siswa tidak menempati tempat duduknya masing-masing. 

b. Kurangnya perhatian siswa disaat guru menyampaikan materi 

pembelajaran. 

c. Kurangnya Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan diskusi 

kelompok 

2) Pada pertemuan kedua dan ketiga hampir semua kegiatan yang direncanakan 

dilakukan akan tetapi belum maksimal. Sehingga pada siklus kedua guru harus 

seoptimal mungkin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.  

 

Ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 yaitu pertemuan pertama 11 siswa atau 

52%, pertemuan kedua 14 siswa atau 61%, dan pertemuan ketiga 16 siswa atau 

70% siswa tuntas meningkat dibandingkan dengan ketuntasan belajar siswa 

sebelum diadakan tindakan yaitu 39%. Rata-rata siklus I dari pertemuan pertama 

mencapai 73.39, pertemuan kedua 74.60, pertemuan ketiga 77.39 sedangkan rata-

rata siswa sebelum tindakan 69.30. Hasil belajar IPS siswa siklus I belum sesuai 

dengan indikator keberhasilan dalam penelitian yaitu siswa tuntas pertemuan 

pertama mencapai 11 atau 49 %, pertemuan kedua 14 atau 64 %, pertemuan 

ketiga 17 atau 78 %. Sehingga perlu ada perbaikan dalam pembelajaran metode 

picture and picture melalui siklus 2. 
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4.2.3. Hasil Tindakan Siklus I 

Hasil tindakan merupakan hasil analisis data dari penilaian proses observasi 

maupun hasil tes formatif siklus I. Lembar observasi diperoleh dari hasil 

pengamatan oleh ibu Wahyuni pada siklus I pertemuan pertama, kedua, dan 

ketiga. Data dapat dilihat pada halaman 41 . Sedangkan hasil tes berupa nilai tes 

formatif siklus I dan siklus II pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Data dapat 

dilihat pada sub bab hasil belajar IPS halaman 57. 

 

4.3. Pelaksanaan Siklus II 

Praktik pembelajaran dilaksanakan dengan pokok bahasan masalah sosial. 

Siklus II ini dilakukan sama dengan siklus I yaitu melalui tiga kali pertemuan 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

Hasil refleksi pada siklus I dengan teman sejawat/observer menjadi salah satu 

pertimbangan untuk melaksanakn pembelajaran yang lebih baik lagi. Persiapan 

yang dilakukan untuk melaksanakan pertemuan pada siklus II ini adalah dengan 

mempersiapkan instrumen, alat dan bahan untuk penelitian agar efektifitas 

pembelajaran dapat meningkat dibanding pada siklus I. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

(1) Pertemuan Pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 jam 

pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa  kegiatan 

sebagai berikut: 

(a) Kegiatan awal 

Sebelum pelajaran dimulai berdoa terlebih dahulu, kemudian mempresensi 

siswa. Apresepsi untuk mengawali pembelajaran guru bertanya pada siswa 

tentang kegiatan/materi sebelumnya. Guru memperlihatkan gambar masalah sosial 

kepada siswa ”apa saja yang anak-anak ketahui tentang masalah sosial?”. Setelah 

apresepsi guru menjelaskan materi yang akan dipelajari beserta tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran tersebut. 
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(b) Kegiatan inti 

Guru membagi siswa dalam 4 kelompok (seperti pada siklus I). Setelah itu 

guru membagi dan lembar kerja siswa dan hand out materi untuk melakukan 

kegiatan mengurutkan gambar tentang masalah sosial. Siswa diminta untuk 

mengurutkan gambar  dan mengisi lembar kerja yang sudah disediakan. Guru 

membimbing siswa yang kesulitan. 

(c) Kegiatan akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. 

Kemudian guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pada akhir pertemuan ini guru memberikan tes. 

 

(2) Pertemuan kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 jam ketiga 

dan keempat dengan alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

(a) Kegiatan awal 

Sebelum masuk pada materi guru bertanya kepada siswa tentang 

kegiatan/materi pelajaran sebelumnya. Sebagai apersepsi guru bertanya ”siapa 

yang pernah dirampok?”.  Setelah itu guru menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan serta tujuannya. 

(b) Kegiatan inti 

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 dan 

ada yang 6 siswa. Kemudian guru membagi gambar dan lks untuk kegiatan 

mengurutkan gambar dengan benar. Guru meminta siswa untuk memasang atau 

menempelkan  gambar tentang masalah sosial yang sudah disediakan, kemudian 

siswa perwakilan kelompok diminta maju didepan kelas untuk mengurutkan 

gambar secara logis sesuai dengan petunjuk. Guru membimbing siswa yang 

kesulitan. 
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(c) Kegiatan akhir  

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. 

Kemudian guru mengadakan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pada akhir pertemuan ini guru memberikan tes. 

 

(3) Pertemuan ketiga 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 jam pertama 

dan kedua dengan alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

(a) Kegiatan awal 

Untuk mengawali pembelajaran guru bertanya kepada siswa tentang 

kegiatan/materi sebelumnya. Setelah itu guru menjelaskan tentang kegiatan yang 

akan dilakukan.  

(b) Kegiatan inti 

Guru membahas tentang kegiatan dan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kemudian salah satu siswa perwakilan dari kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusinya yang dicatat pada lembar kerja. Setelah itu 

mengulas sedikit tentang materi-materi yang sudah dipelajari. 

(c) Kegiatan akhir 

Dalam pertemuan ketiga ini diadakan tes untuk mengetahui seberapa jauh 

pemahaman materi yang sudah diajarkan. 

 

4.3.1. Hasil Observasi Siklus II 

Dari hasil pengamatan yang dilakukakan oleh observer selama proses 

pembelajaran siklus II diperoleh hasil pada pertemuan pertama, guru telah 

memberikan semangat kepada siswa dengan memberikan penghargaan dan 

pengarahan ketika siswa tidak bisa mengerjakan soal. Terlihat pada skor peroleh 

dalam lembar observasi guru pertemuan pertama yaitu dengan total skor 60, 

sedangkan pada lembar observasi siswa pertemuan pertama memperoleh skor 52. 

Pada pertemuan kedua siswa sudah aktif berpendapat dan bertanya kepada teman 

sekelompoknya atau kepada guru dan berani mengacungkan tangan ketika guru 
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bertanya mengenai materi pembelajaran, hasil skor kinerja guru pada pertemuan 

kedua 69, dan siswa 62. Sedangkan pada pertemuan ketiga, tidak ada siswa yang 

ribut, ketika evaluasi berlangsung dan tidak ada siswa yang mencontek pekerjaan 

temannya. Untuk hasil observasi secara keseluruhan dapat dilihat di bawah ini: 

 

4.3.1.1. Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus II 

Kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran guru dengan 

menggunakan metode picture and picture pada siklus II baik pada pertemuan 

pertama, kedua maupun pertemuan ketiga yang dinilai observer sudah 

menunjukan hasil yang sangat baik dari siklus I. Jumlah kategori yang diinginkan 

ada 4 (empat) kategori, yakni kategori sangat baik, kategori baik, kategori cukup, 

kategori kurang. 

Adapun pengamatan yang difokuskan pada kegiatan guru dengan 

menggunakan metode picture and picture dalam pembelajaran IPS dapat dilihat 

pada tabel 4.4 di bawah ini: 

 

Tabel 4.4 
Capaian Skor Kinerja Guru dalam Pembelajaran Menggunakan Metode 

Picture And Picture pada Siklus II 
 

Aspek Kinerja Guru 
Skor Penilaian 

Rentang 
Skor 

Katagori Siklus I Total 
Skor 

Kriteria 

1) Pra Pembelajar 
2) Membuka 

Pembelajara 
3) Kegiatan Inti 

Pembelajara 
4) Penguasaan materi 

pelajaran 
5) Pendekatan/strategi 

pembelajara 
6) Pemanfaatan 

media/sumber belajar 
7) Penilaian proses dan 

hasil belajar 
8) Penutup 

 
62-76 

 
A 

Pertemuan 
I 

 
60 

 
Baik 

 
 

48-61 
 

B 
Pertemuan 

II 
 

69 
 

Sangat 
baik  

 
 

34-47 
 

 
C 

Pertemuan 
III 

 
73 

 
Sangat 

baik 
 

<33 
 

D 
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Pada siklus II pertemuan pertama memperoleh skor 60 dengan kriteria baik. 

Kegiatan yang kurang dilakukan yaitu menyimpulkan materi, pertemuan kedua 

memperoleh skor 69 kriteria sangat baik. Pada pertemuan ketiga siklus II 

mendapat skor 73 semua kegaiatan yang dilakukan guru dilaksanakan dengan 

kreteria sangat baik.  

Hasil penilaian kinerja guru dalam pembelajaran dengan menggunakan 

metode picture and picture pada mata pelajaran IPS siklus II apabila dianalisis 

berdasarkan nilai aktivitas kinerja  dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 

4.3 di bawah ini: 

 
  Diagram 4.3 Capaian Skor Kinerja Guru Siklus II. 
 
 Pada diagram 4.3 di atas dapat dilihat pencapaia skor kinerja guru 

pertemuan pertama memperoleh skor kegiatan 60. Kegiatan yang kurang 

dilakukan yaitu menyimpulkan materi, pertemuan kedua total skor 69. Pada 

pertemuan ketiga siklus II mendapat skor 73 semua kegaiatan yang dilakukan 

guru semua dilaksanakan dengan kreteria sangat baik dan sudah menunjukan 

kesuksesan dalam mengajar. 

 

4.3.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Sedangkan untuk hasil aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran picture and picture pada siklus II tersaji pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Siklus II Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III

Katagori Baik Sangat baik Sangat baik

Total Skor 60 69 73
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Tabel 4.5 
Capaian Skor Keaktivan Siswa dalam Proses Pembelajaran IPS Siklus II 

 
Aspek Keaktivan 

Siswa 

Skor Penilaian 
Rentang 

Nilai 
Katagori Siklus II Total 

Skor 
Kriteria 

1) Pra Pembelajaran 
2) Kegiatan Awal 

Pembelajara 
3) Kegiatan Inti 

Pembelajaran 
4) Pendekatan/strategi 

pembelajaran 
5) Pemanfaatan 

media/sumber 
belajar 

6) Penilaian proses 
dan hasil belajar 

7) Penutup 

 
62-76 

 
A 

 
Pertemuan 

I 

 
52 

 
Baik 

 
 

48-61 
 

B 
 

Pertemuan 
II 

 
62 

 
Sangat 

baik 
  

 
34-47 

 
C 

 
Pertemuan 

III 

 
71 

 
Sangat 

baik 
 

 
<33 

 
D 

  

 

Tabel 4.5 di atas menunjukan aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran metode picture and picture pada siklus II pertemuan pertama 

memperoleh skor 52 dikatakan baik, pertemuan kedua total skor 62 dikatakan 

sangat baik, dan pada pertemuan ketiga siklus II mendapat skor 71 dikatakan 

sangat baik sekali dan proses pembelajaran pada siklus II pertemuan ketiga 

dilaksanakan dengan berhasil. 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 selama 

mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan picture and picture pada 

mata pelajaran IPS siklus II apabila dianalisis berdasarkan nilai aktivitas siswa  

dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 4.4 di bawah ini: 

 
    Diagram 4.4 Hasil Penilaian Keaktivan Belajar Siswa Siklus II 

Siklus II Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III

Katagori Baik Sangat baik Sangat baik

Total skor 52 62 71
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Diagram 4.4 menunjukkan bahwa hasil penilaian keaktivan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran IPS 

siklus II  pertemuan pertama yaitu 52 dengan katagori baik, pertemuan kedua 62 

dengan katagori sangat baik, dan pertemuan ketiga 71 dengan katagori sangat 

baik. Dari hasil skor nilai siswa proses pembelajaran di kelas sudah berhasil 

dengan baik.  

 

4.3.2. Refleksi Siklus II 

Pada akhir kegiatan siklus II diadakan refleksi proses pembelajaran yang 

telah dilakukan. Kegiatan refleksi bertujuan untuk mendapatkan kritik dan saran 

dari observer. Hasil refleksi tersebut adalah pembelajaran dengan menggunakan 

metode picture and picture pada siklus II pertemuan pertama sudah baik, untuk 

pertemuan berikutnya guru harus mengoptimalkan seluruh kegiatan yang 

direncanakan agar hasilnya lebih baik lagi.  

Pada pertemuan pertama dan kedua siklus II siswa sudah terbiasa terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan metode picture and picture sehingga 

pembelajaran dilakukan dengan aktif dan siswa tidak ramai sendiri.  

Pada pertemuan ketiga yang dilakukan guru sudah bisa dikatakan berhasil, 

yang dapat ditunjukan dari meningktanya hasil ketuntasan belajar siswa yaitu 22 

siswa atau 96% siswa tuntas. Dapat disimpulkan pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan metode picture and picture pada siklus II berhasil karena 

memperoleh penilaian pada pertemuan pertama adalah 91%, pertemuan kedua 

91% dan pertemuan ketiga meningkat menjadi 96%.  

 

4.3.3. Hasil Tindakan Siklus II 

Hasil tindakan merupakan hasil analisis data dari penilaian proses 

observasi maupun hasil tes formatif siklus II. Lembar observasi diperoleh dari 

hasil pengamatan oleh ibu Wahyuni pada siklus II pertemuan pertama, kedua, dan 

ketiga. Data dapat dilihat pada halaman 49. Sedangkan hasil tes berupa nilai tes 

formatif siklus I dan siklus II pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Data dapat 

dilihat pada sub bab hasil belajar IPS halaman 57. 
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4.3.4.  Perbandingan Kinerja Guru dan Keaktivan Siswa dalam 

 Pembelajaran IPS Siklus I dan Siklus II  

Setelah diamati atau dicatat oleh observer kinerja guru dalam mengajar 

dengan menggunakan metode picture and picture diperoleh data perbandingan 

antara siklus I dan siklus II yang tampak pada tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 
Perbandingan Kegiatan/kinerja Guru Siklus I dan Siklus II 

 
Aktivitas Mengajar  Total skor kriteria  

 
 

Siklus I 

Pertemuan pertama 
 

48 Baik  

Pertemuan kedua 
 

53 Baik 

Pertemuan ketiga 
 

59 Baik  

 
 

Siklus II 

Pertemuan pertama 
 

60 Baik 

Pertemuan kedua 
 

69 Sangat baik  

Pertemuan ketiga 73 Sangat baik 
  

 Hasil perbandingan pencapaian skor kegiatan/kinerja guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode picture and picture pada mata 

pelajaran IPS siklus I dan siklus II apabila dianalisis berdasarkan nilai aktivitas 

kinerja  dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 4.5 di bawah ini: 

 
  Diagram 4.5 Perbandingan Kinerja Guru Siklus I dan Siklus II 

Siklus I 
pertemuan 

I

Siklus I 
pertemuan 

II

Siklus I 
pertemuan 

III

Siklus II 
pertemuan 

I

Siklus II 
pertemuan 

II

Siklus II 
pertemuan 

III

Total skor 48 53 59 60 69 73
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 Dilihat dari hasil di atas bahwa kegiatan guru mengajar menggunakan 

metode picture and picture pada siklus I pertemuan pertama yaitu 48 dengan 

katagori baik, pada pertemuan kedua yaitu 53 dengan katagori baik dan pada 

petemuan ketiga 59 dengan katagori baik. Sedangkan pada siklus II mengalami 

peningkatan, pada pertemuan pertama siklus II menjadi 60 dengan katagori baik, 

pada pertemuan kedua 69 dengan katagori sangat baik, dan pada pertemuan ketiga 

73 dengan katagori sangat baik. Dapat disimpulkan kegaiatan pembelajaran dalam 

dengan menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran IPS siswa 

kelas 4 SD N Dukuh 02 dari setiap pertemuan mengalami peningkatan yang 

ditunjukan dari total skor kegiatan guru mengajar. Jika dilihat dari seluruh 

kegiatan pembelajaran yang direncanakan, maka dapat dikatakan kegiatan 

pembelajaran pada siklus II berhasil. 

 Berdasarkan hasil analisis data observasi aktivitas belajar siswa pada siklus 

I dan siklus II, dalam kegiatan belajar selama menggunakan metode pembelajaran 

picture and picture Maka, diperoleh data perbandingan aktivitas belajar siswa 

siklus I dan siklus II yang tampak pada tabel 4.7 di bawah ini:  

 

Tabel 4.7 
Perbandingan Keaktivan Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 
Aktivitas Mengajar   Total Skor Kriteria  

 
 

 
Siklus I  

 
Pertemuan pertama 

 
44 

 
Cukup 

 
Pertemuan kedua 

 
48 

 
Baik 

 
Pertemuan ketiga 

 
49 

 
Baik  

 
 
 

Siklus II  

 
Pertemuan pertama 

 
52 

 
Baik 

 
Pertemuan kedua 

 
62 

 
Sangat baik  

 
Pertemuan ketiga 

 
71 

 
Sangat baik 
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Hasil perbandingan penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran IPS siklus I dan 

siklus II apabila dianalisis berdasarkan nilai aktivitas kinerja  dapat disajikan 

dalam bentuk grafik batang 4.6 di bawah ini: 

 
 Diagram 4.6 Perbandingan Keaktivan Siswa Siklus I dan Siklus II 
 
 Dilihat dari hasil diatas bahwa keaktivan siswa selama proses pembelajaran 

metode picture and picture pada siklus I pertemuan pertama yaitu 44 dengan 

katagori cukup, pada pertemuan kedua 48 dan yaitu 49 dengan katagori baik. 

Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan, pada pertemuan pertama siklus 

II menjadi 52 dengan katagori baik, pertemuan kedua 62 dengan katagori sangat 

baik dan pada pertemuan ketiga 71 dengan katagori sangat baik. 

 Dapat disimpulkan bahwa kegiatan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran melalui metode picture and picture pada mata pelajaran IPS siswa 

kelas 4 SD N Dukuh 02 dari setiap pertemuan mengalami  peningkatan yang 

ditunjukan dari hasil skor nilai aktivitas siswa belajar. Jika dilihat dari seluruh 

kegiatan pembelajaran yang direncanakan, maka dapat dikatakan kegiatan 

pembelajaran pada siklus II berhasil.  

 

Siklus I 
pertemuan 

I

Siklus I 
pertemuan 

II

Siklus I 
pertemuan 

III

Siklus II 
pertemuan 

I

Siklus II 
pertemuan 

II

Siklus II 
pertemuan 

III

Total skor 44 48 49 52 62 71
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4.4. Hasil Analisis Data 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 dalam 

kegiatan pembelajaran. Peningkatan hasil belajar yang terjadi kemudian dianalisis 

dengan cara membandingkan antara data pada kondisi awal, siklus I dan siklus II 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga.  

 

4.4.1. Hasil Belajar IPS 

Data hasil belajar IPS pada penelitian ini dapat dilihat peningkatannya 

berdasarkan data hasil belajar dari kondisi awal, siklus I dan siklus II pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga. 

 

4.4.1.1. Kondisi Awal 

Hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 sebelum diadakan tindakan 

masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum tuntas. Ketuntasan klasikal 

belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS hanya 39% dengan nilai rata-rata 

69,3. Hal ini belum sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada setiap kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) atau jauh dari ketuntasan belajar pada mata pelajaran 

IPS yaitu 70.  

Berdasarkan hasil ulangan harian tampak bahwa ketuntasan belajar siswa 

sebelum diadakan tindakan hanya 9 siswa yang tuntas dan 14 yang tidak tuntas. 

Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan kurangnya keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran yang ditandai kurangnya pehatian siswa pada saat mengikuti 

pelajaran dan konsentrasi siswa dalam pembelajaran lemah. 

 

4.4.1.2. Siklus I 

Dari temuan hasil penelitian diperoleh hasil perbaikan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan pada pembelajaran siklus I. Hasil analisis pengamatan tes 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I yang telah dilakukan diperoleh hasil yang 

tersaji pada tebel 4.8 di bawah ini:  
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Tabel 4.8 
Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD N Dukuh 02 Pra Siklus dan Siklus I 

 
 

No 
 

Ketuntasan 
 

Pra siklus 
 

Siklus I 
 

  Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

III 

Fre Per Fre Per Fre Per Fre Per 

1 Tuntas 9 39% 11 52% 14 61% 16 70% 

2 Tidak Tuntas 14 61% 12 48% 9 39% 7 30% 

Jumlah 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 

Nilai tertinggi 86  100  100  100  

Nilai terendah 60 60 60 60 

Nilai rata-rata 69.30 73.39 74.60 77.39 

 

Keterangan Tabel: 

Fre: Frekuensi 

Per: Persentase 

 Dengan demikian nilai rata-rata siswa pada siklus I pertemuan pertama 

adalah 73.39, pertemuan kedua 74.60 dan pertemuan ketiga 77.39 meningkat 

dibandingkan nilai rata-rata sebelum tindakan yaitu 69.30. Jumlah siswa yang 

tuntas belajarnya pada siklus I selalu menigkat dari pertemuan peratama adalah 

11, pertemuan kedua 14, dan pertemuan ketiga 16 siswa, sementara pada sebelum 

tindakan 9 siswa. Nilai tertinggi diperoleh siswa pada siklus I sudah ada yang 

mencapai nilai tertinggi yaitu 100, nilai terendah 60. Perolehan hasil belajar IPS 

siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 dengan menggunakan metode picture and picture 

jumlah siswa yang nilainya ≥ 70 atau yang memenuhi KKM sudah terlihat 

meningkat. Hasil tes pada siklus I apabila dianalisis berdasarkan ketuntasan 

belajar dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 4.7 di bawah ini: 
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 Gambar 4.7 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Kelas 4 Siklus I 
 

Siswa yang tuntas pada siklus I pertemuan pertama berjumlah 11 siswa 

atau dipersentasekan sebesar 48%, pertemuan kedua 61% atau 14, dan 

pertemmuan ketiga 70% atau 16 siswa, sedangkan siswa yang belum tuntas hasil 

belajarnya pertemuan pertama 52% atau 12, pertemuan kedua 39% atau 9, 

pertemuan ketiga 30% atau 7 siswa meningkat dibandingkan hasil belajar pra 

siklus. Namun demikian, hasil yang diperoleh pada siklus I belum mencapai 

standar yang telah ditetapkan pada indikator kinerja pada penelitian ini. Indikator 

keberhasilan penelitian ini dianggap berhasil apabila 20 siswa nilainya tuntas 

dalam kelas atau ketuntasan klasikal 87%. dari data dapat diperoleh informasi 

bahwa siswa yang telah tuntas pada siklus I pertemuan pertama mencapai 48% 

(11 siswa), pertemuan kedua 61% (14 siswa), pertemuan ketiga 70% (16 siawa) 

oleh karena itu penelitian dilanjutkan dengan mempersiapkan siklus II.  

 

4.4.1.3. Siklus II 

Pada pertemuan pertama, kedua dan pertemuan ketiga siklus 2 diakhir 

pembelajaran diadakan tes/evaluasi untuk mengukur ketuntasan hasil belajar 

siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini: 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III

Nilai Tuntas 11 14 16
Nilai Tidak tuntas 12 9 7
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Tabel 4.9 
Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD N Dukuh 02 Pra Siklus dan Siklus II 

 
 

No 
 

Ketuntasan 
 

Rentang 
Nilai 

 
Pra Siklus 

 
Siklus II 

   Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

Pertemuan 
III 

Fre Per Fre Per Fre Per Fre Per 
1 Tuntas 90-100 

80-89 
70-79 

9 39% 21 91% 21 91% 22 96% 

2 Tidak 
Tuntas 

60-69 
50-59 

14 61% 2 9% 2 9% 1 4% 

Jumlah  23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 
Nilai tertinggi 86  100  100  100  
Nilai terendah 60 60 60 60 
Nilai rata-rata 69.30 83.26 88.69 91.30 
 

Keterangan Tabel: 

Fre: Frekuensi 

Per: Persentase 
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 Dilihat dari hasil belajar siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 Siklus II setiap 

pertemuan selalu meningkat, dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa dalam kelas 

pada siklus II pertemuan pertama adalah 83.26 salah satu siswa pada pertemuan 

pertama tidak tuntas dikarenakan tidak masuk, pertemuan kedua 88.69, dan 

pertemuan ketiga 91.30 meningkat dibandingkan nilai rata-rata sebelum tindakan 

69.30, dan siklus 1 pertemuan pertama 73.39, pertemuan kedua 74.60, dan 

pertemuan ketiga 77.39. Jumlah siswa yang tuntas belajarnya pada siklus II 

meningkat dari pertemuan pertama 21, pertemuan kedua 21, dan pertemuan ketiga 

yaitu 22 siswa, sementara pada kondisi awal hanya 9 siswa dan siklus 1 

pertemuan pertama yaitu  11, pertemuan kedua 14, dan pertemuan ketiga 16 

siswa. Tabel 4.4 menunjukan bahwa perolehan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD 

N Dukuh 02 dengan menggunakan metode picture and picture pada siklus 2 

dengan jumlah siswa yang nilainya ≥ 70 atau yang memenuhi KKM sudah terlihat 

meningkat. Hasil tes pada siklus 2 apabila dianalisis berdasarkan ketuntasan 

belajar dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 4.8 di bawah ini:    

             

Diagram 4.8 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Siklus II.   

 Diagram 4.8 menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

siklus II sudah mencapai standar yang telah ditetapkan pada indikator kenerja 

pada penelitian ini. Indikator keberhasilan penelitian ini dianggap berhasil apabila 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III

Nilai Tuntas 21 21 22
Nilai Tidak Tuntas 2 2 1
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rata-rata nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS lebih tinggi dari KKM 

70 dengan kriteria keberhasilannya yaitu 85%. Dari data tersebut dapat diperoleh 

informasi bahwa yang telah tuntas pada siklus 2 pertemuan pertama sudah 

mencapai 91% (21 siswa), pertemuan kedua sama dengan pertemuan pertama 

yaitu 91% (21 siswa), dan pertemuan ketiga sudah mencapai 96% (22 siswa). Dari 

hasil data siklus II tersebut sudah menunjukan keberhasilan ketuntasan belajar 

yang sudah sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian dan mengalami 

peningkatan seperti yang dikatakan oleh Irfa Riyana (2010) dalam hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa setelah menggunakan metode pembelajaran picture 

and picture,  hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS meningkat  dari sebelum 

tindakan (39%), siklus 1 pertemuan pertama (52%), pertemuan kedua (61%), dan 

pertemuan ketiga (70%) dan siklus II pertemuan pertama (91%), pertemuan kedua 

(91%), pertemuan ketiga (96%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.10 di 

bawah ini: 
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Data Temuan Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar IPS Kelas 4 SD N Dukuh 02 Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus II 

 Tabel 4.10 
Perbandingan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD N Dukuh 02 Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus II 

 
 

No 
 

 
Ketuntasan 

 
Pra siklus 

 
Siklus I 

 
Siklus II 

  Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

Pertemuan 
III 

Fre Per Fre Per Fre Per Fre Per Fre Per Fre Per Fre Per 
1 Tuntas 9 39% 11 52% 14 61% 16 70% 21 91% 21 91% 22 96% 
2 Tidak 

Tuntas 
14 61% 12 48% 9 39% 7 30% 2 9% 2 9% 1 4% 

Jumlah 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 
Nilai tertinggi 86  100  100  100  100  100  100  
Nilai terendah 60 60 60 60 60 60 60 
Nilai rata-rata 69.30 73.39 74.60 77.39 83.26 88.69 91.30 

 

Keterangan Tabel: 

Fre: Frekuensi 

Per: Persentase 
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Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa ada kenaikan hasil belajar dari pra 

siklus, siklus I dan siklus II. Nilai yang di atas KKM dari pra siklus 9 siswa 

meningkat pada siklus 1 pertemuan pertama menjadi 11, pertemuan kedua 14, dan 

pertemuan ketiga 16 siswa, meningkat lagi pada siklus II pertemuan pertama 

menjadi 21, pertemuan kedua sama dengan pertemuan pertama 21, dan pertemuan 

ketiga 22 siswa dari 23 siswa adanya peningkatan hasil belajar IPS tiap siklus 

setelah dilakukan metode pembelajaran picture and picture seperti yang dikatakan 

oleh Zainur Rofi’ah bahwa model pembelajaran picture and picture sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram batang 4.9 dibawah ini: 

 
Diagram 4.9 Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II. 

Berdasarkan diagram 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dan 

ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan kelas dilaksanakan, nilai rata-ratanya 

adalah 69.30 dengan ketuntasan klasikal 39% siswa tuntas, siswa mengalami 

peningkatan setelah dilaksanakan tindakan dengan menggunakn metode picture 

and picture dalam pembelajaran rata-rata siklus I pertemuan pertama menjadi 

73.39, pertemuan kedua 74.60, dan pertemuan ketiga 77.39 dengan ketuntasan 

belajar pertemuan pertama mencapai 48%, pertemuan kedua 61%, dan pertemuan 
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ketiga 70% siswa tuntas. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat, 

pertemuan pertama menjadi 83.26, pertemuan kedua 88.69, dan pertemuan ketiga 

91.30 dengan ketuntasan klasikal mencapai 96% siswa tuntas hasil belajarnya. 

 

4.5. Pembahasan  Penggunaan Metode Picture And Picture  dalam  

Pembelajaran 

Pembelajaran tindakan dalam penelitian ini  dilaksanakan  dalam  2 siklus, 

setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemua. Pada siklus 1 pertemuan pertama dengan 

materi perkembangan teknologi produksi. Dari pengamatan terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan didapatkan permasalahan antara lain siswa kurang 

memperhatikan penyampaian materi dengan menggunakan metode picture and 

picture, dalam proses pembelajaran masih banyak siswa yang sibuk sendiri dan 

tidak menempati tempat duduknya masing-masing, siswa tidak berani 

mengungkapkan pendapat pada kelompok. Selain itu karena terbiasa dengan 

proses pembelajaran yang lalu siswa masih banyak yang bingung dan kurang 

dapat  mencermati/mengerjakan lembar tugas yang diberikan guru.  

Guru melalui metode picture and picture dengan memanfaatkan gambar 

kurang optimal terlihat pada kegiatan-kegiatan guru dalam pembelajaran yang 

direncanakan belum dilakukan. Sehingga pertemuan berikutnya harus berusaha 

melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan 

Pada pertemuan kedua siklus 1 masih ditemukan permasalahan-permasalahan 

seperti diatas. Sehingga guru terus menerus memotivasi siswa untuk mau berperan 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan sudah banyak dilakukan tetapi kurang optimal yang ditunjukan hasil 

penilaian observer terhadap pembelajaran yang dilakukan masih dibawah kriteria 

sangat baik. Kegiatan guru pada siklus 1 pertemuan pertama memperoleh skor 48 

dengan kriteria baik, sedangkan pada pertemuan kedua memperoleh skor 53 

dengan kriteria baik dan pertemuan ketiga total skor sama 59 dengan kriteria baik. 

Pada pertemuan siklus 2 masalah-masalah tersebut sudah berkurang, yang 

ditunjukan antara lain: siswa sudah berani mengungkapkan pendapat pada 

kelompok, siswa sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Dari hasil 
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pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran pada siklus II diperoleh skor nilai 

60 pada pertemuan pertama, 69 pada pertemuan kedua, dan 73 pada pertemuan 

ketiga guru berusaha memperbaiki dan menambahkan kegiatan-kegiatan yang 

belum dilakukan pada siklus 1 semua indikator kegiatan guru dilakukan pada 

pembelajaran di siklus II. 

Pelaksanaan Metode Picture And Picture membutuhkan partisipasi dan 

kerjasama antar anggota kelompok. Metode ini, dapat meningkatkan cara belajar 

siswa menuju pembelajaran yang lebih baik, sikap saling menolong dalam 

beberapa perilaku sosial. Tujuan dari pembelajaran dengan metode Picture And 

Picture adalah agar siswa dapat belajar bersama teman-temannya (yang 

heterogen), dengan menumbuhkan rasa sosial yang ditandai dengan bekerja dalam 

kelompok, saling mengungkapkan pendapat dan Saling mengoreksi. 

Dalam kelompok terdiri dari siswa yang heterogen. Selain dengan adanya 

kerjasama juga terjalin kekompakan untuk menyelesaikan tugas untuk 

memperoleh hasil yang baik.  

Peningkatan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode Picture And 

Picture dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai hasil tes evaluasi dari kondisi 

awal dan tiap-tiap siklus. Pada kondisi awal yaitu pada nilai ulangan harian 

dengan rata-rata nilai rata-rata nilai ketuntasan belajar siswa 69.30 dan nilai rata-

rata pada siklus I pertemuan pertama adalah 73.39, pertemuan kedua 74.60, dan 

pertemuan ketiga 77.39. Kemudian pada siklus II juga terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yaitu dari nilai rata-rata pertemuan pertama 73.39, pertemuan kedua 

74.60, dan pertemuan ketiga 77.39 pada siklus I naik menjadi 83.26 pertemuan 

pertama, 88.69 pertemuan kedua dan 91.30 pertemuan ketiga pada siklus II. 

Secara umum dapat dilakukan bahwa pembelajaran menggunakan metode 

picture and picture yang dilakukan guru pada siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 dari 

siklus 1 ke siklus II ada peningkatan yang baik, ini berarti bahwa pembelajaran 

IPS dengan menggunkan metode picture and picture dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS. 

 


