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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

Dalam penelitian ini, teori yang akan dikaji adalah (1) Pembelajaran IPA, 

(2) Pola Berpikir Sistematis, (3) Hasil belajar, (4) Pembelajaran Picture and 

Picture. 

 

2.2 Pembelajaran IPA  

2.2.1. Pengertian IPA  

Pembelajaran IPA mulai dikenalkan ditingkat sekolah sejak kelas 1 SD. 

Pengajaran IPA yang monoton telah membuat para siswa mulai merasa jenuh. 

Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu 

dengan cara efektif dan efisien. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dapat berupa 

analisis tujuan dan karakteristik siswa. Analisis sumber belajar, penetapan strategi 

pengorganisasian dan isi belajar, menetapkan strategi pengolahan dan 

pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki keterampilan dalam 

memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam setiap jenis kegiatan 

pembelajaran, diharapkan pencapaian tujuan belajar dapat dipenuhi. 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai disiplin ilmu penerapannya dalam 

masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi sangat penting. Pengajaran IPA 

dan keterampilan proses IPA untuk siswa hendaknya dimodifikasi sesuai taraf 

perkembangan kognitif siswa, karena struktur kognitif anak-anak tidak dapat 

dibandingkan dengan struktur kognitif ilmuwan. Oleh karena itu anak-anak perlu 

diberi kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA sehingga 

diharapkan akhirnya mereka berfikir dan memiliki sifat ilmiah ( Trianto, 

2010:135).  

IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selanjutnya IPA 

juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif), ( Soekardjo, 

1973;1).  
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 IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta 

dengan segala isinya. Nash (Hendro Darmodjo, Jenny R.E.Kaligis, 1992) 

mengatakan bahwa IPA itu adalah suatu cara atau cara metode untuk mengamati 

alam, mengamati dunia bersifat analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan 

antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain sehingga keseluruhannya 

membantu persepektif yang baru tentang objek yang diamatinya. 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam semesta beserta isi dan kejadian-

kejadian yang dapat diperoleh dan dikembangkan baik secara induktif atau 

deduktif. Pembelajaran IPA melalui suatu proses pengamatan, 

percobaan, dan penemuan. Pendidikan IPA diarahkan untuk bersikap 

dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.  

 

2.2.2  Hakikat IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

(Permendiknas No. 22 tahun 2006) Ruang lingkup mata pelajaran IPA Untuk  

SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

a) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan. 

b) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. 

c) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana. 

d) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

 

2.2.3  Tujuan Pengajaran IPA   

 Tujuan pengajaran IPA adalah untuk memahami konsep-konsep IPA dan 

keterkaitannya dengan pengetahuan sehari-hari, memiliki keterampilan proses 

untuk mengembangkan pengetahuan gagasan alam sekitar, mempunyai minat 

untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan 

sekitar, bersikap ingin tahu, tekun, kritis, bertanggung jawab, bekerja sama dan 
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mandiri, mampu menerapkan berbagai konsep IPA, mampu menggunakan 

teknologi sederhana, mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, 

sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha esa. 

 Dalam permendiknas No 22 tahun 2006 mata pelajaran IPA di SD 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a) Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam. 

f) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan. 

 

2.2.4  Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar  

  Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek 

yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi 

kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, 

pemecahan masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Lingkup pemahaman konsep dalam 

kurikulum KTSP relatif sama jika dibandingkan dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang sebelumnya digunakan. Ruang lingkup materi yang 

terdapat dalam Kurikulum KTSP meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. 



12 
 

 
 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA kelas IV semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

Bumi dan Alam Semesta 

10. Memahami perubahan 

       lingkungan fisik dan 

      pengaruhnya terhadap 

      daratan. 

 

10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab 

        perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

        cahaya matahari, dan gelombang air laut). 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan 

         fisik terhadap  daratan (erosi, abrasi, banjir, 

         dan longsor). 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

         lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). 

 

 

2.3 Pola Berpikir Sistematis 

2.3.1 Pengertian Pola Berpikir Sistematis 

Berpikir (thinking) merupakan suatu kegiatan mental yang dialami 

seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus 

dipecahkan. Berpikir merupakan proses yang dinamis yang dapat dilukiskan 

menurut proses atau jalannya. Proses berpikir itu pada pokoknya terdiri dari 3 

langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan 

kesimpulan.   

Pola berpikir atau mindset adalah sekumpulan kepercayaan (belief) atau 

cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya 

akan menentukan level keberhasilan hidupnya.  (Adi W. Gunawan dalam Yoga, 

2008).   

Sistematis adalah segala usaha untuk meguraikan dan merumuskan sesuatu 

dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang 

berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab 

akibat menyangkut obyeknya. Jadi pengertian pola berpikir sistematis adalah cara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Logis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
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kemampuan berpikir siswa untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas 

sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah dalam suatu kerangka.  

Penemuan indikator keterampilan pola berpikir sistematis dapat 

diungkapkan melalui aspek-aspek perilaku yang diungkapkan dalam definisi 

berpikir kritis. Menurut beberapa definisi yang diungkapkan terdahulu, terdapat 

beberapa kegiatan atau perilaku yang mengindikasikan bahwa perilaku tersebut 

merupakan kegiatan-kegiatan dalam pola berpikir sistematis. Angelo 

mengidentifikaasi lima perilaku yang sistematis dalam pola berpikir sistematis. 

Penilaku tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan Menganalisis 

Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan menguraikan sebuah 

struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui pengorganisasian 

struktur tersebut (http://www.uwsp/cognitif.htm.). Dalam keterampilan tersebut 

tujuan pokoknya adalah memahami sebuah konsep global dengan cara 

menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih 

kecil dan terperinci. Pertanyaan analisis, menghendaki agar pembaca 

mengindentifikasi langkah-langkah logis yang digunakan dalam proses berpikir 

hingga sampai pada sudut kesimpulan (Harjasujana, 1987: 44). Kata-kata 

operasional yang mengindikasikan keterampilan berpikir analitis, diantaranya: 

menguraikan, membuat diagram, mengidentifikasi, menggambarkan, 

menghubungkan, memerinci, dsb. 

2. Keterampilan Mensintesis 

Keterampilan mensintesis merupakan keterampilan yang berlawanan dengan 

keteramplian menganallsis. Keterampilan mensintesis adalah keterampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru. 

Pertanyaan sintesis menuntut pembaca untuk menyatupadukan semua informasi 

yang diperoleh dari materi bacaannya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru 

yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaannya. Pertanyaan sintesis ini 

memberi kesempatan untuk berpikir bebas terkontrol (Harjasujana, 1987: 44). 
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3. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan 

dengan sistematis sehinga setelah kegiatan membaca selesai siswa mampu 

menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga mampu mempola sebuah 

konsep. Tujuan keterampilan ini bertujuan agar pembaca mampu memahami dan 

menerapkan konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru 

(Walker, 2001:15). 

4. Keterampilan Menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan 

pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai 

pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang baru yang lain (Salam, 1988: 68). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa keterampilan ini menuntut 

pembaca untuk mampu menguraikan dan memahami berbagai aspek secara 

bertahap agar sampai kepada suatu formula baru yaitu sebuah simpulan. Proses 

pemikiran manusia itu sendiri, dapat menempuh dua cara, yaitu : deduksi dan 

induksi. Jadi, kesimpulan merupakan sebuah proses berpikir yang 

memberdayakan pengetahuannya sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah 

pemikiran atau pengetahuan yang baru. 

5. Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai 

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai 

sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai menghendaki 

pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang diukur dengan 

menggunakan standar tertentu (Harjasujana, 1987: 44). 

 Menurut pendapat Ennis (1985: 55-56), mengidentifikasi indikator pola 

berpikir sistematis, yang dikelompokkannya dalam lima besar aktivitas sebagai 

berikut dalam tabel 2.2 : 
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Tabel 2.2 

Tabel pola Berfikir Sistematis 

No Pola berpikir sistematis  Indikator 

1 Memberikan penjelasan 

sederhana 

yang berisi memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta 

menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan 

atau pernyataan. 

2 Membangun 

keterampilan dasar 

yang terdiri atas mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak dan 

mengamati serta mempertimbangkan suatu 

laporan hasil pengamatan gambar. 

3 Menyimpulkan yang terdiri atas kegiatan awal dalam proses 

pembelajaran atau mempertimbangkan hasil 

penarikan kesimpulan dalam suatu 

pembelajaran pada kegiatan akhir dan 

membuat serta menentukan nilai yang dapat 

diambil selama berlangsungnya pembelajaran. 

4 Memberikan penjelasan 

lanjut 

yang terdiri atas mengidentifikasi istilah-

istilah dalam pembelajaran dan 

mempertimbangkan ukuran dalam 

pembelajaran yang dapat diberikan dan dapat 

diterima siswa serta mengidentifikasi 

tanggapan siswa. 

5 Mengatur strategi dan 

teknik 

yang terdiri atas menentukan tindakan yang 

akan dilakukan sesuai dengan pembelajaran 

Picture and Picture dan berinteraksi dengan 

orang lain dalam kelompok. 

 

2.4  Hasil Belajar 

2.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

 Secara umum hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Horward Kingsley membagi tiga 

macam hasil belajar, yakni : (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 

pengertian, (c) sikap dan cita-cita. sedangkan menurut Bloom (Nana 

Sudjana,2005) membagikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotoris. Ranah kognitif berkenan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenan 

dengan sikap terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 
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penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris berkenan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada eanam aspek psikomotorik , 

yakni (a) gerakan reflex, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan 

persptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan komplek, (f) 

gerakan ekspersif dan interpretative. 

1. Ranah Kognitif  

a. Tipe hasil belajar : pengetahuan 

  Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata knowledge dalam   

  taksonomi Bloom. 

b. Tipe hasil belajar : pemahaman  

  Tipe hasil pemahaman lebih tinggi daripada pengetahuan adalah pemahaman. 

      c.   Tipe hasil belajar : aplikasi  

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret atau situasi khusus. 

   d.  Tipe hasil belajar : analisis 

  Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur – unsur atau 

bagian –   bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. 

  e.  Tipe hasil belajar : evaluasi  

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat 

dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, metode, materi. 

2.  Ranah Afektif 

     Ranah afektif berkenan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan 

bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah 

memiliki penguasaan  kognitif tingkat tinggi. 

3. Ranah Psikomotoris 

     Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skil) dan 

kemampuan bertindak individu.  

Menurut Soedarto (1997:49) hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang 

dicapai oleh belajar mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa dan setelah menerima pengalaman belajar (Sudjana, 

1990:22). 
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Menurut Slameto dalam Anwar dan Hendra (2011:107) “Hasil belajar 

adalah sutau proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, berupa hasil 

pengalamannya dalam interkasi dengan lingkungannya”. 

Menurut Arikunto (1990:133) mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil 

akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan 

yang dapat diaamati,dan dapat diukur”.  

Menurut Sudjana, (2008:22) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia meneriman pengalaman belajarnya. Menurut 

Nasution (2011:176) hasil belajar adalah nyata dari apa yang dapat dilakukannya 

dan yang tidak dapat dilakukannya sebelumnya. Maka terjadi perubahan kelakuan 

yang dapat kita amati dan dapat dibuktikannya dalam perbuatan. 

Berdasarkan definisi hasil belajar menurut para ahli tersebut, maka yang 

dimaksud dengan hasil belajar dalam penelitian adalah hasil akhir dari proses 

kegiatan belajar siswa dari seluruh kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas dan menerima suatu pelajaran untuk mencapai kompetensi yang berupa 

aspek kognitif yang diungkapkan dengan menggunakan suatu alat penilaian yaitu 

tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk nilai, aspek afektif yang 

menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan aspek psikomotorik 

yang menunjukkan keterampilan dan kemampuan bertindak siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 

2.4.2 Faktor – Faktor yang Menpengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Wina Sanjaya (2009:170) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu: 1) Faktor yang ada pada diri 

siswa itu sendiri yang kita sebut faktor individu, 2) Faktor yang ada pada luar 

individu yang kita sebut dengan faktor sosial. 

Faktor dari dalam (intern) atau faktor individu berpengaruh terhadap hasil 

belajar diantaranya motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. 

Faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi adalah motivasi. 
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  Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari luar 

(ekstern) atau faktor sosial yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah 

lingkungan fisik dan non fisik (termasuk suasana kelas dalam belajar, seperti riang 

gembira, menyenangkan), lingkungan social budaya, lingkungan keluarga, 

program sekolah, guru, pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah. Guru 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap proses maupun hasil belajar, 

sebab guru merupakan manajer atau sutradara dalam kelas. Oleh karena itu guru 

dituntut agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 

aktif dan menantang. 

 

2.5  Pembelajaran Picture and Picture 

2.5.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif tipe Picture and Picture 

Picture and Picture adalah salah satu dalam pembelajaran kooperatif. 

Menurut Robert E. Slavin (2008), pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan memperhatikan 

keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa bekerja sama dan 

memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada 

waktu yang bersamaan dan ia menjadi nara sumber bagi teman yang lain untuk 

memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. Selanjutnya Stahl (Isjoni 2009: 35) 

menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik 

dan meningkatkan sikap tolong menolong dalam perilaku sosial. Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mendorong siswa aktif 

menemukan sendiri pengetahuannya melalui ketrampilan proses. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok setiap anggota saling bekerjasama dan membantu 

dalam memahami suatu bahan ajar. Selama kerja kelompok, tugas anggota 

kelompok adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu teman 

sekelompok mencapai ketuntasan (Slavin 1995: 73). 
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2.5.2  Pembelajaran Picture and Picture 

Salah satu model kooperatif yang saat ini populer dalam pembelajaran 

adalah  pembelajaran Picture and Picture ini merupakan salah satu bentuk model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Pembelajaran 

Picture and Picture adalah suatu pembelajaran yang menggunakan gambar dan 

dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, 

Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu 

menekankan aktifnya peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Inovatif 

setiap pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda dan selalu 

menarik minat peserta didik dan kreatif, setiap pembelajarnya harus 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. 

Pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses 

pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses 

pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan 

gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk carta 

dalam ukuran besar.  

Pembelajaran Picture and Picture untuk kalangan SD memang paling 

cocok karena hampir semua mata pelajaran dapat menggunakan pembelajaran ini. 

Setiap pembelajaran yang kita gunakan harus kita persiapkan secara matang, 

karena jika tidak benar-benar kita persiapkan maka pembelajaran yang kita 

gunakan akan gagal dan siswa pastinya akan cenderung mudah bosan dengan apa 

yang kita ajarkan kepada mereka. Dalam proses mengajar kita juga harus dapat 

menggunakan beberpa model pembelajaran, agar siswa yang akan kita ajarkan 

tidak merasa bosan atau jenuh, hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 

 

 

 



20 
 

 
 

2.5.3   Langkah – Langkah Pembelajaran Picture and Picture 

Menurut Johnson & Johnson, prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif 

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. 

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 kelompok kooperatif. 

Sesuai dengan namanya, model ini menggunakan media gambar dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan cara memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi 

urutan yang logis. Melalui cara seperti ini diharapkan siswa mampu berpikir 

dengan logis sehingga pembelajaran menjadi bermakna. 

Langkah-langkah dalam Pembelajaran Picture and Picture memuat sebagai 

berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

Di langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi 

Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian maka 

siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Disamping 

itu guru juga harus menyampaikan indikator-indikator KD, sehingga sampai 

dimana yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar. 

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru 

memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses 

pembelajaran dapat dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi 
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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. 

3) Guru menunjukkan/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 ditunjukan oleh guru 

atau oleh temannya. Dengan Picture atau gambar kita akan menghemat energi kita 

dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam 

perkembangakan selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasikan gambar atau 

mengganti gambar dengan video atau demontrasi yang kegiatan tertentu. 

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

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

Di langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara 

langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara 

adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus menjalankan tugas 

yang harus diberikan.Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk 

diurutan, dibuat, atau dimodifikasi. 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut.  

 Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan 

KD dengan indikator yang akan dicapai.   

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.  

Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus memberikan 

penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk 

mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa 

hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indicator yang telah ditetapkan. 

Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. 

7)  Kesimpulan/rangkuman 

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai   

penguatan materi pelajaran. 
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Menurut Suprijono (2009) yang menyatakan bahwa, langkah-langkah 

dalam model pembelajaran Picture and Picture yaitu :  

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Menyajikan materi 

sebagai pengantar.  

2. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi.  

3. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.  

4. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut, 

dari alasan atau urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

 

Menurut Agus (dalam Nursaadah, 2010), langkah – langkah dari 

pembelajaran Picture and Picture ini adalah: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

3. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar – gambar kegiatan    

berkaitan dengan materi. 

4. Guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantianuntuk    

mengidentifikasi gambar – gambar. 

5. Guru menanyakan alasan berdasarkan materi yang telah diberikan. 

6. Dari alasan tersebut guru mulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan 

konsep kompetensi yang ingin dicapai. 

7. Kesimpulan/rangkuman. 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa langkah- 

langkah pembelajaran Picture and Picture dapat dilihat tabel 2.3 sintak di bawah 

ini, langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran Picture and Picture mata 

pelajaran IPA kelas IV adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Sintak Pembelajaran Picture and Picture  

Langkah 

Langkah 

Keterangan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Menyampai 

kan kompetensi 

dasar dan 

tujuan 

pembelajaran 

yang ingin 

dicapai. 

Sebelum materi 

pembelajaran di 

mulai guru 

menyampai kan 

KD dan tujuan 

pembelajran 

sesuai materi 

yang akan di 

ajarkan. 

- Menyampaikan 

indikator  -

indikator 

ketercapaian 

KD, sehingga 

KKM yang di 

tetapkan dapat 

dicapai peserta 

didik. 

- Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran. 

- Menyampaikan 

uraian kegiatan. 

- Mendengar kan 

penjelasan guru. 

- Dapat 

mengetahui 

sampai sejauh 

mana yang 

harus  

dikuasainya. 

 

Penyajian 

materi dan 

pembagian 

kelompok 

secara 

heterogen. 

Menarik 

perhatian dalam 

proses 

pembelajaran di 

mulai dari  

materi yang akan 

di ajarkan dan 

membentuk 

kelompok. 

- Memberikan 

materi sebagai 

pengantar. 

- Motivasi siswa 

belajar tentang 

materi yang 

akan diajarkan. 

- Membagikan 

kelas menjadi 

beberapa 

kelompok. 

- Minat untuk 

mempelajari 

materi yang 

akan di ajarkan. 

- Membentuk 

kelompok, 1 

kelompok 

terdiri dari  6-7 

siswa. 

- Duduk sesuai 

dengan 

kelompok yang 

sudah di 

tentukan. 

Menunjukan 

gambar-gambar 

yang  berkaitan 

dengan materi. 

Guru mengajak 

siswa ikut 

terlibat aktif 

dalam proses 

pembelajaran 

dengan 

mengamati setiap 

- Menunjukan 

gambar-gambar 

kepada siswa. 

- Menjelaskan 

gambar-gambar  

yang  sesuai 

dengan materi 

- Memperhati kan 

gambar yang di 

perlihatkan oleh 

guru. 

- Mendengar kan 

penjelasan 

tentang gambar 
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gambar yang di 

tunjukan oleh 

guru atau 

kelompok-

kelompok yang 

lainnya. 

yang di ajarkan. 

- Membagikan 

gambar – 

gambar kepada 

setiap 

kelompok yang 

sudah di 

bentuk. 

- Memfasilitasi 

siswa untuk 

berdiskusi 

dalam 

kelompok. 

yang berkaitan 

dengan materi 

yang akan di 

ajarkan. 

- Berdiskusi 

dalam 

kelompok.  

- Aktif dengan 

menjelaskan 

gambar yang di 

bagikan. 

Masing-masing 

kelompok 

mengurutkan 

gambar -

gambar 

menjadi urutan 

yang logis. 

Guru harus dapat 

melakukan 

inovasi, karena 

penunjukan 

secara langsung 

kurang efektif 

dan merasa 

terhukum. Salah 

satu cara adalah 

dengan undian, 

sehingga setiap  

kelompok merasa 

memang harus 

menjalankan 

tugas yang harus 

diberikan. 

- Meminta 

perwakilan 

kelompok  

untuk maju 

kedepan 

menempelkan 

dan 

mengurutkan 

gambar -gambar 

sesuai dengan 

pola berpikir 

mereka. 

 

- Pewakilan 

kelompok yang 

di tunjuk oleh 

guru, maju ke 

depan untuk 

menempelkan 

gambar sesuai 

dengan pendapat 

kelompok sesuai 

materi. 

- Mengurutkan 

/memasang 

gambar – 

gambar menjadi 

urutan yang 

logis. 

Menanyakan 

alasan/ dasar 

pemikiran 

urutan gambar 

yang sudah 

menjadi urutan 

yang 

sistematis. 

Siswa 

menemukan 

rumus, tinggi, 

jalan cerita atau 

tuntutan KD 

dengan indikator 

yang akan 

dicapai . 

- Menanyakan 

perwakilan 

kelompok  yang 

maju kedepan  

yang 

menempelkan 

gambar alasan 

mengenai 

gambar-gambar 

yang sudah di 

urut menjadi 

urutan 

sistematis. 

- Perwakilan 

kelompok 

menempelkan 

gambar – 

gambar sesuai 

dengan gambar 

dan materi yang 

di berikan guru. 

- Menjelaskan 

gambar-gambar  

yang di 

tempelkan yang 

sudah menjadi 

urutan yang 

sistematis sesuai 

dengan hasil 

diskusi 
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kelompok. 

Menanamkan 

konsep/materi 

sesuai dengan 

kompetensi dan 

tujuan 

pembelajaran 

yang ingin 

dicapai. 

Harus 

memberikan 

penekanan-

penekanan pada  

hal yang dicapai 

dengan meminta 

siswa lain untuk  

mengulanginya. 

- Menanamkan  

konsep/materi  

kepada siswa 

sesuai dengan 

kompetensi dan 

tujuan 

pembelajaran 

yang ingin 

dicapai, agar 

lebih 

memahami 

materi yang  

di ajarkan. 

- Mendengarkan 

apa yang di 

sampaikan 

sesuai dengan 

materi yang di 

ajarkan. 

- Menguasai 

materi yang di 

pelajari sesuai 

dengan 

pencapaian 

kompetensi dan 

indikator yang 

telah di 

tetapkan. 

Kesimpulan/ 

rangkuman 

Guru bersama 

siswa mengambil 

kesimpulan 

sebagai 

penguatan materi  

pelajaran. 

- Menanyakan 

kembali kepada 

siswa  materi 

yang belum di 

pahami. 

- Membuat 

kesimpulan dari 

materi yang  di 

pelajari agar 

lebih mudah 

untuk 

memahami 

materi yang 

sudah di 

ajarkan. 

- Menanyakan  

materi yang 

belum di 

mengerti. 

- Membuat 

kesimpulan dari 

materi yang 

sudah di 

pelajari. 

- Mengerti dengan 

materi yang di 

ajarkan. 
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2.5.4 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Picture and Picture 

Dalam setiap pembelajaran tentu ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihan 

dan kekurangan pembelajaran Picture and Picture adalah:                       

Kelebihan pembelajaran Picture and Picture adalah :  

a. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa 

b. Melatih berpikir logis dan sistematis. 

c. Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek 

bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. 

d. Mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. 

e. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

Kekurangan pembelajaran Picture and Picture adalah : 

a. Memakan banyak waktu. 

b. Banyak siswa yang pasif 

c. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. 

d. Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. 

e. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai.  

 

2.5.5 Hubungan Pembelajaran Picture and Picture dengan Pola Berpkir    

             Sistematis dan Hasil Belajar 

Berdasarkan uraian diatas bahwa ada hubungan erat antara pembelajaran 

Picture and Picture dengan pola berpikir sistematis dan hasil belajar. 

Hubungannya dapat dilihat dari pembelajaran Picture and Picture yang 

merupakan salah satu tipe dari pembelajaran model kooperatif, yaitu pembelajaran 

yang di bentuk dalam kelompok atau berdiskusi dan berkerja sama antar siswa 

dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran juga melatih siswa untuk bisa 

aktif dan berani berpendapat. Pada pembelajaran Picture and Picture siswa dapat 

lebih termotivasi untuk belajar karena materi yang akan diajarkan akan 

diperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, dari gambar tersebut 

siswa dapat lebih bisa untuk memahami materi pelajaran serta melatih cara pola 

berpikir sistematisnya untuk agar lebih bisa memahami materi itu. Dengan adanya 

peningkatan siswa dalam pembelajaran IPA akan tercapai yaitu siswa memiliki 
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kemampuan pola berpikir sistematis siswa menjadi lebih kreatif dan bisa bekerja 

sama dalam kelompok.       

 

2.6  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

 Sebelumnya telah banyak penelitian dengan topik yang relevan dengan 

penelitian ini. Berikut akan dilakukan pengkajian terhadap beberapa penelitian 

yang relevan dengan pendekatan  pembelajaran yang digunakan peneliti pada 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri yang berjudul: 

meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode pembelajaran picture and picture 

siswa kelas IV semester I SD N Slungkep 02 Kecamatan Keyen Kabupaten Pati 

Tahun 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan: penerapan metode picture and 

picture dengan KKM 6,5 dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

IPA siswa kelas IV semester I SD Negeri Slungkep 02 Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati  Tahun  2011/2012 . Hal ini dilihat dari kenaikan nilai hasil 

belajar setiap siklus dimana pada pra siklus ketuntasan belajar siswa pada pra 

siklus ada 6 siswa atau 27,3% naik menjadi 16 siswa atau72,7% pada siklus I, 

meningkat lagi pada siklus II menjadi 19 siswaatau 86,4%. Demikian peningkatan 

juga terjadi pada keaktifan siswa dimana pada pra siklus keaktifan pada kategori 

baik sekali ada 7 siswa atau 31,8 naik menjadi 14 siswa atau 6,37%  pada siklus I 

dan terakhir pada siklus  II menjadi 20 siswa atau 90,9% . Dari hasil ini 

ketuntasan  hasil belajar dan keaktifan  belajar sudah mencapai indikator yaitu 

80% keatas. Dengan kata lain hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

picture and picture telah tuntas atau mencapai KKM yang di harapkan.  

PTK karya Deden M.Laode yang berjudul:“Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas IV SDN 237 Atue Kabupaten Luwu Timur Melalui Metode 

Pembelajaran Picture And Picture” menunjukan bahwa adanya peningkatan hasil 

belajar IPA setelah penerapan metode pembelajaran picture and picture dengan 

niali ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I 52% (13 dari siswa 

yang dapat mencapai KKM (≥ 63 ) dan pada siklus II 84% (21 dari 25 siswa yang 

dapat mencapai nilai KKM (≥63) Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa siklus I ke siklus II setelah penerapan metode penerapan picture and 
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picture sebesar 32%. Mustika Arif Jayanti yang berjudul “Penerapan model 

pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa 

kelas V” menunjukkan bahwa model pembelajaran picture and picture dapat 

meningkatkan ketuntasan belajar dan keaktifan siswa. Hasil observasi didapatkan 

telah terjadi peningkatan ketuntasan belajar dari kondisi awal sebelum ada 

tindakan sebesar 61,71 % menjadi 91,18 % pada akhir tindakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina, 2012  yang berjudul  “ Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Dengan Menerapkan 

Metode Picture And Picture Pada Siswa Kelas  IV”. Menyimpulkan bahwa  

penerapan metode picture and picture  dapat meningkatkan hasil belajar ilmu 

pemgetahuan sosial  pada siswa kelas IV. Berdasarkan hasil penelitian yang 

terbukti bahwa penggunaan media realia dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Adesta Panam Nugraha pada tahun 2010 

yang berjudul “Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran aktif model  picture and picture.” Sebelum dilakukan 

tindakan kelas dari 38 siswa yang tuntas belajar hanya 14 siswa atau sekitar 36,84 

% dan setelah diadakan tindakan kelas ketuntasan belajar siswa sebanyak 38 

siswa atau 100 %. 

 Dari beberapa penelitian di atas dapat di ketahui ada beberapa perbedaan 

dimana penelitian terdahulu belum memasukan variabel pola berpikir sistematis 

dalam penelitian tindakan kelas, dengan demikian dapat memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk memasukan variabel tersebut dalam penelitian tindakan 

kelas ini. Dengan demikian bahwa penggunaan pembelajaran  picture and picture 

dapat meningkatkan pola berpikir sistematis hasil belajar siswa pada penelitian ini 

mata pelajaran yang digunakan adalah IPA tentang cara pencegahan kerusakan 

lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara penelitian tindakan kelas (PTK) pada 

siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga. 
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2.7  Kerangka Berpikir 

  Pada pembelajaran Konvensional hasil belajar <67 dan  guru hanya 

melaksanakan penilaian hasil dan tidak melaksanakan penilaian proses. Melalui 

pengunaan pembelajaran Picture and Picture dan guru melaksanakan penilan 

proses dan hasil belajar diusahakan  dapat meningkat lebih besar dari 67 atau >67 

dan 85% siswa mendapatkan hasil di atas 67 dan lebih besar dari KKM 67.  
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Berikut ini adalah kerangka berpikir meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

menggunakan pembelajaran Picture and Picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

Tindakan 

Kondisi 

akhir 

Pola berpikir sistematis 

dan hasil belajar 

siswa rendah dan tidak 

memuaskan 

Sudah Menerapkan 

pembelajaran Picture 

and Picture 

 

SIKLUS 1 

Menerapkan pembelajaran 

Picture and Picture dengan 

memperlihatkan gambar-gambar 

kepada siswa dan siswa akan 

menempelkan gambar-gambar 

yang di berikan sesuai dengan 

LKS yang sudah di bagikan 

SIKLUS 2 

Menerapkan pembelajaran Picture 

and Picture pembelajaran yang 

dilakukan tidak berbeda dengan 

pembelajaran pada siklus I 

Diduga melalui penerapan pembelajaran Picture and 

Picture dapat meningkatkan pola berpikir sistematis 

dan hasil belajar. 

Guru masih menggunakan 

metode konvensional belum 

menggunakan pembelajaran  

Picture and Picture 
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2.8  Hipotesis Tindakan 

    Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas 

maka dapat di rumuskan hipotesis tindakan dengan Penerapan Pembelajaran 

Picture and Picture di duga dapat meningkatkan Pola Berpikir Sistematis dan 

Hasil Belajar IPA  siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga semester II tahun 

pelajaran  2013/2014. 

 


