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PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MELALUI STRATEGI PICTURE 

AND PICTURE MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISWA 

KELAS V SDN 2 MENDAK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

JOKO SUSENO  
Nim : A.54B690114 

 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

Abstrak  
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah : Untuk meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar IPA melalui penggunaan strategi picture and picture siswa kelas V SD 
Negeri 2 Mendak Kecamatan Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V SD Negeri 2 Mendak Kecamatan 
Delanggu. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan mulai Januari sampai Maret 
2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan tes, Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis.  

Hasil penelitian sebelum tindakan perbaikan (pra siklus) dan setelah 
diadakannya perbaikan (siklus I dan siklus II) adalah sebagai berikut: Keaktifan siswa 
meningkat dari pra siklus sampai akhir siklus II dimana pada pra siklus siswa yang aktif 
sangat sedikit sedangkan pada akhir siklus II keaktifan siswa dalam bertanya mencapai 
87,5%, keaktifan siswa dalam memberikan tanggapan, 81,25%, menyimak penjelasan 
guru 75 %, membaca materi pelajaran 93,75% dan mengerjakan tugas 100%.Pada pra 
siklus diperoleh hasil yang tidak memuaskan dimana sebanyak 11 siswa atau 73% siswa 
tidak tuntas sebagaimana Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 
yaitu 75. Sedangkan yang mempunyai nilai 75 ke atas sebanyak 5 siswa atau 27%. Pada 
penelitian  dengan siklus I dengan menggunakan strategi picture and picture diperoleh 
hasil sebanyak 9 siswa atau 60% tuntas, sedangkan 7 siswa atau 40% siswa tidak tuntas.  
Hasil siklus II sebanyak 16 siswa atau 100% tuntas dan tidak ada siswa yang tidak 
tuntas atau 0%. Hal ini berarti ada peningkatan terhadap ketuntasan belajar siswa. 
Peningkatan ini sudah seperti yang diharapkan yaitu di atas 75% dari jumlah siswa. 
Kriteria ketuntasan 100% yang berada di atas 75% ini menandakan bahwa penelitian  
pada siklus II telah berhasil.  . 

 
Kata Kunci : IPA, Keaktifan, Picture and Picture. 
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I. Pendahuluan  

 Kesulitan belajar IPA  yang dialami menyebabkan para siswa kurang 

antusias dalam menerima pelajaran. Guru IPA  SD diharapkan dapat memilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah maupun kondisi siswanya. 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat diharapkan guru dapat menyampaikan 

materi IPA  dengan lebih interaktif, menarik dan menyenangkan. Kondisi belajar 

yang menarik dan menyenangkan akan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Peningkatan motivasi siswa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

yaitu dapat dilihat melalui peningkatan aktivitas belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 2 Mendak kelas V 

terdapat permasalahan, di antaranya sebagian besar siswa keaktifan belajar pada saat 

awal sampai akhir pembelajaran dengan persentase yang aktif 52% yang tidak aktif 

48%. Hal ini berdampak pada hasil belajar berupa 45% siswa belum tuntas 

sedangkan yang sudah tuntas hanya 45%. Guru kesulitas dalam memilih metode 

pembelajaran yang tepat dalam penyampaian materi IPA agar siswa dapat 

termotivasi dan aktif dalam pembelajaran IPA .  

Pembelajaran IPA  di kelas V SDN 2 Mendak berdasarkan hasil observasi 

tidak maksimal dengan indikasi siswa pasif dengan aktivitas pembelajaran yang 

minim pada saat pembelajaran berlangsung. Indikasi suatu pembelajaran dapat 

memberikan hasil yang maksimal apabila pada pembelajarannya terjadi suatu 

peningkatan kualitas proses belajar dalam bentuk peningkatan aktivitas siswa 

sebagai wujud peningkatan motivasi belajar siswa. Metode pembelajaran Picture 

and Picture diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang dapat 

dilihat secara nyata dalam peningkatan aktivitas belajar siswa.  

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam perbaikan pembelajaran ini penulis 

mengambil judul: ” Peningkatan Keaktifan Belajar Melalui Strategi Picture And 

Picture Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Siswa Kelas V SDN 2 

Mendak Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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II. Metode Penelitian  

A. Setting Penelitian  

1. Tempat  

Perbaikan pembelajaran dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri 2 Mendak 

Kecamatan Delanggu. 

 

2. Waktu  

Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan mulai Januari sampai 

Maret 2013. 

B. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 02 

Mendak Kecamatan Delanggu. Siswa yang dijadikan subjek penelitian ini 

adalah siswa Kelas V dengan jumlah siswa 15 anak terdiri dari 9 laki-laki 

dan 6 perempuan. Sementara itu guru yang dijadikan subjek penelitian 

adalah peneliti sendiri dengan dibantu dengan teman sejawat. yang berasal 

dari sekolah yang sama.  

 

C. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(classromm-based action research) dengan peningkatan pada unsur desain 

untuk memungkinkan diperolehnya gambaran keefektifan tindakan yang 

dilakukan. 

Prosedur pelaksanaan penelitian, guru didampingi teman sejawat 

yang bertugas mengamati proses kegiatan belajar dan mengisi data atau 

lembar observasi. Prosedur pelaksanaan penelitian yang dilakukan yaitu :  

1. Rancangan Tindakan Siklus I 

a. Rancangan Perencanaan 

1) Guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan. 

2) Guru menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
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3) Guru menyiapkan lembaran observasi  

4) Guru mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran 

5) Guru membuat naskah test  

6) Guru mempersiapkan lembar kerja untuk murid.  

 

b. Rancangan Tindakan 

1) Murid diatur atau diberi perhatian terhadap alat pembelajaran. 

2) Sebelum memulai pelajaran, murid diajak untuk mengenal alat 

picture and picture. 

3) Guru membagikan gambar 

c. . Rancangan Pengamatan 

1) Guru mengamati aktifitas murid dalam menerima pelajaran. 

2) Guru menyuruh semua murid untuk mengerjakan lembar evaluasi. 

3) Guru mengadakan penilaian terhadap hasil pekerjaan murid. 

d. Refleksi 

Guru mengungkapkan hasil pengamatan terhadap siswa tentang 

kerjasama dalam kelompok. Hasil pengamatan dicari pemecahannya, 

sehingga dalam tindakan siklus II pada perbaikan. Dilakukan tindakan 

siklus II karena siklus I belum bisa memenuhi target. 

2. Rancangan Tindakan Siklus II 

Rancangan siklus II diawali oleh waktu refleksi pada siklus I yang ke-

mudian menjadi evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang digunakan untuk 

peningkatan pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

a. Rancangan Perencanaan 

1) Guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan 

2) Guru menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

3) Guru menyiapkan lembaran observasi  

4) Guru mempersiapkan gambar  

5) Guru membuat naskah test, Guru mempersiapkan lembar kerja untuk 

murid.   



7 
 

6) Guru mempersiapkan lembar kerja untuk murid. 

b. Rancangan Tindakan 

1) Guru mengajak bernyanyi bersama sambil memberikan gambar. 

2) Guru mengadakan tanya jawab terhadap kemampuan murid untuk 

menyebutkan aktifitas fisik dan istirahat. 

3) Guru bersama siswa membuat semacam rumus untuk mempermudah 

dalam menghafal materi yang diajarkan, dengan cara mengambil gambar. 

4) Siswa diberi pertanyaan, apabila tidak bisa menjawab diberi hukuman. 

c. Rancangan Pengamatan 

1) Peneliti mengamati partisipasi murid dalam mengerjakan tugas. 

2) Guru menyuruh siswa untuk mengerjakan lembar kerja evaluasi. 

3) Guru mengadakan penelitian terhadap hasil pekerjaan murid. 

4) Dampak perlakuan siklus II pada siswa.  

d. Refleksi 

Guru mengungkapkan hasil pengamatan terhadap murid tentang 

partisipasi siswa dalam mengerjakan tugas kelompok, sikap siswa dalam 

mengerjakan tugas dampak perlakuan siklus II. Adapun langkah-

langkah siklus penelitian: (1). Perencanaan (Planning), (2). Tindakan 

(Acting), (3). Observasi (observing), (4). Refleksi (reflekting). 

D. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini disusun 

untuk memecahkan suatu masalah, diujicobakan dalam situasi sebenarnya dengan 

melihat kekurangan dan kelebihan serta melakukan perubahan yang berfungsi 

sebagai peningkatan.  

Upaya perbaikan ini dilakukan dengan melaksanakan tindakan untuk 

mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dari kegiatan sehari-hari di 

kelas. Penelitian tindakan adalah merupakan upaya kolaboratif antara guru dan 

murid, suatu kerja sama dengan perspektif berbeda. Misalnya bagi guru, demi 

peningkatan profesi anaknya dan bagi murid peningkatan prestasi belajarnya. Bisa 

juga antara guru dan kepada sekolah, kerja sama kolaboratif ini dengan sendirinya 
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juga partisipasi setiap tim secara langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan 

PTK pada tahap awal sampai akhir. 

 
E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  

1. Wawancara  

Jenis ini bersifat terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam 

suasana formal, biasa dilakukan berulang-ulang pada informan yang 

sama akan mendapatkan informasi yang rinci dan mendalam. Teknik 

pengumpulan data diadakan tanya jawab sumber data (H. Muhammad 

Ali, 1993: 64).      

2. Observasi, yaitu pengamatan terhadap subyek penelitian, dimana penulis 

mencatatnya dalam lembar observasi hasil pengamatan tersebut. Dalam 

penelitian ini observasi digunakan untuk mengetahui tindak belajar dan 

tindak mengajar guru  

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai 

pokok-pokok permasalahan yang diteliti, seperti: data siswa dan daftar 

nilai IPA siswa Kelas V sebelum tindakan, profil sekolah, silabus IPA  

4. Tes 

Untuk menentukan data yang diperlukan berkaitan dengan nilai 

siswa dapat dilakukan tes. Tes dilakukan untuk mendapatkan data 

kuantitatif berupa hasil skor tes tugas individu. Tes hasil belajar siswa 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima 

bahan ajar dan  untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS setelah 

dilakukan tindakan setiap siklus  

 

 

F. Validitas Data dan Validitas Instrument  

1. Validitas Data  

Untuk menjamin keabsahan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan dan 
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dicatat, maka dipilih metode yang tepat untuk mengembangkan validitas yang 

diperoleh . dalam penelitian ini validasi yang digunakan adalah trianggulasi. Pada 

penelitian ini, Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi sumber data dan triangulasi tehnik atau metode.  

2. Validitas Instrumen  

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila tujuan khusus tertentu 

yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan Arikunto (2008:67). 

Dalam validitas instrumen penulis menggunakan validitas isi. Uji validitas isi 

dilakukan dengan cara menyesuaikan soal tes hasil belajar dengan materi pelajaran. 

Melalui uji validitas isi semua soal tes diharapka sesuai dengan indikator yang 

dibuat. Soal tes dikatakan valid apabila soal tes mengacu pada indikator yang 

dibuat.  

 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan 

teknik analisis kritis. Teknik deskriptif komparatif digunakan untuk 

membandingkan hasil belajar antar siklus. Sedangkan teknik analisis kritis untuk 

menganalisis hasil observasi dari teman sejawat selaku observer. Langkah-

langkahnya yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan, 

mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung 

masalah kemudian menarik simpulan berdasarkan penelitian tindakan kelas yang 

telah dilakukan. 

  

H. Indikator Pencapaian  

 Diharapkan setelah diadakannya Penelitian Tindakan Kelas ini akan dapat 

mengurangi permasalahan rendahnya pemahaman siswa terhadap Materi IPS yang 

berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Adapun tindakan pada 

penelitian ini dinyatakan berhasil jika : 
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Tabel indikator Pencapaian  

Aspek  Target Pencapaian  Cara Mengukur  
1. Keaktifan siswa dalam 

bertanya 
2. Keaktifan siswa dalam 

memberikan tanggapan 
3. Menyimak penjelasan 

atau petunjuk guru 
4. Membaca materi 

pelajaran 
5. Keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas 
6. Mengumpulkan tugas 

yang diberikan tepat pada 
waktunya 

 
 
 
 
 
75 % siswa aktif 
dalam kegiatan 
pembelajaran  

Keaktifan siswa 
diukur dengan 
melakukan 
pengamatan dalam 
proses belajar, 
sedangkan tingkat 
persentase di ukur 
berdasarkan jumlah 
siswa yang aktif 
dalam pembelajaran  

Hasil belajar siswa 80% siswa mencapai 
KKM dengan nilai 70 

Penggunaan tes 
tertulis 

 

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian  yang telah dilaksanakan dapat 

ditarik simpulan :Penelitian  IPA pada materi mengidentifikasi Memahami 

hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya dengan menggunakan 

strategi picture and picture dengan siklus I dan siklus II dimaksudkan agar antara 

siswa lebih mudah dalam memahami suatu materi pembelajaran. Dengan 

pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajarnya.  

Hasil penelitian sebelum tindakan perbaikan (pra siklus) dan setelah diadakannya 

perbaikan (siklus I dan siklus II) adalah sebagai berikut: Keaktifan siswa meningkat 

dari pra siklus sampai akhir siklus II dimana pada pra siklus siswa yang aktif sangat 

sedikit sedangkan pada akhir siklus II keaktifan siswa dalam bertanya mencapai 

87,5%, keaktifan siswa dalam memberikan tanggapan, 81,25%, menyimak 

penjelasan guru 75 %, membaca materi pelajaran 93,75% dan mengerjakan tugas 

100%., Pada pra siklus diperoleh hasil yang tidak memuaskan dimana sebanyak 11 

siswa atau 73% siswa tidak tuntas sebagaimana Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan yaitu 75. Sedangkan yang mempunyai nilai 75 ke atas 
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sebanyak 5 siswa atau 27%. Pada penelitian  dengan siklus I dengan menggunakan 

strategi picture and picture diperoleh hasil sebanyak 9 siswa atau 60% tuntas, 

sedangkan 7 siswa atau 40% siswa tidak tuntas. Hasil siklus II sebanyak 16 siswa 

atau 100% tuntas dan tidak ada siswa yang tidak tuntas atau 0%. Hal ini berarti ada 

peningkatan terhadap ketuntasan belajar siswa. Peningkatan ini sudah seperti yang 

diharapkan yaitu di atas 75% dari jumlah siswa. Kriteria ketuntasan 100% yang 

berada di atas 75% ini menandakan bahwa penelitian  pada siklus II telah berhasil. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Siklus I sampai pada Siklus II, maka hipotesis 

penelitian yang mengatakan bahwa, “Penggunaan strategi picture and picture  dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA pada kelas V SD Negeri 2 Mendak 

Tahun Pelajaran 2012/2013”, terbukti kebenarannya. 
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