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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik 

pembahasan. Menurut Trianto (2013:147), pembelajaran tematik yaitu 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, dimana dalam 

suatu tema terdapat beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain.  

Pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran yang memadukan 

beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. Penerapan pembelajaran ini dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: penentuan berdasarkan keterkaitan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, tema, dan masalah yang dihadapi 

(Munasik, 2014:107). Pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari suatu tema 

yang dipilih dengan memperhatikan keterkaitannya terhadap mata pelajaran. 

Menurut Prastowo (2013:117) menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah 

suatu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberi pengalaman bermakna pada 

siswa. Misalnya, tema air dapat ditinjau dari mata pelajaran IPA, IPS, PAI, bahasa 

Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan Menurut Majid 

(2014:85), pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 
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pembelajaran maupun antar-mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid 

 Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. 

Selain itu, pembelajaran tematik memberi peluang pembelajaran terpadu yang 

lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam 

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan 

aspek belajar mengajar. 

b.  Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik  

 Penerapan dan pelaksanaaan pembelajaran tematik  memiliki beberapa 

prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Menurut Trianto (2011:84), secara umum 

prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 

(1) prinsip perkalian tema, (2) prinsip pengelolaan pembelajaran, (3) prinsip 

evaluasi, dan (4) prinsip reaksi.    

 Berdasarkan beberapa prinsip pembelajaran tematik dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik memiliki tema yang aktual dimulai dari lingkungan 

terdekat siswa sampai lingkungan terjauh siswa, dan pemilihan tema 

memungkinkan untuk memilih materi pembelajaran yang saling terkait, sehingga 

pembelajaran tersebut dapat saling berhubungan atau memiliki keterkaitan antar 

materi pelajaran. Tetapi dalam pembelajaran tematik, materi pembelajaran yang 

dipadukan tidak terlalu dipaksakan, artinya apabila ada materi pelajaran yang 

tidak bisa atau tidak mungkin dipadukan maka tidak perlu dipadukan. 
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c. Karakteristik Pembelajaran Tematik  

 Pembelajaran tematik di SD memiliki beberapa karakteristik khusus yang 

membedakan dengan pendekatan pembelajaran lain. Beberapa ahli telah 

merumuskan karakteristik pendekatan pembelajaran tematik. Menurut Jihad 

(2008:43), pembelajaran tematik memiliki beberapa ciri khas antara lain: 1) 

Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, 2) Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, 3) 

Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil 

belajar dapat bertahan lebih lama, 4) Membantu mengembangkan keterampilan 

berfikir siswa, 5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai 

dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya, dan 6) 

Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.   

 Karakteristik pembelajaran tematik menurut Rusman (2014:258), 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: (1) 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered). Hal ini sesuai 

dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, 

yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar,  

(2) Memberikan pengalaman langsung, (3) Pembelajaran tematik dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences). Melalui  

pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) 
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sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak, (4) Dalam 

pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling 

berkaitan dengan kehidupan siswa,  (5)  Pembelajaran tematik menyajikan 

konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, 

dengan demikian siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. 

Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, (6) Pembelajaran tematik bersifat 

fleksibel dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran ke 

mata pelajaran yang lainya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan dimana siswa berada, (7) Menggunakan prinsip belajar 

sambil bermain dan menyenangkan. 

      Beberapa pendapat di atas tentang karakteristik pembelajaran tematik 

menggambarkan bahwa pendekatan pembelajaran tematik memuat lima kata 

kunci, yaitu: menyeluruh; pembelajaran sesuai dengan kenyataan; belajar 

bermakna; memberikan kesempatan kepada siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran; dan efektif dalam penggunaan waktu. 

d. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik 

 Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memperhatikan karakteristik siswa, pendekatan pembelajaran tematik memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan pendekatan pembelajaran terpisah. Menurut 

Kunandar (2007:315) Pembelajaran tematik mempunyai kelebihan, yaitu:  

1. Menyenangkan, karena sesuai kebutuhan peserta didik.  
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2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.  

4. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan 

persoalan yang dihadapi. 

5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama.  

6. Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain.  

7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan peserta didik. 

Sejalan dengan pendapat di atas, kelebihan pembelajaran tematik menurut Trianto 

(2011:153), yaitu:  

1. Memudahkan pemusataan perhatian pada satu tema tertentu   

2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan materi yang 

terkandung dalam tema    

3. Berbagai kompetensi antar isi mata pelajaran dalam tema yang sama  

4. Pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan   

5. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa   

6. Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar   

7. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam  situasi 

nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu mata 

pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain  
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8. Guru dapat menghemat waktu sebab mata pelajaran yang disajikan secara 

tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga 

kali pertemuan. 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan pendekatan pembelajaran tematik dibandingkan pembelajaran terpisah 

adalah terletak pada kegiatan yang berlangsung selama proses pembelajaran, yaitu 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang bermakna dengan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan; menumbuhkan keterampilan berpikir dan sosial 

dalam diri siswa; menyajikan konsep pembelajaran yang nyata dan dekat dengan 

kehidupan siswa; membangun kerja sama yang baik antara guru dan siswa dalam 

merumuskan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan 

efisien. 

  Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelemahan terutama dalam hal 

pelaksanaannya. Kekurangan dari pembelajaran tematik menurut Hernawan 

(2009:18) antara lain: 

a. Pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana 

belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara 

optimal.   

b. Belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran 

terpadu secara utuh. Kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu sifat 

konservatif guru. Umumnya guru merasa senang dengan proses 

pembelajaran konvensional yang  sudah terbiasa. 
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 Menurut Munasik (2014:112), kelemahan-kelemahan pembelajaran 

tematik antara lain: (1) Penerapan pembelajaran tematik harus disertai dengan 

pemilihan media, dan metode yang tepat dan sesuai, (2) Guru harus benar-benar 

dapat menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang 

berbeda, (3) Guru harus memahami konsep pembelajaran bermakna dan 

pembelajaran terpadu sehingga penerapan tematik sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. 

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik memiliki  

kelebihan dan kelemahan di antaranya, yaitu: memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi siswa karena dalam pemilihan materi pembelajaran disesuaikan 

dengan minat dan kebutuhan siswa, sehingga masalah-masalah yang dihadapi 

siswa tidak jauh-jauh dari lingkungan nyata siswa. Sedangkan dilihat dari ke-

lemahanya, pembelajaran tematik harus disertai dengan menggunkan metode dan 

media pembelajaran yang sesuai, dalam setiap perubahan mata pelajaran guru 

harus dapat mengaitkanya agar  tidak terlalu terlihat pergantian pembelajarannya.    

B. Model Picture and Picture 

1.  Pengertian Model Pembelajaran Picture and Picture 

Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar  yang 

meliputi segala aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan 

guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak 

langsung dalam proses belajar mengajar (Istarani, 2011:1). Menurut Jihad dan 

Haris (2012:2), model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola 

yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
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memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam mengatur pengajaran atau 

mengatur lainnya. 

Model pembelajaran picture and picture merupakan salah satu bentuk 

metode pembelajaran kooperatif, media dalam model pembelajaran ini 

menggunakan gambar. Gambar yang dipakai sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan yang dikemas dengan kekreatifitasan guru yang menggunakan model 

pembelajaran ini. 

Model pembelajaran picture and picture adalah satu dari sekian model-

model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Model 

pembelajaran ini mempunyai keunggulan, yaitu menggunakan gambar sebagai 

media di dalam pembelajaran. Menurut Oktavianan (2012:23), model picture and 

picture adalah model pembelajaran  yang menggunakan gambar dan dipasangkan 

atau diurutkan menjadi urutan logis. Media gambar merupakan media yang mudah 

ditangkap oleh peserta didik, media ini akan memberikan stimulus pada otak 

tentang suatu benda atau kejadian secara jelas. 

Menurut Johnson & Johnson (dalam Maula, 2013:26), prinsip dasar dalam 

model 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 di antara anggota kelompoknya. 
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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. 

Model pembelajaran Picture and picture memiliki banyak langkah-

langkah dalam penyampaiannya, menurut Suprijono (dalam Oktavianan, 

2009:25), adapun langkah-langkah penyampaian model picture and picture 

adalah sebagai berikut: 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 

menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis, 5) Guru menanyakan alasan/dasar 

pemikiran urutan gambar tersebut, 6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru 

memulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai, dan 7) Kesimpulan/rangkuman  

 Berbagai macam model pembelajaran yang ada tentunya memiliki 

kelebihan dan kekurangan, salah satu keterangan tentang kelebihan dan 

kekurangan pada model pembelajaran picture and picture ini dikemukakan oleh 

Istarani (2011:8), kelebihan yang terdapat pada model picture and picture 

adalah sebagai berikut: 
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1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat 

terlebih dahulu. 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan 

gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3. Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh 

guru untuk menganalisa gambar yang ada.  

4. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan 

alasan siswa mengurutkan gambar. 

5. Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung 

gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Sedangkan kekurangan yang terdapat pada model picture and picture yang 

diungkapkan oleh Istarani (2011:8) sebagai berikut : 

1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkulitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi siswa yang dimiliki. 

3. Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar 

sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. 

4. Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan 

gambar-gambar yang diingnkan. 
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C. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin “medium” yang berarti “perantara” atau 

“pengantar”. Dalam Proses belajar mengajar di kelas, media berarti sebagai 

sarana yang berfungsi menyalurkan ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta 

didik. Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2010:3), media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Media pembelajaran juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif (Munadi, 2010:8).  

Pengertian media pembelajaran menurut Arsyad (2010:3), media dalam 

proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal. Sedangkan  Sadiman dkk (2002:6) menyatakan bahwa media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

pengiriman pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga 

proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efesien sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html
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merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat 

menciptakan proses belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa, serta 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Munadi (2010:54) media pembelajaran dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu: media audio, media visual, media audio visual dan multimedia. Penjabaran 

dari tiga jenis media di atas sebagai berikut: (1) Media audio adalah media yang 

hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi 

kemampuan suara semata. Pesan verbal dari audio yakni bahasa lisan atau kata-

kata, dan pesan nonverbal audio adalah bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti 

gerutuan, gunam, music, dan lain-lain. (2) Media Visual adalah media yang hanya 

melibatkan indera penglihatan, termasuk dari jenis media ini adalah media cetak 

verbal, media cetak grafis, dan media visual non cetak. (3) Media audio visual 

adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus 

dalam satu proses. Pesan visual yang terdengar dan terlihat itu dapat disajikan 

melalui program audio visual seperti film dokumenter, film drama, dan lain-lain. 

(4) Media Multimedia, yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam 

sebuah proses pembelajaran, termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang 

memberikan pengalaman secara langsung bias melalui komputer dan internet. 

Berdasarkan jenis-jenis media pembelajaran diatas dapat diketahui bahwa 

media pembelajaran dibagi menjadi 4 jenis yaitu media audio, media visual, 

media audio visual, dan media multimedia. Masing-masing  jenis media 

pembelajaran memiliki cara yang berbeda dalam penyampaiannya agar dapat 
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diterima siswa melalui indera penglihatan dan pendengaran yang dimilikinya. 

Dalam pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan siswa, agar dalam penyampaian media tersebut siswa tertarik 

menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung 

menyenangkan, efisien, dan efektif. 

Media kotak misteri dilihat dari jenisnya termasuk ke dalam bentuk media 

berbasis visual, dikatakan media berbasis visual karena media ini menampilkan 

materi pembelajaran dalam bentuk sebuah gambar yang dapat dipasangkan 

dengan objek yang sesuai materi pembelajaran yang diajarkan dan melibatkan 

suatu indera penglihatan. 

3. Media kotak misteri 

Kotak misteri disini bukanlah suatu kotak yang menyeramkan, media kotak 

misteri merupakan media yang didesain menarik dan dibuat untuk menumbuhkan 

rasa penasaran siswa terhadap media tersebut, dimana nantinya gambar-gambar 

yang ditawarkan dari model picture and picture tersebut diletakkan di dalam 

kotak misteri. Gambar-gambar yang diletakkan di dalam kotak misteri merupakan 

gambar-gambar sesuai dengan kebutuhan materi. Di bagian sisi-sisinya terdapat 

sesuatu yang berkaitan dengan materi. Dengan rasa penasaran tersebut, 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pada saat pembelajaran, 

siswa akan memfokuskan diri pada pembelajaran dan dapat memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan. Dengan dikombinasikannya model picture and 

picture dengan media kotak misteri, guru tidak perlu memikirkan dana yang 

khusus, karena media kotak misteri tidak menghabiskan biaya yang besar. 
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Kombinasi model pembelajaran picture and picture dan media kotak misteri ini 

diterapkan pada tema berbagai pekerjaan Kelas IV. Pembelajaran yang terdapat 

pada tema tersebut, yaitu: Matematika, PPKn, dan SBdP.  

a) Penggunaan media kotak misteri 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media kotak 

misteri tersebut, peneliti membuat langkah-langkah penggunaan media 

kotak misteri sebagai berikut: 

1. Menyiapkan media kotak misteri yang sudah di desain semenarik 

mungkin yang disesuaikan dengan tema 

2. Tata cara penggunaan media kotak misteri sebagai berikut:  

1) Memasukkan gambar-gambar ke dalam kotak misteri tersebut  

2) Membuat kelompok kelas yang terdiri dari 5 kelompok 

3) Membagikan media ke tiap-tiap kelompok 

4) Setiap anggota kelompok diminta menjelaskan materi yang 

berkaitan dengan tema 

3. Merapikan kembali media kotak misteri yang telah di gunakan 

b) Manfaat media pembelajaran 

 Menurut Umar (2013:132), menyatakan bahwa pemanfaatan media 

pengajaran pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pengajaran. Dengan bantuan media, siswa diharapkan menggunakan 

sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, 

meresapi, menghayati dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, 

sikap dan keterampilan sebagai hasil belajar. Beberapa peranan media dalam 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: (1) Memperjelas penyajian pesan 
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dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar, (2) meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga 

dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara 

siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar secara 

individu sesuai dengan kemampuan dan minatnya, (3) mengatasi keterbatasan 

indera, ruang, dan waktu, (4) memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya 

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 

binatang. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki manfaat untuk memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga, dapat meningkatkan proses dan hasil belajar, dengan 

adanya media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

untuk menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara 

siswa dan lingkungannya. Sehingga, proses belajar mengajar dapat berlangsung 

secara efektif, efisien dan menyenangkan. 

D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar terdiri dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Hasil merupakan 

akibat dari yang ditimbulkan karena berlangsungnya suatu proses kegiatan. 

Sedangkan belajar adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dalam 
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lingkungannya. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar (Aziz, 2012:53). Proses penilaian terhadap hasil belajar 

dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Dari informasi 

tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, 

baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. Menurut Pilemon (2014:87) hasil 

belajar adalah perubahan kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, efektif, 

psikomotor.  

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan yang dimiliki siswa setelah terjadinya proses pembelajaran. Perolehan  

hasil belajar tersebut akan diperoleh gambaran tentang keberhasilan siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran, serta akan menentukan baik atau buruknya hasil 

yang diperoleh siswa dari kegiatan pembelajaran. 

Menurut Sudjana (2010: 22), mengemukakan secara garis besar membagi 

hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, serta sintesis dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban, penilaian, serta organisasi dan 

internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak yang terdiri dari enam tingkatan keterampilan, yakni 

Gerakan refleks, Keterampilan gerakan dasar, Kemampuan perseptual, 

Keharmonisan atau ketepatan, Gerakan keterampilan kompleks, serta Gerakan 

ekspresif dan interpretatif. Ketiga ranah tersebut di atas menjadi objek penilaian 
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hasil belajar. Berdasarakan ketiga ranah tersebut, ranah yang digunakan peneliti 

adalah ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor, karena penilaian 

terhadap tiga ranah tersebut digunakan untuk melihat hasil belajar siswa secara 

keseluruhan. 

2. Macam-macam Ranah Hasil belajar  

Menurut Benjamin S. Bloom (dalam Jihad, 2008:14) terdapat tiga ranah 

hasil belajar, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tiga ranah diatas saling 

berkesinambungan antara satu ranah dengan ranah yang lain, semua itu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien 

a)  Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut 

(Diah, 2016:15) “Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah 

termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berfikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, 

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan 

mengevaluasi. Ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang proses 

berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling 

tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah:  

1. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat 

kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, 

dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk 

menggunkannya. Pengetahuan atau ingatan adalah proses berfikir yang 

paling rendah. 
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2. Pemahaman 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah mengetahui 

tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.  Seseorang 

peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang 

kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. 

3. Penerapan 

Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-

prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru 

dan kongkret. Penerapan ini adalah proses berfikir setingkat lebih tinggi 

dari pemahaman. 

4. Analisis 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan 

suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan 

mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor 

yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat 

lebih tinggi dari jenjang aplikasi/penerapan. 

5. Sintesis 

Sintesis adalah kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari 

proses berfikir analisis. Sisntesis merupakan suatu proses yang 

memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga 



30 
 

 
 

menjelma menjadi suatu pola yang yang berstruktur atau berbentuk pola 

baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi dari jenjang 

analisis. 

6. Penilaian  

Penilaian kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap 

suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan, jika seseorang dihadapkan pada 

beberapa pilihan maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik 

sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. 

b) Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Menurut  (Diah, 2016:16) “Penilaian sikap atau afektif adalah penilaian 

terhadap prilaku peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler 

maupun ekstrakurikuler. Penilaian disini meliputi penilaian sikap spiritual dan 

sosial”. 

Menurut Sudjiono (2011:54) “Ranah afektif mencakup watak perilaku 

seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan 

bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah 

memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan 

tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 

Berdasarkan uraian pendapat di atas disimpulkan bahwa penilaian ranah 

afektif merupakan penilaian yang dilaksanakan dari observasi guru kepada 

siswa tentang bagaimana tanggapan siswa, penerimaan siswa, 

pengorganisasian siswa, dan penilaian siswa secara komplek terhadap suatu 

objek yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau sikap. 
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c)  Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. Menurut pendapat Djemari (2004:4-5), ranah 

psikomotorik berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang 

memerlukan kordinasi antara syaraf dan otak. Penilaian kompetensi 

keterampilan adalah penilaian yang di dasarkan pada siswa bisa atau mampu 

memahami tentang pelajaran yang telah diberikan guru dan guru menilai 

kompetensi keterampilan melalui penilaian yang berupa: kinerja, proyek, 

dan portofolio untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu proses 

pembelajaran (Fitri, 2015:22).  

Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari 

hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Hasi belajar kognitif dan hasil 

belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik 

telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna 

yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif .  

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa hasil belajar yang 

diperoleh siswa ketika mengikuti proses pembelajaran dibagi menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif yang menekankan pemahaman pengetahuan 

siswa, ranah afektif yang menekankan sikap siswa dalam proses  

pembelajaran maupun setelah pembelajaran, dan aspek psikomotor yang 

menekankan kepada hasil belajar keterampilan siswa. 
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E. Materi Tema Berbagai Pekerjaan 

Tema berbagai pekerjaan merupakan tema pembelajaran yang terdapat 

di kelas IV sekolah dasar, tema ini terdiri dari 3 subtema. Peneliti mengambil 

subtema 1, dikarenakan subtema 1 tersebut sangat cocok dengan model dan 

media pembelajaran yang dirancang peneliti, subtema 1 ini terdiri dari 6 

pembelajaran. Pembelajaran yang digunakan peneliti adalah pembelajaran 2  

dan pembelajaran 4. Pembelajaran 2 terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu: 

Matematika, SBdP, dan PPKn. Kompetensi dasar dan indikator dari 3 mata 

pelajaran di atas sebagai berikut: 

1. Materi Tema Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Pembelajaran 2 

a) Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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b) Kompetensi dasar dan indikator (Matematika)

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi

panjang, dan segi tiga.  

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah 

persegi, persegi panjang, dan segi tiga. 

• Menemukan rumus luas persegi menggunakan benda kongkrit.

• Menyelesaikan masalah tentang luas persegi

c) Kompetensi dasar dan indikator (PPKn)

3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai satu

kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai 

satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 

• Menjelaskan makna sila pertama Pancasila.

• Memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan

sehari-hari.

d) Kompetensi dasar dan indikator (SBdP)

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi.

4.1 Menggambar dan membentuk tiga dimensi

• Mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar.

• Menggambar rumah atau bangunan impian.

e) Materi Pembelajaran

a. Luas Pesegi

Pengertian Persegi ialah bangun datar yg memiliki sifat dua dimensi yang 

dibentuk oleh 4 (Empat) buah Rusuk (a) yg sama panjang dan memiliki 

empat buah sudut yg semuanya adlh sudut siku – siku. Bangun Datar Persegi 
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ini dahulunya sering disebut dg Bujur Sangkar dan bisa dibilang juga dg 

sebutan Bangun Segi Empat karena memiliki empat buah sisi. 

 

 
  

(sumber:buku guru tema 4(berbagai pekerjaan) 2016: 20) 

 

b.  Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketahuan Yang Maha 

Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam 

bahasa Sansekerta ataupun bahasa Pali. Banyak diantara kita yang salah 

paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar 

sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketahuan 

Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan yang jumlahnya satu. 

Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketahuan 

Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu.  

Makna sila ini adalah; 1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-maisng menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab, 2) Hormat dan menghormati serta 

bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang 
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berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, 3) Saling menghormati 

kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing, 4)Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya 

kepada orang lain, 5)Frasa Ketahuan Yang Maha Esa bukan berarti warga 

Indonesia harus memiliki agama monoteis namun frasa ini menekankanke-

esaan dalam beragama, 6) Mengandung makna adanya Causa Prima (sebab 

pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa, 7) Menjamin peenduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, 8) Negara 

memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan dan iman warga 

negara dan mediator ketika terjadi konflik agama, 9) Bertoleransi dalam 

beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama 

masing-masing. 

Siswa mengamati gambar, menggolongkan gambar dan memberikan 

pendapat tentang gambar yang sesuai dengan nilai sila pertama pancasila. 

 

(sumber:buku siswa tema 4(berbagai pekerjaan) 2016: 20) 
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2. Materi Tema Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Pembelajaran 4 

a)  Kompetensi dasar dan indikator (Matematika) 

3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, 

persegi panjang, dan segi tiga.  

4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas daerah 

persegi, persegi panjang, dan segi tiga.   

• Menemukan rumus keliling persegi menggunakan benda kongkrit  

• Menyelesaikan masalah tentang keliling persegi 

b) Kompetensi Dasar dan Indikator PPKn 

3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai 

satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai 

satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 

• Memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai 

dengan sila pertama. 

• Menulis refleksi pengalaman diri melaksanakan Sila Pertama 

Pancasila (jujur). 

c) Kompetensi dasar dan indikator (Bahasa Indonesia) 

3.1 Memahami hubungan simbol dengan makna silasila Pancasila sebagai 

satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.  

4.1 Menceritakan hubungan simbol dengan makna silasila Pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

• Memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca.  
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• Mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang 

dibaca. 

 

d) Materi:  

a. Teks Deskriptif (Pemimpin Idola adalah Pemimpin Yang Jujur) 

 

(sumber:buku siswa tema 4(berbagai pekerjaan) 2016: 29) 

Siswa memahami isi bacaan teks tersebut dan mempresentasikan 

pemahamannya di depan kelas 
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(sumber:buku siswa tema 4(berbagai pekerjaan) 2016: 32) 

b.  Keliling Persegi  

Pengertian Persegi ialah bangun datar yg memiliki sifat dua dimensi yang 

dibentuk oleh 4 (Empat) buah Rusuk (a) yg sama panjang dan memiliki 

empat buah sudut yg semuanya adlh sudut siku – siku. Bangun Datar Persegi 

ini dahulunya sering disebut dg Bujur Sangkar dan bisa dibilang juga dg 

sebutan Bangun Segi Empat karena memiliki empat buah sisi. 
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c. Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketahuan Yang Maha 

Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam 

bahasa Sansekerta ataupun bahasa Pali. Banyak diantara kita yang salah 

paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar 

sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketahuan 

Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan yang jumlahnya satu. 

Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketahuan 

Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu.  

Makna sila ini adalah; 1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-maisng menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab, 2) Hormat dan menghormati serta 

bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang 

berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, 3) Saling menghormati 

kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing, 4)Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya 

kepada orang lain, 5)Frasa Ketahuan Yang Maha Esa bukan berarti warga 

Indonesia harus memiliki agama monoteis namun frasa ini menekankanke-

esaan dalam beragama, 6) Mengandung makna adanya Causa Prima (sebab 

pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa, 7) Menjamin peenduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, 8) Negara 

memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan dan iman warga 

negara dan mediator ketika terjadi konflik agama, 9) Bertoleransi dalam 
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beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama 

masing-masing. 

Siswa mengamati isi teks bacaan, menggolongkan sikap yang sesuai 

dengan nilai sila pertama pancasila dengan nilai yang tidak sesuai makna sila 

pertama Pancasila. 

 

(sumber:buku siswa tema 4(berbagai pekerjaan) 2016: 32) 

F. Sintaks Pembelajaran 

No Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Model 

Picture and 

Picture 

Media 

Kotak 

Misteri 

1 Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai 

v v 

2 Guru menyajikan materi sebagai 

pengantar 

v v 
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3 Mengamati materi pembelajaran v v 

4 Mengamati penggunaan media 

pembelajaran 

- v 

5 Pembentukan kelompok v v 

6 Berdiskusi dalam kelompok - v 

7 Membahas bersama hasil kerja 

kelompok 

v - 

8 Memilih perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

v v 

9 Bekerja sama dengan tim anggota 

kelompoknya untuk me- 

ngelompokkan gambar/menyusun 

gambar 

v v 

10 Siswa kelompok lain bersama 

guru mengoreksi dari setiap 

jawaban dari kelompok yang 

menyampaikan 

v - 

11 Memberikaan penguatan materi 

dan menyimpilkan materi secara 

bersama 

v v 

Tabel 2.1 Sintaks Pembelajaran 
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G. Penelitian Relevan 

Terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran Picture and picture. Hasil penelitian terdahulu akan disajikan 

sebagai berikut: 

Penelitian oleh Wijayanti, (2013) dengan judul penelitian “Penerapan Metode 

Picture And Picture Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Bercerita Dan Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN Klepek Kabupaten 

Kediri”. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia  

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Picture And Picture siswa 

kelas III SDN Klepek Kabupaten Kediri. Berdasarkan pembelajaran yang 

dilakukan selama dua siklus, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan  

model pembelajaran Picture And Picture dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Indonesia. Dilihat dari hasil setelah perhitungan diperoleh rata-rata nilai akhir 

hasil belajar Bahasa Indonesia  pada siklus I adalah 68,25, untuk tingkat 

kentuntasan belajar sebesar 40% ini masih berada dibawah KKM, hal ini 

dikarenakan masih terdapat 12 orang siswa yang nilainya dibawah KKM, yaitu 

dibawah 65,00. Sedangkan  hasil belajar siklus II sebesar 75,00 dengan ketuntasan 

belajar siswa 95%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti adalah menggunakan 

model picture and picture dengan menggunakan media pembelajaran, subjek yang 

digunakan siswa sekolah dasar, dan tujuan dari penelitian tersebut sebagai 

peningkatan hasil belajar siswa. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada media yang digunakan, dalam 

penelitian ini tidak menggunakan kombinasi media lain sebagai bantuan 
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penerapan model pembelajaran picture and picture, menggunakan subjek 

penelitian siswa kelas III, dan membahas hasil belajar mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, subjek 

penelitian siswa kelas IV dan penelitian dilaksanakan dalam pembelajaran 

tematik. 

Penelitian yang kedua oleh Kumalasan, (2011) dengan judul “Penggunaan 

Model Picture And Picture dan Permainan Pohon Soal untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar  Siswa Pada Materi Sumber Daya Alam Kelas IV  SDN Gading 

Kulon 3 Dau Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan perkembangan prestasi belajar setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif picture and picture dengan kombinasi media pohon soal. 

Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan selama dua siklus diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif picture and picture 

yang dikombinasi dengan media pohon soal dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas IV. Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran siklus I, dapat diketahui 

pencapaian prestasi siswa menunjukkan bahwa terdapat 3 dari 10 siswa mendapat 

nilai tuntas dan 7 siswa belum tuntas, sehingga pada siklus I diperoleh 30% siswa 

yang tuntas, sedangkan pada siklus II siklus II hampir semua siswa memenuhi 

ketuntasan dalam pencapaian prestasi belajar. Terdapat 9 siswa yang tuntas dari 

kriteria ketuntasan minimum yang ditentukan yaitu 70 atau 70% dalam menguasai 

materi dan hanya 1 siswa dari 10 yang belum tuntas. Dari siklus II ini prestasi 

belajar siswa mengalami peningkatan dalam belajar dari siklus I ke siklus II 

sebesar 24,44%. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan, yaitu dengan 

penggunaan model pembelajaraan picture and picture dengan memadukan media 

pembelajaran. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan 

media pohon soal sebagai penerapan model picture and picture, dan penelitian 

yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu dengan penerapan model pembelajaran picture and 

picture dipadukan dengan media kotak misteri. Penelitian ini dilakukan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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H. Kerangka Pikir 

 

 

MASALAH 

1. Minat siswa 

terhadap 

pembelajaran 

rendah 

2. Siswa cenderung 

malas 

memperhatikan 

penjelasan guru  

3. Pembelajaran 

kurang aktif dan 

efisien 

 

PENYEBAB 

• Karakteristik siswa 

kelas rendah masih 

suka bermain- main 

dan bergembira sendiri.  

• Kurangnya  media 

pembelajaran yang 

mendukung.   

•  Model pembelajaran 

kurang variatif. 

SOLUSI 

• Mennggunakan Model 

Pembelajaran Picture and 

picture  

• Menggunakan media kotak 

misteri 

METODE PENELITIAN   

• Jenis Penelitian : 

Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)  

• Lokasi : SDN 1 

Lelateng Negara Bali  

• Waktu : semester ganjil 

tahun ajaran 2017-2018  

• Instrumen : wawancara, 

Tes , observasi.   

PENERAPAN MODEL PICTURE AND PICTURE DAN MEDIA KOTAK 

MISTERI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA TEMA 

INDAHNYA KEBERSAMAAN KELAS IV SDN 1 LELATENG NEGARA 

BALI 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 


