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Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu 
perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya 
sebagai seorang individu warga masyarakat, dengan memilih isi ( materi ), setrategi 
kegiatan dan teknik yang sesuai. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan 
tujuan. Dengan demikian tujuan merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan 
pendidikan, karena tidak memberikan arah kemana harus menuju, tetapi juga memberikan 
ketentuan yang pasti dalam memilih materi, metode, alat evaluasi dalam kegiatan yang 
dilakuakan. 

Adapun rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana hasil belajar IPA dengan 
menggunakan metode picture and picture pada siswa kelas III di MI Ma’arif Setono 
tahun pelajaran 2015, bagaimana hasil belajar IPA dengan menggunakan metode ceramah 
pada siswa kelas III di MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015, adakah perbedaan hasil 
belajar IPA dengan menggunakan metode picture and picture dan ceramah pada siswa 
kelas III di MI Ma’arif setono tahun pelajaran 2015. 

Penelitian  ini dilakukan di MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015 dengan 
subjek penelitiannya adalah siswa kelas III yang berjumlah 47 siswa dibagai menjadi dua 
kelas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen yaitu metode penelitian yang 
digunakan mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 
terkendalikan 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 
menggunakan metode picture and picture mata pelajaran Ipa pada siswa kelas III di MI 
Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015 (2) Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 
menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran Ipa pada kelas III MI Ma’arif Setono 
tahun pelajaran 2015. (3) Untuk mengetahui mengetahui perbedaan hail belajar Ipa 
dengan menggunakan metode picture and picture dan metode ceramah pada kelas III di 
MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015. 

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa 
yang menggunakan metode picture and picture dan yang menggunakan metode ceramah 
pada mata pelajaran Ipa kelas III MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan 

hidupnya sebagai seorang individu warga masyarakat, dengan memilih isi (materi), 

strategi kegiatan dan teknik yang sesuai.
1
Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar 

akan tujuan. Dengan demikian tujuan merupakan salah satu hal yang penting dalam 

kegiatan pendidikan, karena tidak memberikan arah kemana harus menuju, tetapi juga 

memberikan ketentuan yang pasti dalam memilih materi (isi), metode, alat evaluasi 

dalam kegiatan yang dilakukan.
2
 

Pembelajaran merupakan proses belajar yang berulang-ulang dan 

menyebabkan adanya perubahan perilaku yang disadari dan cenderung bersifat tetap.
3
 

Hal yang terpenting dalam pendidikan adalah proses yang direalisasikan dalam suatu 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses dua arah yakni belajar yang dilakukan 

oleh peserta didik sebagai murid yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan 

murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pada hakekatnya 

                                                           
1
 Suryosubroto, Beberapa Aspek  Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 2. 

2
 Ibid, 9. 

3
Muhammad Tobroni dan Arif Musthofa, Belajar Dan pembelajaran (Jogyakarta:Ar-Ruzz 

Media,2012), 21. 
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proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas 

merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar 

pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul 

dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif 

dan efisien.
4
 Antara lain kadang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru 

terhadap cara-cara penyampaian pengajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, 

yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar 

berorientasi kepada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. 

Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat 

terjadi interaksi antara siswa dengan guru, serta antara siswa dengan siswa di saat 

pembelajaran sedang berlangsung.
5
 

Belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan 

atau pembaharuan dalam tingkah laku dan atau kecakapan. Sampai di manakah 

perubahan itu dapat tercapai atau dengan kata lain, berhasil baik atau tidaknya belajar 

itu tergantung kepada bermacam-macam faktor. Adapun faktor-faktor itu, dapat kita 

bedakan menjadi dua golongan: 

1. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor individual. 

2. Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial. 

                                                           

 
5
 Asep  Jihad, dan  Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran  (Yogyakarta: Multi Pressindo,  2008), 11. 
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 Yang termasuk ke dalam faktor individual antara lain: faktor 

kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. 

Sedangkan yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga/keadaan rumah 

tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar 

mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.
6
  

Tujuan-tujuan belajar yang pencapaiannya diusahakan secara eksplisit dengan 

tindakan instruksional tertentu dinamakan instructional effect, yang biasanya 

berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan-tujuan yang merupakan 

hasil pengiring, yang tercapainya karena siswa “menghidupi” suatu sistem 

lingkungan belajar tertentu, seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif atau sikap 

terbuka menerima pendapat orang lain, dinamakan nurturant effect. Untuk mencapai 

tujuan-tujuan itu guru biasanya memilih satu atau lebih metode pembelajaran.
7
 

Sebagai seorang pendidik, guru senantiasa dituntut untuk mampu menciptakan 

iklim belajar mengajar yang kondusif serta dapat memotivasi siswa dalam belajar 

mengajar yang akan berdampak positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar secara 

optimal. Guru harus dapat menggunakan strategi tertentu dalam pemakaian 

metodenya sehingga ia dapat mengajar dengan tepat, efektif dan efisien untuk 

membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar serta memotivasi siswa untuk 

belajar dengan baik. 

                                                           
6
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan   (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 102. 

7
 Hasibuan dan  Moedjiono,  Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 3. 
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 Dalam kegiatan belajar mengajar, guru menggunakan metode yang bervariasi 

agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik.
8
 

Metode adalah cara yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
9
 Pendidik harus mampu memilih metode yang tepat, agar perhatian 

peserta didik dapat terfokus kepada pembelajaran. Penggunaan metode yang tepat 

akan menentukan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. 

Pemilihan strategi mengajar yang tepat merupakan masalah efektivitas guru. 

Menurut Peter Drucker yang dikutip oleh Sudarsono, efektivitas dapat dipelajari. Hal 

ini meliputi lima hal, yaitu: pengelolaan waktu, pemilihan apa yang harus 

disampaikan, mengetahui dimana dan bagaimana menerapkan kekuatan guru seefektif 

mungkin. Menentukan prioritas yang tepat, dan kemudian menjalin semua itu yang 

satu dengan yang lain untuk memperoleh keputusan yang efektif. Kelima hal ini harus 

diperhatikan, apabila mengambil keputusan mengenai metode tertentu yang hendak 

dipakai.
10

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tanggal 21 Oktober 2014 di MI Ma’arif 

Setono, diketahui bahwa peserta didik kelas III ramai di kelas pada waktu proses 

pembelajaran IPA. Mereka suka bermain bersama peserta didik yang lain. Mereka 

tidak menyukai pelajaran yang menurut mereka sulit. Mereka kesulitan menangkap 

pelajaran IPA. Dalam proses pembelajaran saat observasi berlangsung guru 

                                                           
8
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

46. 
9
 Imansyah  Alipandie,  Didaktik Metodik Pendidikan Umum (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), 71. 

10
Sudarsono  Sudirdjo. Pengelolaan Belajar ( Jakarta: Rajawali, 1991), 248. 
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menggunakan metode ceramah, banyak siswa yang ramai ataupun bermain sendiri 

ketika guru menyampaikan materinya. Hal ini menunjukkan bahwa minat peserta 

didik untuk mengerjakan tugas itu rendah dan kurangnya pemahaman materi. 

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, 

karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara 

guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini banyak 

menuntut keaktifan guru daripada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa 

ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan 

pengajaran tradisional, seperti di pedesaan yang kekurangan fasilitas. Dengan 

demikian, dapat dipahami metode ceramah adalah suatu penyajian pelajaran yang 

dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap 

siswa.
11

 

Motode picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan 

gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki 

ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model Pembelajaran ini 

mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran
12

. Sehingga peserta 

didik lebih tertarik dan antusias terhadap materi yang disampaikan dan akan lebih 

terkesan. Pada setiap metode pembelajaran mempunyai cara untuk meningkatkan 

                                                           
11

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), 

109. 
12

 http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-picture-and-picture.html. senin 16 februari 

2015 pukul 09.00 wib 
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hasil belajar peserta didik. Sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan 

pembelajaran tercapai dengan maksimal, sehingga akan meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan baik. 

Hasil belajar siswa yang rendah disebabkan karena metode pembelajaran yang 

kurang efektif untuk pembelajaran IPA, kemampuan sebagian siswa yang rendah, 

siswa mengalami kesulitan belajar, siswa kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaraan, dan peran guru yang kurang sebagai komunikator bagi peserta didik.  

Berdasarkan hasil riset pendahuluan di atas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul: “KOMPARASI HASIL BELAJAR IPA  DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE PICTURE AND PICTURE DAN CERAMAH PADA 

SISWA KELAS III DI MI MA’ARIF SETONO  TAHUN PELAJARAN 2015  

 

B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian 

dapat dilakukan secara mendalam, peneliti member pembatasan terhadap ruang 

lingkup masalah. 

Adapun masalah penelitian dibatasi pada hasil belajar siswa menggunakan 

metode picture and picture dengan metode ceramah pada mata pelajaran IPA di kelas 

III MI Ma’arif Setono Ponorogo Tahun Pelajaran 2015. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan berbagai permasalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil belajar IPA dengan menggunakan metode picture and 

picture pada siswa kelas III  di MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015 

2. Bagaimana hasil belajar IPA dengan metode ceramah pada siswa kelas III  di 

MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015 

3. Adakah perbedaan hasil belajar IPA dengan menggunakan metode picture and 

picture dan metode pada siswa kelas III  di MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 

2015 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan hasil belajar siswa yang menggunakan metode picture and 

picture pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas III di MI Ma’arif Setono tahun 

pelajaran 2015 

2. Untuk mendiskripsikan hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah 

pada mata pelajaran IPA pada kelas III di MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015 

3. Untuk mendiskripsikan perbedaan hasil belajar IPA dengan menggunakan metode 

picture and picture dan metode ceramah pada kelas III di MI Ma’arif setono  tahun 

pelajaran 2015 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

mempunyai manfaat bagi proses pembelajaran, baik secara teoritis maupun secara 

praktis antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini secara teoristis diharapkan memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan dalam perencanaan 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, 

baik itu sikap atau tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPA. 

b. Bagi Pendidik 

1) Dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai digunakan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran ipa yang lebih 

efektif dan efesien. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran 
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2) Membantu siswa untuk menguasai dan memahami pelajaran Ipa 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

d. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

dan pengalaman dalam proses pembelajaran sehingga termotivasi untuk 

lebih meningkatkan kualitas diri sebagai calon pendidik yang professional. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan 

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini menguraikan deskripsi teori dan atau 

telaah pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan rancangan penelitian, 

populasi, dan sampel, instrumen penelitian data, teknik pengumpulan data dan 

teknis analisis data.  

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan atau 

interpretasi atas angka statistik. 
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Bab V Penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari 

bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan 

yang  dilakukan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktifitas ataupun proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, 

dan mengokohkan kepribadian.
13

 Belajar adalah menekankan adanya 

perubahan tingkah laku, seperti diungkapkan oleh beberapa ahli, sebagai 

berikut: 

1) Winkel, yang dikutip oleh Sugono mengemukakan “Belajar adalah 

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

2) Hilgard dan Bower, mengemukakan “Belajar berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu 

yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam 

situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan 

                                                           
13

 Suyono, Hariyanto. Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 9. 
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atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau 

keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh 

obat, dan sebagainya).” 

3) Gagne, menyatakan bahwa: “Belajar terjadi apabila suatu situasi 

stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum 

ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi 

tadi.” 

4) Morgan, mengemukakan. “Belajar adalah setiap perubahan yang 

relative menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil 

dari latihan atau pengalaman.” 

5) Witherington, mengemukakan. “Belajar adalah suatu perubahan di 

dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru 

dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau suatu pengertian.” 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian belajar merupakan suatu perubahan 

dalam tingkah laku melalui latihan atau pengalaman, dalam arti 

perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau 

kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti perubahan-

perubahan yang terjadi pada seorang bayi. Untuk dapat disebut 

belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan 
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akhir dari suatu periode waktu yang cukup panjang. Maka kita harus 

mengenyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian 

atau kepekaan seseorang, yang biasanya hanya berlangsung 

sementara. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar 

menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, 

seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu 

masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan ataupun 

sikap.
14

 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku sebagai dalam akhirnya pembelajaran hasil sangat dibutuhkan, oleh 

karena itu dalam proses pembelajaran guru bertugas sebagai fasilitator 

bagi hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif 

dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa 

sebagaimana adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat 

penilaian dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif 

dimaksudkan segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek 

kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Demikian pula 

dalam menilai aspek kognitif sebaiknya dicakup semua sapek, yakni 

                                                           
14

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 84-85. 
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pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi secara 

seimbang.
15

 

Hasil belajar akan tampak dalam setiap perubahan pada aspek-

aspek: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap. 

Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhan dan berguna serta bermakna baginya.  

Menurut Benjamin S. Bloom yang dikutip oleh Wasid Iskandar 

dan Danang Sunandar tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Hasil belajar merupakan keluaran (output) dari 

suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan dari sistem tersebut 

berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah 

perbuatan atau kinerja (performance).
16

 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari 

seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa, di samping diukur dari 

segi prosesnya, artinya seberapa jauh tipe hasil belajar dimiliki siswa. 

Baik buruknya hasil belajar dapat dilihat dari hasil pengukuran yang 

berupa evaluasi, selain mengukur hasil belajar penilaian dapat juga 

ditujukan kepada proses pembelajaran, yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.  

                                                           
15

 Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 22. 
16

 Wassid Iskandar, Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Aktif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 56. 
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Semakin baik proses pembelajaran dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, maka seharusnya hasil belajar yang 

diperoleh siswa akan semakin tinggi sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya.
17

 

c. Klasifikasi Hasil Belajar 

Usman mengatakan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

sangat erat kaitannya dengan rumusan tujuan intruksional yang 

direncanakan guru sebelumnya yang dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori, yakni sebagai berikut:
18

 

1) Ranah Kognitif 

a) Pengetahuan 

Istilah pengetahuan sebagai terjemahan dari kata 

knowledge dalam taksonomi Bloom. Namun, maknanya tidak 

sepenuhnya tepat sebab dalam istilah tersebut termasuk pula 

pengetahuan faktual di samping pengetahuan hafalan atau untuk 

diingat sperti rumus, batasan, definisi, istilah, pasal dalam 

undang-undang, nama-nama tokoh, nama-nama kota. Dilihat dari 

segi proses belajar, istilah-istilah tersebut memang perlu dihafal 

dan diingat agar dapat dikuasainya sebagai dasar pengetahuan 

atau pemahaman konsep-konsep lainnya. 
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b) Pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan 

adalah pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan 

kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, 

memberi contoh lain dari apa yang dicontohkan, atau 

menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Dalam 

taksonomi Bloom, kesanggupan memahami seringkali lebih 

tinggi dari pada pengetahuan. Untuk dapat memahami, perlu 

terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. 

c) Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkrit 

atau situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, 

atau petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru 

disebut aplikasi. Mengulang-ulang menerapkannya pada situasi 

lama akan beralih menjadi pengetahuan hafalan atau 

keterampilan. 

d) Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi 

unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan 

atau susunannya. Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, 

yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. 

Dengan analisis diharapkan seseorang mempunyai pemahaman 
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yang komprehensif dan dapat memilahkan integritas menjadi 

bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal memahami 

prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, untuk hal 

lain lagi memahami sistematikanya. 

e) Sintesis 

Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian 

ke dalam bentuk menyeluruh. Berpikir sintesis adalah berpikir 

divergen. Dalam berpikir divergen pemecahan atau jawabannya 

belum dapat dipastikan. Mensintesiskan unit-unit tersebar tidak 

sama dengan mengumpulkannya ke dalam satu kelompok besar. 

Berpikir sintesis merupakan salah satu terminal untuk 

menjadikan orang lebih kreatif. Berpikir kreatif merupakan salah 

satu hasil yang hendak dicapai dalam pendidikan. Seseorang 

yang berpikir kreatif menemukan atau menciptakan sesuatu. 

Kreativitas juga beroperasi dengan cara berpikir divergen. 

f) Evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai 

sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara 

bekerja, pemecahan, metode, dan materiil. Mengembangkan 

kemampuan evaluasi penting bagi kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Mampu memberikan evaluasi tentang kebijakan 

mengenai kesempatan belajar, kesempatan kerja, dapat 
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mengembangkan partisipasi serta tanggung jawabnya sebagai 

warga Negara. Mengembangkan kemampuan evaluasi yang 

dilandasi pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis akan 

mempertinggi mutu evaluasinya. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada 

beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. 

Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai 

tingkat yang kompleks. 

a) Receive/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulus) dari luar yang dating kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, dan gejala. Dalam hal ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol, dan 

seleksi gejala atau rangsangan dari luar. 

b) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh 

seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini 

mencakup ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab 

stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. 

c) Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk 

di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau 
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pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai 

tersebut. 

d) Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang 

termasuk ke dalam organisasi ialah konsep tentang nilai dan 

organisasi sistem nilai. 

e) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Ke 

dalamnya termasuk keseluruhan nilai dan karakteristiknya. 

3) Ranah Psikomotorik 

 Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan 

keterampilan, yakni: 

a) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif, dan motoris. 

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, 

dan ketepatan. 



21 
 

e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks. 

f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Hasil belajar yang dikemukakan di atas sebenarnya tidak 

berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain, bahkan ada 

dalam kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognisinya 

sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan 

perilakunya.
19

  

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari 

seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa, di samping diukur 

dari segi prosesnya, artinya seberapa jauh tipe hasil belajar dimiliki 

siswa. Baik buruknya hasil belajar dapat dilihat dari hasil 

pengukuran yang berupa evaluasi, selain mengukur hasil belajar 

penilaian dapat juga ditujukan kepada proses pembelajaran, yaitu 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran. Semakin baik proses pembelajaran dan 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, maka 
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seharusnya hasil belajar yang diperoleh siswa akan semakin tinggi 

sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
20

 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan 

memenuhi syarat. Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya 

perubahan perilaku pada individu yang belajar. 

Dalam akhirnya pembelajaran hasil sangat dibutuhkan, oleh 

karena itu dalam proses pembelajaran guru bertugas sebagai fasilitator 

bagi peserta didik. Oleh karena itu hasil belajar mutlak didapat oleh 

siswa untuk mengukur keberhasilan mengajar guru dan belajar peserta 

didik. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Usaha dan keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor tersebut dapat bersumber pada diri maupun di luar dirinya 

atau lingkungannya. 

1. Faktor-faktor dari dalam individu 

Banyak faktor  yang ada di dalam diri individu atau si pelajar 

yang mempengaruhi usaha dan keberhasilan belajarnya. Faktor-faktor 
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tersebut menyangkut aspek jasmaniah maupun rohaniah dari 

individu.  

Aspek jasmaniah mencakup kondisi dan kesehatan jasmani 

dari individu. Kondisi fisik menyangkut pula kelengkapan dan 

kesehatan indra penglihatan dan pendengaran. Seseorang yang 

penglihatan dan pendengarannya kurang baik akan berpengaruh 

kurang baik pula terhadap usaha dan hasil belajarnya. Kesehatan 

merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan belajarnya. 

Aspek psikis atau rohaniah menyangkut kondisi kesehatan 

psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, social, psikomotor serta 

kondisi afektif dan kognitif dari individu. Seorang yang sehat 

rohaninya adalah orang yang terbebas dari tekanan-tekanan batin 

yang mendalam, gangguan-gangguan perasaan, kebiasaan-kebiasaan 

buruk yang mengganggu, frustasi, konflik-konflik psikis. 

Kondisi intelektual juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar. Kondisi intelektual ini menyangkut tingkat kecerdasan, 

bakat-bakat, baik bakat sekolah maupun bakat pekerjaan dan juga 

penguasaan siswa akan pengetahuan atau pelajaran-pelajarannya 

yang lalu. 

2. Faktor-faktor lingkungan 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam 

pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada 
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lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor-faktor fisik dan sosial 

perkembangan anak.
21

  

Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi 

perkembangan belajar para siswanya. Sekolah yang kaya akan 

aktivitas belajarnya dan prasarana yang memadai, terkelola dengan 

baik, diliputi suasana akademis yang wajar, akan sangat mendorong 

semangat belajar para siswanya. 

Lingkungan masyarakat di mana siswa atau individu berada 

juga berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajarnya. 

Lingkungan masyarakat di mana warganya memiliki latar belakang 

pendidikan yang cukup akan memberikan pengaruh yang positif 

terhadap semangat belajarnya.
22

  

2.  Kajian tentang Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

 Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Metode lebih bersifat prosedural dan sistematis karena tujuannya 

untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan.
23
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b. Pengertian Metode Picture and Picture 

Metode pembelajaran Picture and Picture adalah suatu metode 

belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan 

menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan. Model Pembelajaran ini mengandalkan 

gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini 

menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. 

Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar dalam bentuk potongan-potongan untuk 

kemudian dipasangkan serta diurutkan menjadi gambar yang utuh.
24

 

Pemasangan dan pengurutan gambar dapat dilakukan secara 

perorangan maupun secara kelompok yang akan meningkatkan 

interaksi sosial siswa. Dalam kelompok siswa akan saling membantu 

dan berdiskusi satu sama lain. 

c. Langkah-langkah pembelajaran picture and picture 

Langkah-langkah metode picture and picture adalah sebagai 

berikut:
25

 

(1) Guru menyampaikan kopetensi yang diinginkan. 

(2) Menyajikan materi sebagai pengantar. 
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(3) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi. 

(4) Guru menunjuk siswa secara bergantian untuk mengurutkan 

gambar-gambar secara 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. 

(7) Kesimpulan/rangkuman. 

d. Kelebihan dan kekurangan metode picture and picture 

(1) Kelebihan metode picture and picture 

(a) Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

(b) Melatih berfikir logis dan sistematis. 

(c) Membantu siswa belajar berfikir berdasarkan sudut pandang 

suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa 

dalam praktik berfikir. 

(d) Mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. 

(e) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

(2) Kekurangannya antara lain sebagai berikut: 

(a) Memakan banyak waktu. 

(b) Banyak siswa yang pasif 

(c) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. 
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(d) Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekarja sama 

dengan yang lain. 

(e) Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup. 

e. Pengertian Metode ceramah 

Metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran 

dengan komunikasi lisan. Metode ceramah ekonomis dan efektif untuk 

keperluan penyampaian informasi dan pengertian. Kelemahannya 

adalah bahwa siswa cenderung pasif, pengaturan kecepatan secara 

klasikal ditentukan oleh pengajar, kurang cocok untuk pembentukan 

keterampilan dan sikap, dan cenderung menempatkan pengajar sebagai 

otoritas terakhir.
26

 

f. Langkah-langkah mempersiapkan ceramah yang efektif 

(1) Rumuskan tujuan instruksional yang luas. 

(2) Selidiki apakah metode ceramah merupakan metode yang paling 

tepat 

(3) Susun bahan ceramah . gunakan “bahan pengait” atau advance 

organizer, yaitu materi yang mendahului kegiatan belajar yang 

tingkat abstraksinya  dan inklusivitasnya lebih tinggi dari kegiatan 

belajar tersebut, tetapi berhubungan secara integral dengan bahan 

baru itu. 
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(4) Penyampaian bahan: Keterangan singkat tetapi jelas. Gunakan 

papan tulis. Bila perlu katakana dengan kata-kata lain, berikut 

ilustrasi, beri keterangan tambahan, hubungan dengan masalah 

lain, berikan beberapa contoh yang singkat, konkret dan yang 

telah dikenal oleh siswa. 

(5) Adakan rencana penilaian. Tentukan teknik dan prosedur 

penelitian yang tepat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

khusus yang telah dirumuskan. 

g. Kelebihan dan kekurangan metode ceramah 

Ceramah merupakan satu-satunya metode yang konvensional 

dan masih tetap digunakan dalam metode belajar mengajar. Metode ini 

paling tua, paling banyak dan paling sering dipakai dalam berbagaia 

kesempatan. Ditengah-tengah perkembangan teknologi komunikasi 

sekarang ini, metode ini masih tetap bertahan. Oleh karena itu, untuk 

mengoptimalkan penggunaan metode ini perlu dipelajari 

karakteristiknya, kelebihan-kelebihan dan kelemahannya. 

(1) Kelebihan Metode Ceramah 

(a) Guru mudah menguasai kelas. 

(b) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas. 

(c) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. 

(d) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya 
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(e) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.
27

 

(f) Hemat dalam penggunaan waktu dan alat. Melalui ceramah, bahan 

yang banyak dapat disampaikan dalam waktu singkat. Alat 

(termasuk media) yang digunakan juga cukup sederhana. 

(g) Mampu membangkitkan minat dan antusias siswa. Kontak yang 

terjadi antara guru dan siswa tidak hanya sekedar kontak bicara, 

tetapi merupakan kontak pribadi di mana pribadi guru bertemu 

dengan pribadi siswa. Pribadi ini dapat diartikan sebagai 

keseluruhan aspek rohani (seperti pada diri sendiri) dan jasmani 

(sosok fisik) yang menyatu dalam eksistensi seseorang. 

(h) Membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

mendengarnya.
28

 

(2)  Kelemahan Metode Ceramah 

(a) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

(b) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang besar 

menerimanya. 

(c) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan. 

(d) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertari pada 

ceramahnya, ini sukar sekali. 

(e) Menyebabkan siswa menjadi pasif.
29

 

                                                           
27

Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 97.   
28

W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Grasindo, 2002), 136. 



30 
 

(f) Ceramah cenderung pada pola srategis ekspositoris yang berpusat 

pada guru. 

(g) Metode ceramah cenderung menempatkan posisi siswa sebagai 

pendengar dan pencatat. 

(h) Keterbatasan kemampuan pada tingkat rendah. Dilihat dari segi 

taksonomi tujuan pengajaran, ceramah hanya mampu 

mengembangkan kemampuan siswa pada tingkat pengetahuan 

sampai pemahaman.
30

 

 Persamaan metode Picture and Picture dan  metode ceramah 

terletak pada cara penyampaian materi di awal yang secara lisan, 

sedangkan perbedaan antara kedua metode terletak pada proses belajar 

berlangsung. 

h. Kajian tentang Pembelajaran IPA 

 Ilmu Pengetahuan Alam sering disebut dengan singkat sebagai 

sains, dalam bahasa inggris yaitu science  yang berarti  Ilmu Pengetahuan 

Alam. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang terstruktur 

dan sistematik. Ilmu pengetahuan dibentuk jika ada objek, ada subjek, dan 

ada sarana membangun struktur kumpulan pengetahuan tersebut, misalnyan 

bahasa dan logika. Alam merupakan sumber pengetahuan yang tidak habis 
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digali dari masa ke masa. Interaksi dengan manusia sebagai subjek dengan 

kreativitasnya dalam mencari penjelasan mengenai alam sebagai objeknya 

akan membentuk struktur dan sistematika dalam ilmu pengetahuan alam. 

Jadi Sains atau Ilmu Pengetahuan Alam merupakan kumpulan pengetahuan 

mengenai alam. 

 Fungsi Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains antara lain:  

(1) Sains membantu manusia berfikir dalam pola sistematis. 

(2) Sains dapat menjelaskan gejala alam serta hubungan satu sama 

lain antar gejala alam. 

(3) Sains dapat digunakan untuk meramalkan gejala alam yang 

terjadi berdasarkan pola gejala alam yang dipelajari. 

(4) Sains digunakann untuk menguasai alam dan mengenalikanya 

demi kepentingan manusia. 

(5) Sains digunakan untuk melestarikan alam karena sumbangan 

ilmunya mengenai alam.31 

Hakekat Mata Pelajaran Ipa Pada hakikatnya, IPA ditinjau dari 

tiga segi, yaitu dari segi produk, proses, dan pengembangan sikap. 

Ketiganya bersifat saling terkait sehingga guru dalam melaksanakan 

proses pembelajran harus mengandung ketiga dimensi tersebut.  
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IPA Sebagai Produk merupakan hasil upaya para perintis IPA 

terdahulu dan umumnya berupa fakta, konsep teori, hukum, prosedur 

informasi telah tersusun secara lengkap dan sistematis.  

IPA Sebagai Proses adalah proses untuk mendapatkan IPA 

yang dilakukan melalui metode ilmiah. Pada anak-anak usia SD/MI, 

metode ilmiah dikembangkan secara bertahap,berkesinambungan, 

dengan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk paduan yang 

lebih utuh. 

IPA sebagai pemupuk sikap, di dalam konteks pengajaran IPA, 

sikap dibatasi pengertianya pada sikap ilmiah terhadap alam sekitar. 

sikap ilmiah ini dapat dikembangkan pada anak-anak usia SD/MI 

adalah : Sikap ingin tahu, sikap kerja sama, sikap ingin mendapatkan 

sesuatu yang baru, sikap tidak putus asa, sikap tidak berprasangka, 

sikap mawas d iri, sikap bertanggung jawab, sikap berfikir bebas, 

sikap disiplin diri, sikap ilmiah tersebut dapat dikembangkan tatkala 

peserta didik vmelakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau kegiatan 

observasi  lapangan.
32

 

B.   Telaah Pustaka 

 Dalam  skripsi yang ditulis oleh Devi Eka Pravitasari (2014, STAIN 

Ponorogo) yang berjudul “ Komparasi hasil belajar siswa menggunakan 

metode Team accelerated Instructions (TAI) dengan metode ceramah pada 
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mata pelajaran matematika kelas IV di MI Nurul Ulum sidorejo kebonsari 

Madiun”.33
 

 Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Berapa prosentase hasil 

belajar yang diperoleh siswa dengan menggunakan metode Team Accelerated 

Instruction (TAI) pada mata pelajaran matematika di kelas IV MI Nurul Ulum 

Kebonsari Madiun? 2. Berapa prosentase hasil belajar yang diperoleh siswa 

dengan menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran matematika di 

kelas IV MI Nurul Ulum Kebonsari Madiun? 3. Adakah perbedaan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan metode Team Accelerated Instructions 

(TAI) dan metode ceramah pada mata pelajaran matematika di kelas IV MI 

Nurul Ulum Kebonsari Madiun? 

 Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Hasil 

belajar siswa yang menggunakan metode Team Accelerated Instructions 

(TAI) pada mata pelajaran matematika di kelas IV MI Nurul Ulum Kebonsari 

Madiun tahun ajaran 2013/2014 termasuk dalam kategori baik dengan 

prosentase 50%; 2. Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode ceramah 

pada mata pelajaran matematika di kelas IV MI Nurul Ulum Kebonsari 

Madiun tahun ajaran 2013/2014 termasuk dalam kategori kurang dengan 

prosentase 40%; 3. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang menggunakan metode Team Accelerated 
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Instructions (TAI) dan menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran 

matematika kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun tahun ajaran 

2013/2014. Berdasarkan tes “t” diperoleh to > ttabel dimana pada taraf 

signifikan 5% to = 15,34. 

 Dalam skripsi yang ditulis Nina Maryati (2012, STAIN Ponorogo) 

yang berjudul “ Penerapan Strategi Crossword Puzzle dan Picture and Picture 

untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Bejalar Mata Pelajaran Fikih”34
 

 Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keaktifan 

siswa-siswi dengan menerapkan strategi crossword dan picture and picture 

mata pelajaran fikih pokok bahasan rukun haji dan wajib haji di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo Siswa kelas V semester genap Tahun Pelajaran 

2011/2012? 2. Bagaimana hasil belajar siswa-siswi dengan menerapkan 

strategi crossword dan picture and picture mata pelajaran fikih pokok bahasan 

rukun haji dan wajib haji di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo siswa kelas V 

semester genap Tahun Pelajaran 2011/2012? 

 Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa; 1. Keaktifan 

siswa dalam pembelajaran Fikih pada pokok bahasan rukun haji dan wajib 

haji mengalami peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan dari keaktifan siswa 

dikelas. Pada siklus I keaktifan siswa mencapai 13 siswa-siswi atau 43,33%, 

siklus II keaktifan mencapai 22 siswa-siswi atau 73,33%, siklus III mencapai 
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28siswa-siswi atau 93,33% dan siklus IV mencapai 30 siswa-siswi atau 100%. 

2. Hasil belajar siswa-siswi pada mata pelajaran Fikih pokok bahasan rukun 

haji dan wajib haji mengalami peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran 

dengan strategi crossword puzzle dan picture and picture. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil nilai siswa-siswi yang tuntas pada siklus I hasil belajar 

mencapai 18 siswa-siswi atau 60%, siklus II mencapai 24 siswa-siswi atau 

80%, siklus III mencapai 29 siswa-siswi atau 97% dan siklus IV mencapai 30 

siswa-siswi atau 100%. 

C.  Kerangka berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telah penelitian tersebut di atas, maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: “Metode picture and picture  

lebih bagus dari pada metode ceramah.” 

D. Pengajuan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis belum tentu benar. 

Benar tidaknya suatu hipotesis tergantung hasil pengujian dari data empiris.
35

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara dan perlu 

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan hipotesis 

nihil atau (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut: 
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Ha : Ada / terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan 

metode picture and picture dan metode ceramah pada mata pelajaran IPA 

kelas III di MI Ma’arif Setono Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen yaitu metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
36

 Berdasarkan beberapa bentuk 

desain eksperimen yang dikemukakan oleh Sugiyono, penelitian ini termasuk 

dalam true eksperimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol 

semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen.
37

 Desain true 

eksperimental dalam penelitian ini adalah Posttest-Only Control Design. 

Pada Posttest-Only Control Design terdapat dua kelompok yang dipilih 

secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain 

tidak diberi perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok 

control.
38

  

Dari pemaparan diatas maka dalam penelitian ini yang termasuk dalam 

kelompok eksperimen (yang diberi perlakuan) adalah kelas III Ar-Rochman yang 

diajar menggunakan metode picture and picture. Sedangkan kelompok kontrol 
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(yang tidak diberi perlakuan) adalah kelas III Ar-rochim yang diajar 

menggunakan metode ceramah. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang telah terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
39Dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo dengan populasi 47 siswa, 24 siswa untuk kelas III Ar- 

Rochman dan 23 siswa untuk kelas III Ar- Rochim. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi betul-betul representatif (mewakili).
40

  

Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya kecil, maka seluruh 

populasi digunakan sebagai sumber pengambilan data. Jadi yang menjadi 

sampel adalah seluruh kelas III MI Ma’arif Setono Ponorogo yang berjumlah 

47 siswa dan terbagi menjadi dua kelas. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan 

instrumen. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang 

terkumpul. 

Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang 

dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana 

adanya. Data yang salah tidak menggambarkan data yang empiris bisa 

menyesatkan peneliti sehingga kesimpulan peneliti yang ditarik atau dibuat 

peneliti bisa keliru. 

Menurut Margono, pada umumnya penelitian akan berhasil dengan 

baik apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah penelitian) dan menguji 

hipotesis diperoleh melalui instrumen.
41

 Pada penelitian ini instrumen yang 

digunakan yaitu tehnik dokumentasi dan tes. 
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Tabel 3.1  

Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data 

 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Indikator Subyek Teknik No. Item 

Komparasi .hasil 

belajar IPA dengan 

menggunakan 

metode picture and 

picture dan ceramah 

pada siswa kelas III 

di MI Ma’arif 
Setono tahun 

pelajaran 2015 

Variabel 

Independen:  

a. Metode picture 

and picture 

b.  Metode 

ceramah  

 

1. Menyebutkan 

kenampakan 

bumi. 

2. Menjelaskan 

kenampakan 

bumi. 

3. Menggambarkan 

kenampakan 

bumi. 

Siswa kelas 

III Ar-

rochman 

dan siswa 

kelas III Ar-

rochim. 

Tes Tulis  

 

 2, 3, 4, 

5,6,7,9 

 

 

1, 8, 

10,11,12,

13,14 

 

15,16,17,

18,19,20 

 

Variabel 

Dependen: Hasil 

Belajar 

IPA 

1. Siswa mampu 

mencapai KKM 

(70) nilai ulangan 

IPA.  

 Dokumentasi  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.Cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga 

buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.
42
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Dalam penelitian kuantitatif, tehnik ini berfungsi untuk menghimpun 

secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan da dalam kerangka atau 

landasan teori, penyusunan hipotesis secara tajam. 

2. Tes 

Tes ialah seperangkat rangsangan (stimulus) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang telah dijadikan dasar 

bagi penetapan skor angka. Persyaratan pokok bagi tes adalah validitas dan 

reliabilitas.
43

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes tertulis kepada siswa di 

akhir pembelajaran. Tes ini digunakan untuk memeperoleh data nilai siswa. 

Sehingga akan diketahui perbedaan prosentase pencapaian hasil belajar siswa 

antara yang menggunakan strategi dengan yang tidak menggunakan strategi. 

 

E. Teknik analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dari tes uji coba, akan diukur 

validitas dan reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas dan Rehabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. Untuk menguji validitas instrumen 

                                                           
43

  Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 184. 



42 
 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis validitas konstruk. Sebab 

variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang 

abstrak tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Rumus yang digunakan 

yaitu rumus korelasi product moment:  

rxy = 
∑ −(∑ )(∑ )√( ∑ 2−(∑ )2)(  ∑ 2−(∑Y)2)

  

setelah itu dikonsultasikan ke table “r” product moment dengan terlebih 

dahulu mencari degres of freedom nya (df) yang rumusnya sebagai 

berikut: df = N – nr.
44

 

Jika terdapat korelasi positif di mana rxy > rtabel maka butir soal 

dinyatakan valid. Dan sebaliknya jika rxy < rtabel maka butir soal 

dinyatakan tidak valid.  
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Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian  

No Soal “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 0,795 0,361 Valid 

2 0,504 0,361 Valid 

3 0,378 0,361 Valid 

4 0,403 0,361 Valid 

5 0,409 0,361  Valid 

6 0,388 0,361  Valid 

7 0,410 0,361  Valid 

8 0,338 0,361 Valid 

9 0,521 0,361 Valid 

10 0,449 0,361 Valid 

11 0,370 0,361 Valid 

12 0,532 0,361  Valid 

13 0,378 0,361  Valid 

14 0,437 0,361  Valid 

15 0,401 0,361 Valid 

16 0,405 0,361 Valid 

17 0,150 0,361 Tidak Valid 

18 0,249 0,361 Tidak Valid 

19 0,369 0,361 Valid 

20 0,378 0,361 Valid 

21 0,369 0,361 Valid 

22 0,137 0,361 Tidak Valid 

23 0,048 0,361 Tidak Valid 

24 0,000 0,361 Tidak Valid 

25 0,408 0,361 Valid 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 25 soal yang angka 

korelasinya ≥ 0,361 yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14,15,16,19,20,21,25. Tiga belas soal itulah yang dinyatakan valid dan 

digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 
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instrumen tersebut sudah baik. Jika validitas terkait dengan ketetapan 

objek yang tidak lain adalah penyimpamgannya dari data kenyataan, 

artinya bahwa data tersebut benar, maka konsep reliabilitas terkait dengan 

pemotretan berkali-kali. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat 

dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan.
45

  

Dalam penelitian ini digunakan rumus KR-21 (Kuder-Richardson). 

Penerapan metode ini dengan persyaratan penggunaan skor dengan dua 

kemungkinan yaitu skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban 

salah. Pada rumus KR-21 penerapannya hanya memerlukan penghitungan 

skor rataan (ditandai dengan M, mean). 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data dari masing-

masing kelas picture and picture dan ceramah. Yang berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal dan tidak. Rumus yang digunakan dalam uji ini 

adalah Lilliefors. Dengan langkah-langkah berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : data  berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

2) Membuat tabel distribusi frekuensi 

3) Menghitung mean dan devisi standart 
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Mx = ∑∑�
 SDx =  ∑� −  ∑�  2

 

4) Menghitung nilai fkb 

5) Menghitung masing frekuensi dibagi jumlah data (f/N) 

6) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N) 

7) Menghitung nilai Z 

Z = 
 −� �  

X= nilai asli 

µ = rata-rata 

o =simpangan baku (standar deviasi) 

8) Menghitung (P ≤ Z) 

9) Menghitung L (selisih dari fkb/N dan P ≤ Z 

10) Menguji hipotesis 

11) Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika L(max) > Ltabel 

Terima Ho jika L(max) < Ltabel.46 

d. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada analisis tahap awal ini digunakan untuk 

mengetahui apakah responden yang diambil homogeny atau tidak. Rumus 

yang digunakan dalam uji homogenitas ini adalah Uji Harley dengan langkah-

langkah berikut ini. 
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1) Merumuskan Hipotesis. 

Ho : data homogen 

Ha : data tidak homogen 

2) Membuat tabel distribusi frekuensi kedua kelas. 

3) Menghitung deviasi standar variabel X dan Y 

SD1 =  ∑� 2

1
−  ∑�

1
 2

 SD2 =  ∑� 2

2
−  ∑�

2
 2

 

4) Menghitung dengan rumus Harley. 

F(max)= 
���  �����  �  = 

� 2 ��� 2 �  

5) Pengujian Hipotesis 

Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika F(max) hitungan > F(max) tabel 

Terima Ho jika F(max) hitungan < F(max) tabel. 

e. Tes “t” 

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 

penelitian. Seorang peneliti harus mempunyai pola analisis mana yang akan 

digunakan. Dalam penelitian ini teknik analisis harus sesuai dengan rancangan 

penelitiannya. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan tes “t”. 

Tes “t” merupakan salah satu tes statistik yang digunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesa nihil yang menyatakan bahwa di 
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antara dua buah Mean Sampel yang diambil secara random dari populasi yang 

sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
47

 

Sebagai suatu penelitian kuantitatif, maka dalam penelitian ini 

digunakan teknik analisis data guna memperoleh hasil penelitian mengenai 

perbandingan hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode picture 

and picture dan yang menggunakan metode ceramah. Adapun rumus yang 

digunakan dalam analisis adalah.
48

 

1) Menghitung Mean dari variabel I dan II.  

M1 = 
∑�

1
           M2 = 

∑�
2

 

2) Menghitung Deviasi Standar variabel I dan II. 

SD1 =  ∑� 2 −  ∑�  2

 SD2 =  ∑� 2 −  ∑�  2

 

3) Menghitung Standart Error Mean variabel I dan II. �
1
 = 

� 1 1−1 
          �

2
= 

� 2 2−1 
 

4) Menghitung Standart Error perbedaan antara Mean Variabel I dan II. 

�
1
− 2  =  �

1

2 + �
2

2
 

5) Mencari Nilai t0 

T0 = 1− 2 �
1

 − 2 
 

6) Menginterprestasi 
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Kriteria pengujian: 

Jika pada taraf signifikan 5% to≥ ttabel maka Ho ditolak atau Ha diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum MI Ma’arif Setono Ponorogo 

1. Sejarah 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan diresmikan pada 

tanggal 1 agustus 1959 oleh organisasi Nahdhatul Ulama Setono. Adapun 

tokoh-tokoh pendirinya adalah: 1. Bapak Ahmad Basyir, 2. Bapak K. 

Abdul Aziz, 3. Bapak Syajid Singodimejo, 4. Bapak M. Umar. 

Mula-mula pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Setono 

adalah pada sore hari dengan nama Madrasah Diniyah Ma’arif Setono dan 

didirikan diatas tanah wakaf dari Bapak Ahmad Basyir dan Bapak Slamet 

HS. Luas tanah wakaf tersebut adalah 756 2, sedangkan luas bangunan 

dan kantor adalah 480 2. Adapun tanah tersebut telah diproses ke PPAIW 

dan kantor agrarian pada tanggal 19-08-2002 dengan nomor W. 2a/05/02 

tahun 2002, dan tanggal 19-08-2002 dengan nomor W. 2A/05/02 tahun 

2002 dan sertifikasi tanah tersebut masih diproses atau belum jadi. 

Kemudian atas dasar keputusan menteri agama RI tanggal I maret 

1963 (I Syawal 1382) nomor K /4/C.N/ agama serta Departemen Agama 

Kabupaten Ponorogo nomor : C.M/ 3/195/A/1978 diakui dengan diberi 
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nama MWB (Madrasah Wajib Belajar). Pada waktu itu diakhiri tahun 

pelajaran ujian kelas VI MWB masih bergabung dengan SR/SD belum 

dapat melakukan ujian sendiri.Setelah ada keputusan bersama (SKB) tiga 

menteri madrasah MWB berubah menjadi madrasah Ibtidaiyah setaraf 

sekolah dasar. Kemudian ijazahnya pun disamakan dengan sekolah dasar 

yakni dengan mengadakan ujian akhir  tahun dibawah pengawasan 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. 

Adapun yang pernah menjadi kepala MI Ma’arif setono adalah: 

1. Maesaroh    ( 1968 s/d 1972) 

2. M. Daroini BA  (1973 s/d 1977) 

3. Sandi Idris BA  ( 1983 s/d 1982) 

4. Sudjono   ( 1983 s/d 2003) 

5. Suparmin A. Ma  ( 2003 s/d 2007) 

6. Maftoh Zaenuri, Sag ( 2008 s/d sekarang) 

Status Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan terdaftar dari 

kakanwil Depag Jawa timur, mulai tanggal 20 maret 1987 dengan nomor: 

Lm/3/195/A/1978. Mendapat status diakui dari kakandepag kabupaten 

Ponorogo dengan NIM 112350218067. 

1. Tanggal 17-02-1993 nomor Mm. 04/05.00/PP.03.2/0321/1993 

2. Tanggal 20-01-1996 nomor Mm. 04/05.00/PP.004/1487/1996 

3. Tanggal 31-12-2001 nomor Mm. 04/05.03/PP.02.3/3321/2001 
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Mendapat nomor identitas sekolah (NIS) dari Dinas Pendidikan 

kabupaten Ponorogo nomor 11.00.10, tgl 05-05-2003 dengan nomor 421 / 

1228 / 405.43 / 2003 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Setono  

MI Ma’arif  Setono Ponorogo secara geografis terletak di jl. Raden 

Katong No.01 desa/kelurahan Setono, kecamatan Jenangan Ponorogo atau 

tepatnya berada di sebelah selatan makam Batoro Katong.MI Ma’arif setono 

di dirikan atas sebidang tanah seluas 1055 meter persegi. Meskipun 

demikian kegiatan pembelajaran di MI Ma’arif proses pembelajaran tidak 

terganggu dengan keberadaan makam-makam yang ada di sekitar 

lingkungan sekolah. 

3. Visi, Misi Dan Tujuan MI Ma’arif Setono 

a. Visi 

Terbentuknya anak yang berkualitas dalam IMTAQ dan IPTEK yang 

berwawasan Ahlusunnah wal-jama’ah Indikator adalah : 

1. Unggul dalam kegiatan keagamaan 

2. Unggul dalam SDM dan profesionalisme Guru 

3. Unggul dalam bidang akademik dan non akademik  

4. Unggul dalam disiplin dan budi pekerti yang luhur, tertib, 

ketauladanan dalam berpakaian muslim. 

5. Unggul dalam bidang teknologi dan komunikasi/ lomba keterampilan 

komputer 
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b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas MI Ma’arif Setono: 

1. Mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur untuk 

menumbuhkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama 

islam. 

2. Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kualitas profesiolisme 

Guru dan karyawan serta lingkungan sekolah. 

3. Mengefektifkan KBM dan mengoptimalkan kegiatan ekstra kurikuler 

serta meningkatkan keterampilan sejak dini 

4. Melaksanakan 7K (Kedisiplinan, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, 

Kebersihan, Kerukunan, Keindahan dan Kerindangan) untuk 

menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif yang berwawasan 

ASWAJA 

5. menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana belajar mengajar  

c. Tujuan 

1. Siswa unggul dalam bidang kognitif, siswa mempunyai karakter yang 

sholeh/sholehah dan dapat mengamalkan ilmunya pada segi vertikal 

(hubungan dengan Allah) dan segi horizontal hubungan dengan 

manusia) ssuai dengan ajaran ASWAJA. 

2. Tercapainya guru yang profesional 

3. Hasil nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (nilai kumulatif) meningkat 

dari 7,01 menjadi 7,50 dan nilai rata-rata bidang study di setiap kelas 
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pada akhir ajaran meningkat dari 7,0 menjadi  7,5 sehingga tidak ada 

anak yang tertinggal dikelas 

4. MI Ma’arif setono dapat mempertahankan juara umum LMP 

ditinngkat kecamatan 

5. Siswa MI ma’arif Setono dapat meraih juara LMP tingkat kabupaten 

6. Siswa dapat menjuarai lomba komputer tingkat kabupaten 

7. Tercapainya sarana dan prasarana yang memadai 

4. Keadaan Guru dan Siswa MI Ma’arif Setono 

a. Guru 

Guru merupakan salah faktor penentu dalam proses belajar mengajar. 

Maka ketersediaan tenaga pendidik dalam suatu lembaga pendidikan 

yang berkualitas dan mempunyai dedikasi yang tinggi sangat penting 

adanya. Di MI Ma’arif Setono Ponorogo, memiliki tenaga pendidik 

(guru) dan tenaga kependidikan (tata usaha) sebanyak  14 orang, terdiri 

dari guru PNS sebanyak 4 orang dan guru tidak tetap 9 orang, tata usaha 

1 orang. 
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Tabel 4.1 

Keadaan Guru 

 

Ijazah 

Tertinggi 

Jumlah 
Jumlah 

GT GTT PTT TU 

S.3/S.2 - 1 - - 1 

S.1 2 8   10 

D.3 - - - - - 

D.2 - - - - - 

SMA - 1 1 1 3 

Jumlah 2 10 1 1 14 

 

b. Siswa 

Berkenaan dengan kondisi siswa di MI Ma’arif Setono sangat 

variatif, ada yang pintar secara akademis, ada yang mempunyai 

kelebihan yang lain seperti kemampuan menjalin hubungan sosial, ada 

yang aktif ada yang pendiam, dan masih banyak karakter siswa yang 

tidak bisa teridentifikasi secara lengkap, sebab butuh waktu yang lebih 

panjang untuk mempelajari mereka. Keragaman tersebut ada karena 

mereka berasal dari latar belakang atau background keluarga yang tidak 

sama. 
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Tabel 4.2 

Keadaan Siswa 

Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

I a 16 10 26 

I b 14 6 20 

II 15 21 36 

III a 16 7 23 

III b 15 9 24 

IV 13 15 16 

V 14 12 26 

VI 15 12 27 

Jumlah 104 91 195 

 

5. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Setono 

Bangunan fisik menjadi salah satu bagian penting untuk dalam suatu 

sekolah atau madrasah. Kondisi yang nyaman tentunya akan menambah 

semangat siswa dalam proses belajar mengajar. Beberapa tahun ini, MI 

Ma’arif Setono terus berbenah, hal ini dapat terlihat ketika memasuki 

lingkungan MI Ma’arif Setono. Di antara bangunan yang sudah ada yaitu, 

ruang kepalamadrasah yang satu atap dengan ruangan bagian tata usaha (TU), 

ruangguru, ruang kelas, lapangan olah raga, ruang, UKS, ruang perpustakaan, 

masjid,dan lainsebagainya. Dari kesekian banyak fasilitas fisiktersebut, hanya 

beberapa saja yang sedikit akan diuraikan, untukmendapatkan gambaran 

tentang sarana, prasarana dan media pembelajaran di MI Ma’arif Setono. 
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a. Ruang Kelas 

Ada  ruang 8 kelas yang setiap hari digunakan proses pembelajaran. 

Ruang tersebut terdiri dari kelas I sampai kelas VI yang masing-masing 

tingkat kelas paralel yang berbeda. Kelas I terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 

1A dan 1B. Kemudian kelas III terdiri dari 2 lokal kelas, yaitu kelas III A 

dan VIII B. Setiap kelasnya rata-rata terdapat kurang lebih20 s/d 30 siswa. 

Menurut aturan tata ruang, di setiap kelas terlihatcukup sehat, karena ada 

ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup. 

b. Guru dan Ruang Kepala Madrasah 

Ketika memasuki gerbang sekolah akan langsung dihadapkan pada 

ruang kepala sekolah yang berada satu atap dengan ruang tata usaha. 

Sedangkan ruang guru berada di sebelah selatan ruang kepala sekolah 

dengan berbagai fasilitas, antara lain internet, ruang tamu, smoking area 

dan toilet. 

c. Kantor Tata Usaha dan Administrasi 

Lokasi ruang tata usaha terdapat di samping ruang kepala sekolah 

Seluruh administrasi sekolah dikerjakan oleh staf tata usaha dalam ruang 

tersebut. Urusan TU dikoordinatori oleh Bapak Sarwo Edi. 

d. Masjid 

Tempat ibadah di madrasah merupakan bangunan sentral untuk 

menanamkan nilai-nilai agama pada siswa. Jadi keberadaan dan 

eksistensinya sebagai tempat ibadah juga mutlak diperlukan dan 
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merupakan salah satu bangunan di MI Ma’arif Setono yang cukup 

representatif untuk melaksanakankegiatan keagamaan, maupun kegiatan 

pembelajaran. Misalnya shalat jama’ah, praktik shalat, ektrakulikuler 

qira’ah dan kaligrafi. 

e. Perpustakaan Sekolah 

Perpustakan adalah mata air ilmu pengetahuan. Kualitas dan mutu 

sekolah bisa tercermin dari kondisi dan keadaan perpustakaan. Artinya 

pengelolaan dan penyediaan media belajar atau sumber belajar berupa 

perpustakaan akan sangat menentukan proses belajar siswa. Sebab 

penanaman kebisaaan membaca harus dimulai sejak dini,termasuk siswa 

MI Ma’arif setono haruslah mulai dikenalkan dan dipahamkan bahwa 

buku adalah gerbang ilmu pengetahuan. Siswa harus disadarkan bahwa 

caramendapatkan ilmu bukan hanya ketika proses pengajaran di dalam 

kelas. 
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B. Deskripsi Data 

1. Kelompok Eksperimen (Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Metode 

Picture and Picture. 

Tabel 4.3 

Nilai yang Menunjukkan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Metode 

Picture and Picture. 

X1 F 

100 9 

90 7 

80 2 

70 3 

60 2 

40 1 

Jumlah 24 

 

2. Kelompok Kontrol (Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Metode Ceramah) 

Tabel 4.4 

Nilai yang Menunjukkan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan 

Metode Ceramah 

X1 F 

100 0 

90 4 

80 5 

70 3 

60 4 

50 2 

40 1 

30 1 

20 2 

10 1 

Jumlah 23 
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C. Analisis Data 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa kelas III MI Ma’arif 

Setono pada mata pelajaran IPA, peneliti menggunakan teknik tes yang 

disebarkan kepada 47 siswa kelas III. 

Untuk mengetahui prosentase hasil belajar siswa kelas III pada mata 

pelajaran IPA dari dua kelompok, perlu ada perangkingan skor hasil belajar dari 

data yang telah dikumpulkan. Perangkingan ini menggunakan cara penyusunan 

rangking berdasarkan mean dan deviasi standar.
49

 Lebih spesifik lagi penyusunan 

rangking ini menggunakan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah adalah sebagai 

berikut.
50

 

 

Mean + ISD  

Mean – ISD 

 

 

 

                                                           
49

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 448 
50

 Ibid., 449 
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1. Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas III yang Menggunakan Metode picture 

and picture 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Metode picture and 

picture 

X1 F fx1 x1
’
 fx1’ x1’2

 fx1’2
 

100 9 900 3 27 9 81 

90 7 630 2 14 4 28 

80 2 160 1 2 1 2 

70 3 210 0 0 0 0 

60 2 120 -1 -2 1 2 

40 1 40 -2 -2 4 4 

Jumlah 24 2060 - 39 - 117 

 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean , 

Deviasi Standard an standar Error dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel X1 

Mx1 =  
⅀fx 1

1
 

       =    

2060

24
 

   =   85,83333  

b. Mencari Deviasi Standar dari variabel X1 

         SD1 =     ⅀fx 1’2
1

−  (
⅀fx 1’

1
)

2  
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=     117

24
−  (

39

24
)

2 

           =      4,875 − 2,64065  

      =      2,23435  

    =    1,4947742
 

c. Mencari Nilai Standar Error mean variabel X1 

           SE 1 =  
� 1 1−1 

             

      =  
1,494774√24−1 

                      

                    = 
1,494774

4,7958315
                     

       = 0,31168193 

 Dari hasil di atas dapat diketahui  Mx1 =  85,83333 dan SDx1 = 

1,4947742. Untuk menentukan kategori hasil belajar siswa menggunakan 

metode picture and picture pada mata pelajaran IPA kelas III MI Ma’arif 

Setono baik, cukup, dan kurang dibuat pengelompokkan dengan 

menggunakan rumusan sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = kelompok hasil belajar siswa menggunakan metode 

picture and picture baik. 

Mx1 − 1.SDx1 = kelompok hasil belajar siswa menggunakan metode 

picture and picture kurang. 
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Sedangkan di antara keduanya adalah termasuk kelompok hasil 

belajar siswa menggunakan metode picture and picture cukup. Adapun 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 85,83333 + 1 . 1,4947742 

       = 85,83333 + 1,4947742 

       = 87,328104 

       = 87 (dibulatkan) 

Mx1 − 1.SDx1 = 85,83333 - 1 . 1,4947742 

       = 85,83333 - 1,4947742 

       = 84,338556 

       = 84 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 87  

dikategorikan hasil belajar siswa menggunakan metode picture and 

picture pada mata pelajaran IPA baik, sedangkan kurang dari 84 

dikategorikan hasil belajar siswa menggunakan metode picture and 

picture pada mata pelajaran IPA kurang, dan skor antara 84-87 

dikategorikan hasil belajar siswa menggunakan metode picture and 

picture  pada mata pelajaran IPA cukup. 
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Tabel 4.6 

Kategori tentang Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Metode 

picture and picture pada Mata Pelajaran IPA 

 

 

 

       Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

hasil belajar siswa kelas III yang menggunakan metode picture and 

picture pada mata pelajaran IPA berjumlah 16 anak dengan persentase 

66,67%, kategori cukup untuk hasil belajar siswa kelas III yang  

menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran IPA 

berjumlah 2 anak dengan prosentase 8,33%, sedangkan kategori cukup 

baik untuk hasil belajar siswa kelas III yang menggunakan menggunakan 

metode picture and picture pada mata pelajaran IPA berjumlah 6 anak 

dengan prosentase 25%. 

 

 

 

 

 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 87 16 66,67% Baik 

2 84-87 2 8,33% Cukup 

3 kurang dari 84 6 25% Kurang 

Jumlah 24 100% 
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2. Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas III yang Menggunakan Metode Ceramah 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Metode 

Ceramah 

X2 F fx2 x2
’
 fx2’ x2’2

 fx2’2
 

100 - - - - - - 

90 4 360 4 16 16 256 

80 5 400 3 15 9 225 

70 3 210 2 6 4 36 

60 4 240 1 4 1 16 

50 2 100 0 0 0 0 

40 1 40 -1 -1 1 1 

30 1 30 -2 -2 4 4 

20 2 40 -3 -6 9 36 

10 1 10 -4 -4 16 16 

Jumlah 23 1430 - 28   560 

 

  Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean , Deviasi 

Standard dan standar Error dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel X2 

Mx2  =  
⅀fx 2

2
 

         =    

1430

23
 

         =   62,17391    
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b. Mencari Deviasi Standar dari variabel X2 

         SD2 =     ⅀fx 2’2
2

−  (
⅀fx 2’

2
)

2  

                   
=     560

23
−  (

28

23
)

2 

                 =     √24,34783 − 1,4820384  

             =      22,865792  

               =    4,7818189
 

c. Mencari Nilai Standar Error mean variabel X2 

           SE 2 =  
� 2 2−1 

             

              =  
4,7818189√23−1 

                      

                  = 
4,7818189

4,6904158
                     

              = 1,0194872 

Dari hasil di atas dapat diketahui  Mx1 = 62,1739 dan SDx1 = 4,7818189. 

Untuk menentukan kategori hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah 

pada mata pelajaran IPA kelas III MI Ma’arif Setono baik, cukup, dan kurang 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = kelompok hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah baik. 
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Mx1 − 1.SDx1 = kelompok hasil belajar siswa menggunakan metode  ceramah 

kurang. 

Sedangkan di antara keduanya adalah termasuk kelompok hasil belajar 

siswa menggunakan metode ceramah cukup. Adapun perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 62,17391 + 1 . 4,7818189 

                       =  62,17391 +  4,7818189 

          = 66,95579 

          = 67 (dibulatkan) 

Mx1 − 1.SDx1 = 62,17391 - 1 . 4,7818189 

           = 62,17391 -  4,7818189 

          = 57,392091 

          = 57 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 67 dikategorikan 

hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran IPA baik, 

sedangkan skor kurang dari 57 dikategorikan hasil belajar siswa menggunakan 

metode ceramah pada mata pelajaran IPA kurang, dan skor antara 57-67 

dikategorikan hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah pada mata 

pelajaran IPA cukup. 
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Tabel 4.8 

Kategori tentang Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Metode ceramah 

pada Mata Pelajaran IPA 

 

 

 

  Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk hasil 

belajar siswa kelas III yang menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran 

IPA berjumlah 12 anak dengan prosentase 52,17%, kategori cukup untuk hasil 

belajar siswa kelas III yang menggunakan menggunakan metode ceramah pada 

mata pelajaran IPA berjumlah 6 anak dengan prosentase 26,08%, sedangkan 

kategori kurang untuk hasil belajar siswa kelas III yang menggunakan 

menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran IPA berjumlah 5 anak dengan 

prosentase 21,75%. 

3. Analisa Komparasi Hasil Belajar Siswa Kelas III yang Menggunakan Metode 

picture and picture dan yang Menggunakan Metode Ceramah dengan 

Menggunakan Tes “t” 

a. Uji Normalitas 

    1) Kelas Eksperimen 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, peneliti 

menggunakan uji Lillifors, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 67 12 52,17% Baik 

2 57-67 6 26,08% Cukup 

3 Kurang dari 57 5 21,75% Kurang 

Jumlah 23 100% 
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           Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

       Ho : data berdistribusi normal  

      Ha : data tidak berdistribusi normal 

          Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 

 

                Tabel 4.9 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Siswa Kelas 

III MI Ma’arif setono yang Menggunakan Metode picture and picture 

pada Mata Pelajaran IPA 

X F Fx X2 Fx2 

100 9 900 10000 90000 

90 7 630 8100 56700 

80 2 160 6400 12800 

70 3 210 4900 14700 

60 2 120 3600 7200 

40 1 40 1600 1600 

Jumlah 24 2060 34600 183000 

 

         Langkah 3: Menghitung mean dan deviasi standart 

      Mx =  

 

=    

2060

24
 

= 85,83333 

      SDx =     ⅀fx2 −  (
⅀�

)2  

⅀�
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=     183000

24
−  (

2060

24
)

2 

 =      7625 − 7367,3553  

 =      257,6447  

 =    16,05151315
 

Langkah  4: Menghitung nilai fkb. 

Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/N). 

 Langkah 6:  Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N). 

 Langkah 7:  Menghitung nilai Z 

  Z= 
(  − µ )�  

  X= nilai asli 

  µ= rata – rata 

   �= simpangan baku (standar devisiasi) 

Langkah 8: Menghitung ( P ≤ Z). 

 Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan 

melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf signifikan yang 

terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar 

Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 

0,5. 

Langkah 9: Menghitung L ( selisih dari fkb/N dan P ≤ Z). 
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Tabel 4.10 

Data Perhitungan Uji Normalitas Dengan Rumus Lilliefors 

 

X F Fkb f/N fkb/N Z P ≤ Z L 

100 9 24 0,375 1 0,883 0,8133 0,187 

90 7 15 0,291 0,625 0,291 0,6141 0,011 

80 2 8 0,083 0,333 -0,364 0,3594 0,024 

70 3 6 0,125 0,25 -0,986 0,1660 0,084 

60 2 3 0,083 0,125 -1,609 0,0537 0,071 

40 1 1 0,041 0,041 -2,855 0,0021 0,039 

Jumlah 24 

 

 

      

Langkah 10: Menguji hipotesis. 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat diketahui 

Lmax  sebesar 0,187. Dengan melihat tabel pada N = 24 dan taraf 

signifikan 0,05 maka diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 

0,190. 

Kriteria pengujian : Tolak Ho jika Lmax  > Ltabel 

          Terima Ho jika Lmax  < Ltabel 

Dengan melihat hitungan Lmax < Ltabel  (0,187 < 0,190), sehingga 

Ho  diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

       2) Kelas Kontrol 

  Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, peneliti 

menggunakan uji Lillifors, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

  Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

Ho : data berdistribusi normal  
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Ha : data berdistribusi tidak normal 

  Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 

   Tabel 4.11 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi Variabel Siswa Kelas 

III MI Ma’arif Setono yang Menggunakan Metode ceramah pada Mata 

Pelajaran IPA 

X F Fx X2 Fx2 

90 4 360 8100 32400 

80 5 400 6400 32000 

70 3 210 4900 14700 

60 4 240 3600 14400 

50 2 100 2500 5000 

40 1 40 1600 1600 

30 1 30 900 900 

20 2 40 400 800 

10 1 10 100 100 

Jumlah 23 1430 28500 104600 

   

 Langkah 3: Menghitung mean dan deviasi standart 

      Mx       =   

 

       =    

1430

23
  

       =   62,173913 

      SDx      =     ⅀� 2 −  (
⅀�

)
2 

⅀�
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=     104600

23
−  (

1430

23
)

2 

 =      4547,83 − 3865,59 

 =     √682,24 

 =    26,119724
 

  Langkah  4:  Menghitung nilai fkb. 

 Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/N). 

 Langkah 6:  Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N). 

  Langkah 7:  Menghitung nilai Z 

        Z= 
(  − µ )�  

        X= nilsi asli 

        µ= rata – rata 

        �= simpangan baku (standar devisiasi) 

  Langkah 8: Menghitung ( P ≤ Z). 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan 

melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf signifikan yang 

terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. 

Untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

 Langkah 9: Menghitung L ( selisih dari fkb/N dan P ≤ Z). 
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Tabel 4.12 

Data Perhitungan Uji Normalitas Dengan Rumus Lilliefors 

 

X f Fkb f/N fkb/N Z P ≤ Z L 

90 4 23 0,174 1,00 1,065 0,8577 0,142 

80 5 19 0,217 0,826 0,683 0,7517 0,074 

70 3 14 0,130 0,609 0,299 0,6141 0,005 

60 4 11 0,174 0,478 -0,083 0,4681 0,009 

50 2 7 0,087 0,304 -0,466 0,3192 0,015 

40 1 5 0,043 0,217 -0,849 0,1977 0,019 

30 1 4 0,043 0,174 -1,232 0,1093 0,064 

20 2 3 0,087 0,130 -1,615 0,0537 0,076 

10 1 1 0,043 0,043 -1,997 0,0233 0,019 

Jumlah 23  

 

     Langkah 10: Menguji hipotesis. 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat diketahui Lmax  

sebesar 0,142. Dengan melihat tabel pada N = 23 dan taraf signifikan 

0,05 maka diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 0,190. 

      Kriteria pengujian : Tolak Ho jika Lmax  > Ltabel 

                  Terima Ho jika Lmax  < Ltabel 

Dengan melihat hitungan Lmax < Ltabel  (0,142 < 0,190), sehingga Ho 

diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

  Untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak, peneliti 

menggunakan uji Cochran, dengan langkah-langkah sebagai berikut.  

Langkah 1: Merumuskan Hipotesis. 



74 
 

  Ho: data homogen 

   Ha: data tidak homogen 

Langkah 2: Membuat Tabel distribusi frekuensi kedua kelas. 

Langkah 3: Menghitung Deviasi Standart variabel X dan Y. 

 

Tabel 4.13 

Data Perhitungan Standar Deviasi Kelas Eksperimen 

 

X F Fx X2 Fx2 

100 9 900 10000 90000 

90 7 630 8100 56700 

80 2 160 6400 12800 

70 3 210 4900 14700 

60 2 120 3600 7200 

40 1 40 1600 1600 

Jumlah 24 2060 34600 183000 

 

   SDx   =     ⅀fx2 −  (
⅀�

)2  

 
=     183000

24
−  (

2060

24
)

2 

 =      7625 − 7367,3553  

 =      257,6447  

 =    16,05151315 
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Tabel 4.14 

Data Perhitungan Standar Deviasi Kelas Kontrol 

 

X F Fx X2 Fx2 

90 4 360 8100 32400 

80 5 400 6400 32000 

70 3 210 4900 14700 

60 4 240 3600 14400 

50 2 100 2500 5000 

40 1 40 1600 1600 

30 1 30 900 900 

20 2 40 400 800 

10 1 10 100 100 

Jumlah 23 1430 28500 104600 

 

  SDx      =     ⅀� 2 −  (
⅀�

)
2 

 
=     104600

23
−  (

1430

23
)

2 

 =      4547,83 − 3865,59 

 =     √682,24 

 =    26,119724
 

 Langkah 4: Menggunakan rumus Cochran. 

        Chitung = 
� ��2� �  
2 + � �  

2  
 

      =
26,119724

16,05151315 +26,119724  
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                       =  
26,119724  

42,171237
 

                            =  0,61937296 

    Langkah 5:  Dari hitungan di atas diketahui C hitung  sebesar 0,6194. 

                    Kriteria pengujian: Tolak Ho jika Chitung  > Ctabel tabel 

                                                   Terima Ho jika Chitung  < Ctabel tabel 

Dengan melihat db = (Nx + Ny) – 2 = (24 + 23) – 2 = 45     pada 

taraf signifikan 5% didapatkan 0,6602. 

Sehingga Chitung < Chitung (0,6169 < 0,6602) maka Ho diterima yang 

berarti data homogen. 

c.   Analisa  Komparasi  Hasil  Belajar  Siswa  Kelas  III  yang  Menggunakan 

Metode Picture and Picture dan yang Menggunakan Metode Ceramah 

dengan Menggunakan Tes “t” 

  Dari perhitungan pada analisis kedua data, diketahui SEM1 = 

0,31168193 dan SEM2 = 1,0194872. Hasil ini kemudian digunakan untuk 

mencari Standar Error perbedaan antara mean variabel 1 dan mean variabel 2. 

SE 1 − 2  =  SE 1
2

+ SE 2
2
 

    =  0,31168193
2

+ 1,0194872
2
 

    =  0,09714563 +  1,0393542 

    = √1,1364996 

    =  1,0660674 
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Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai t. 

    t0 =  �1− �2 

SE 1− 2 
 

        =  
85,83333−62,173913

1,0660674
 

        = 
23,659417

1,0660674
 

     = 22,193172 

 Jadi hasil akhir yang diperoleh adalah t0 = 22,193172. 

Jika pada taraf signifikan 5% t0 > ttabel maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

Menguji kebenaran Ha dan Ho dengan membandingkan nilai t0 dengan ttabel 

dengan db = (Nx + Ny) – 2 = (24 + 23) – 2 = 45. 

Pada taraf signifikan 5% t0 = 22,19317 dan ttabel = 2,02 maka t0 > ttabel sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Pada taraf signifikan 1% to = 22,19317 dan ttabel = 2,69 maka t0 > ttabel sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan Mean yang 

signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

 Pada analisis data diketahui bahwa nilai rata-rata kelompok eksperimen 

(Mx1), yaitu 85,84 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelompok eksperimen 

(Mx2), yaitu 62,17. Hal ini berarti hasil belajar siswa yang menggunakan metode 
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picture and picture lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang menggunakan 

metode ceramah. 

Diketahui pada nilai “t” untuk analisis interpretasinya yaitu: db = (N1 + 

N2) – 2 = (24 + 23) – 2 = 45, kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai “t” 

pada taraf signifikan 5%, t0 = 22,19317 dan ttabel = 2,02 maka t0 > ttabel sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan mean yang signifikan 

antara hasil belajar siswa yang menggunakan metode picture and picture dengan 

hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah. 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, hasil belajar siswa yang 

melakukan aktivitas pembelajaran menggunakan metode picture and picture 

menunjukkan perbedaan hasil belajar siswa yang lebih baik dari yang 

menggunakan metode ceramah. Rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan 

metode picture and picture lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa yang 

menggunakan metode ceramah. Hal ini terjadi karena pada tingkat dasar, anak 

lebih senang belajar dengan media dari pada mendengarkan penjelasan dari guru. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah lebih ekonomis dan efektif 

untuk keperluan penyampaian informasi dan pengertian. 

Pada hakikatnya, seluruh metode  pembelajaran yang digunakan guru 

untuk mengajar adalah penting. Metode pembelajaran seperti picture and picture, 

metode ceramah, metode tanya jawab, dan lain-lain merupakan metode yang 

saling mendukung dalam proses pembelajaran. Seluruh guru pasti akan 

menggunakan metode tersebut agar siswa semangat mengikuti proses 
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pembelajaran. Pada mata pelajaran matematika siswa lebih senang belajar 

kelompok dengan temannya. Sedangkan siswa yang diajar dengan ceramah, siswa 

akan mudah bosan dan materi yang diajarkan kurang melekat pada siswa.  Meski 

demikian, penggunaan metode picture and picture dan ceramah sangat efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa memiliki karakter dan kemampuan 

yang berbeda-beda, ketepatan guru dalam memilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan siswa sangat diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang menggunakan metode picture and picture pada 

mata pelajaran IPA kelas III MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015 

termasuk dalam kategori baik dengan prosentase 66,67%. 

2. Hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran 

IPA kelas III MI Ma’arif Setono tahun pelajaran 2015 termasuk dalam 

kategori kurang dengan prosentase 52,17%. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

menggunakan metode picture and picture dan yang menggunakan metode 

ceramah pada mata pelajaran IPA kelas III MI Ma’arif Setono tahun 

pelajaran 2015. Berdasarkan tes “t” di peroleh t0 > ttabel dimana pada taraf 

signifikan 5% t0 = 22,19 dan ttabel = 2,02 sehingga Ha diterima. 
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B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

yaitu sebagai berikut. 

1. Pembelajaran IPA dengan menggunakan metode picture and picture 

belum tentu lebih baik dari metode ceramah, untuk itu dalam 

menggunakan metode pembelajaran khususnya Active Learning 

hendaknya memperhatikan materinya. 

2. Penelitian ini hanya mengarah pada aspek kognitif sedangkan aspek lain 

seperti afektif dan psikomotorik tidak dikaji dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu perlu penelitian serupa dengan variabel yang memuat aspek 

afektif ataupun psikomotor. 

3. Pembelajaran IPA dengan menggunakan metode picture and picture 

belum tentu lebih baik dari metode ceramah, hal ini dapat dipengaruhi dari 

intake siswa. Jika intake mereka sama, kemungkinan besar hasilnya akan 

lebih baik yang menggunakan metode picture and picture. 
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