
 

 

ABSTRAK 

 

Nurul Aulia: Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture 

Hubungannya Dengan Efektivitas Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran 

Aqidah Akhlak Materi Kalimat Tayyibah (Penelitian terhadap Siswa Kelas IV 

MI Al-Istiqomah Kabupaten Bandung) 

 

   Penelitian ini bertolak dari fenomena yang muncul di MI Al-Istiqomah 

Kabupaten Bandung. Berdasarkan pengamatan observasi pendahuluan proses 

pembelajaran siswa memiliki respons yang tinggi ketika guru menerapkan model 

pembelajaran picture and picture, secara teori seharusnya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. Namun 

pada saat proses belajar mengajar, fakta yang terjadi dari 27 orang siswa masih 

terdapat 40 % siswa yang yang hanya terdiam dengan tidak memberikan komentar 

atau analisa dari gambar-gambar yang telah disajikan. Sehingga muncullah suatu 

masalah yang ingin diteliti yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran 

picture and picture hubungannya dengan efektivitas hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran aqidah akhlak materi kalimat tayyibah. 

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas penerapan model 

pembelajaran picture and picture dan efektivitas hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran aqidah akhlak materi kalimat tayyibah serta hubungan antara antara 

penerapan  model pembelajaran picture and picture hubungannya dengan 

efektivitas hasil belajar siswa dalam pembelajaran aqidah akhlak materi kalimat 

tayyibah. 

   Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa efektivitas hasil belajar siswa 

sebagian dipengaruhi oleh baik/tidaknya tanggapan siswa terhadap penerapan 

model pembelajaran picture and picture. Dari asumsi tersebut dapat ditarik 

hipotesis yaitu semakin baik (positif) tanggapan siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran picture and picture, maka semakin baik pula hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran aqidah akhlak materi kalimat tayyibah. 

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Sedangkan alat dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, 

wawancara, angket dan tes. Penyebaran angket ini ditujukan kepada 27 orang 

siswa. Adapun analisis data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu deskriptif 

dan korelasi. 

   Tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran picture and 

picture berkualifikasi sangat baik 4,19. Angka tersebut jika diinterpretasikan 

berada pada interval 3,40 - 4,19. Sedangkan hasil belajar siswa dalam  

pembelajaran aqidah akhlak materi kalimat tayyibah berkualifikasi kurang dengan 

angka rata-rata 57,32. Angka tersebut jika diinterpretasikan berada pada interval 

50 – 59. Hubungan antara kedua variabel tersebut termasuk kategori tinggi dengan 

korelasi 0,89 karena berada pada interval 0,80 – 1,00. Hipotesis alternatif (Ha) 

diterima berdasarkan t hitung 9,66 > dari pada t tabel 1,17 berarti antara 

penerapan model pembelajaran picture and picture dengan efektivitas hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran aqidah akhlak terdapat hubungan yang signifikan. 



 

 

Adapun kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 79% dengan kata lain 

masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa sebesar 21%. 
 

 


