
ABSTRAK 

AHMAD NURPAIZI. “Penggunaan Model Picture and Picture Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pokok Bahasan 

Pekerjaan Di Masyarakat” (PTK di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa 

Rancaekek Kabupaten Bandung).        

Penelitian ini di latarbelakangi oleh temuan yang terdapat pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial dikelas III MI At-Taqwa Rancaekek Kabupaten Bandung 

terlihat masalah yaitu rendahnya hasil belajar siswa sekitar 75% dari hasil keseluruhan 

siswa kelas III belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal ini disebabkan karena ditemukan kendala oleh 

guru saat proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, sehingga membuat 

siswa merasa jenuh dan membosankan saat pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui hasil belajar siswa sebelum 

penggunaan model Picture and Picture pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan Pekerjaan di Masyarakat di kelas III MI At-Taqwa; (2) Mengetahui 

penggunaan model Picture and Picture pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan Pekerjaan di Masyarakat di kelas III MI At-Taqwa; (3) Mengetahui 

hasil belajar siswa setelah penggunaan model Picture and Picture pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Pokok Bahasan Pekerjaan di Masyarakat di kelas III MI At-

Taqwa pada setiap siklus. 

Kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar yang 

pada awalnya nilai siswa rendah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial setelah 

penggunaan model Picture and Picture hasil belajar siswa mengalami peningkatan nilai 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar pada setiap tindakan dalam siklusnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan melakukan pra siklus, 

siklus I dan siklus II pada setiap siklus dilakukan empat tahapan yakni penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan lembar evaluasi hasil belajar siswa pada setiap tindakan 

dalam siklusnya sementara yang dijadikan subjek penelitian ini adalah siswa kelas III 

MI At-Taqwa Rancaekek Kabupaten Bandung yang berjumlah 20 orang siswa terdiri 

dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pra siklus proses pembelajaran tanpa 

menggunakan model Picture and Picture rata-rata nilai hasil belajar siswa 63 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 30%. Pada siklus I dan II proses pembelajarannya 

menggunakan model Picture and Picture rata-rata nilai hasil belajar siswa pada 

tindakan I 66,25 dengan ketuntasan belajar klasikal 40% dan pada tindakan II 76,25 

dengan ketuntasan belajar klasikal 55%. Pada siklus II rata-rata nilai hasil belajar siswa 

pada tindakan I 85 dengan ketuntasan belajar klasikal 70% dan pada tindakan II 94,9 

dengan ketuntasan belajar klasikal 85%. Berdasarkan hsail yang diperoleh dapat diambil 

kesimpulan bahwa model Picture and Picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 



 


