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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan berawal dari pengamatan dan diskusi dengan guru yang 

menyatakan bahwa peserta didik kelas V masih banyak yang kurang semangat dan 

cenderung diam ketika pembelajaran IPS. Hal ini terbukti dari hasil belajar yang 

kurang memuaskan di bawah KKM 75. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran picture and 

picture tentang materi Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia. Pada 

penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 

dengan desain penelitian model Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian tindakan kelas 

akan memberikan kesempatan guru menerapkan strategi pembelajaran yang tetap. 

Subjek tindakan adalah peserta didik kelas V SD N 4 Damar yang berjumlah 22 

orang. Pengumpulan data diperoleh melalui tes dan lembar observasi. Penelitian ini 

terdiri dari 2 siklus, yang setiap siklusnya meliputi tahapan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, analisis, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerapan model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa yang berdampak langsung pada prestasi belajar siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang ada peningkatan. Pada siklus I 

presentase peserta didik yang tuntas belajar hampir setengahnya peserta didik yaitu 

sebanyak 14 orang dengan presentase 63,63% mencapai batas tuntas belajar. Pada 

siklus II presentase belajar peserta didik yang tuntas hampir seluruh siswa yang 

tuntas sebanyak 20 orang dengan presentase 90,90%. Hal ini dikarenakan 

penerapan model pembelajaran picture and picture dapat dijadikan suatu alternatif 

pemecahan masalah pembelajaran, karena model pembelajaran ini mengutamakan 

gambar untuk memperoleh suatu pengetahuan dan memiliki tahap-tahap yang 

melatih kemampuan peserta didik. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran picture 

and picture berhasil ditingkatkan. 
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