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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
ABSTRAK
Siti Anjarwati: Pengaruh Model Picture and Picture Terhadap Kemampuan Membedakan
Ciri-Ciri Lingkungan Sehat dan Tidak Sehat Pada Siswa Kelas III SD PLUS AL-HIKMAH
Kec. Purwoasri Kab. Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019, Program Studi S-1 PGSD, FKIP
Universitas Nusantara PGRI Kediri. Skripsi, PGSD, FKIP UN PGRI 2019.
Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan di kelas III SD Plus Al-Hikmah
diketahui bahwa pada proses pembelajaran masih menggunakan metode lama yaitu metode
ceramah yang belum didukung media atau model pembelajaran yang lebih inovatif. Sehingga
siswa tidak tertarik dengan materi yang disampaikan, serta kondisi siswa pun masih belum
sesuai harapan. Mereka kurang aktif, cenderung aktif bermain dan berkeliling dalam
kegiatan pembelajaran sehingga tidak memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Oleh
karena itulah hasil belajar siswa menurun dan belum mencapai KKM (nilai 75). Hal ini
terbuktidari hasil ulangan harian hanya 34% siswa yang mencapai KKM sedangkan 66%
belum mencapai KKM. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis dialog antara dua
tokoh diperlukan model pembelajaran yang tepat (model Picture and Picture) agar siswa
lebih tertarik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan hasil belajar yang maksimal.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan
teknik Quasi eksperimen dengan desain Pretest and Posttest Group. Penelitian dilakukan
pada satu kelas yaitu Kelas III SD Plus Al-Hikmah Purwoasri Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
Pengumpulan data diperoleh dengan teknik tes. Data-data yang terhimpun dianalisis
menggunakan uji t-tes.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa. (1) kemampuan membedakan
ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat pada siswa kelas III SD Plus Al-Hikmah Kecamatan
Purwoasri Kabupaten Kediri sebelum menggunakan model Picture and Picture berhasil
mencapai KKM dengan ketuntasan klasikal 27.8%. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata
66.2 < KKM yang ditetapkan yaitu 75. (2) kemampuan membedakan ciri-ciri lingkungan
sehat dan tidak sehat pada siswa kelas III SD Plus Al-Hikmah Kecamatan Purwoasri
Kabupaten Kediri sesudah menggunakan model Picture and Picture berhasil mencapai KKM
dengan ketuntasan klasikal 80.7%. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata 82.2 > KKM yang
ditetapkan yaitu 75. (3) penggunaan model Picture and Picture berpengaruh sangat
signifikan terhadap kemampuan membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat pada
siswa kelas III SD Plus Al-Hikmah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Hal ini terbukti
dengan nilai th 10.294 > tt 1% 2,056.

SITI ANJARWATI | 13.1.01.10.0452
FKIP - PGSD

simki.unpkediri.ac.id
|| 2||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Kata kunci : Model Picture and Picture; kemampuan membedakan ciri-ciri lingkungan sehat
dan tidak sehat
I.

LATAR BELAKANG
Sesuai dengan salah satu tujuan
Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan icon penting bagi kehidupan
manusia mandiri dalam konteks pribadi, bermasyarakat, bernegara serta

pasal 3 Undang-Undang No.20 tahun
2003 :
Pendidikan nasional berfungsi
megembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berahlaq mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri
dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

hidup sebagai makhluk yang beragama
dan berketuhanan yang Maha Esa.
Menurut Undang Undang Nomor
20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bah-

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana dikutip diatas
tentunya membutuhkan guru yang profesional dan berkompeten sehingga
dapat mewujudkan cita-cita luhur ter-

wa:
Pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.

Pendidikan yang mampu mendukung dimasa sekarang atau mendatang
adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik.
Sebagaimana yang ditegaskan pada
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sebut.
Menurut Undang Undang no 14
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
pasal 8 menegaskan bahwa :
Seorang guru harus memiliki
kompetensi yang dapat digunakan
untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tujuan pendidikan. Kompetensi-kompetensi ter
sebut meliputi Kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
simki.unpkediri.ac.id
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yang sama. Sehingga siswa tidak terDari keempat kompetensi tersebut
guru harus menguasai strategi pembelajaran sehingga mampu menciptakan
pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan inovatif guna
menumbuhkan siswa yang aktif, kreatif, inovatif, berkepribadian, dan berakhlak mulia. Dari penjelasan di atas,
secara tidak langsung guru yang ideal
akan menciptakan siswa yang ideal
pula sehingga hasil belajar yang dicapai akan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan perbandingan hasil
belajar siswa kelas III di tempat mengajar peneliti dari tahun sebelumnya
pada Kompetensi Dasar Membedakan
Ciri-ciri Lingkungan Sehat dan Tidak
Sehat banyak siswa yang nilainya rendah belum mencapai KKM yang telah
ditentukan. Hal ini terbukti dari hasil
ulangan harian hanya 40% siswa yang
mencapai KKM sedangkan 60% belum mencapai KKM. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran
guru masih menggunakan metode ceramah yang belum didukung dengan
media atau model pembelajaran yang
lebih inovatif. Kemudian dari hasil
wawancara dengan guru kelas III SD
Plus Al-Hikmah juga diketahui bahwa

tarik dengan materi yang disampaikan,
serta kondisi siswa pun masih belum
sesuai harapan. Mereka kurang aktif,
cenderung aktif bermain dan berkeliling dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa tidak dapat memahami
materi dengan maksimal. Oleh karena
itulah hasil belajar siswa menurun dan
belum mencapai KKM (nilai 75). Hal
ini terbukti dari hasil ulangan harian
hanya 34% siswa yang mencapai
KKM sedangkan 66% belum mencapai KKM 75.
Berdasarkan perbandingan hasil
ketuntasan klasikal kedua sekolah di
atas maka peneliti memfokuskan penelitian di SD Plus Al-Hikmah Kec.
Purwoasri karena ketuntasan Klasikal
sis-wanya lebih rendah dari sekolah
pe-neliti. Untuk mengatasi masalah
yang terjadi di SD Plus Al-Hikmah
Kec. Purwoasri peneliti menggunakan
Mo-del

Pembelajaran Picture and

Picture.
Berdasarkan dari masalah diatas,
maka dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Picture and Picture Terhadap Kemampuan Membedakan Ciri-Ciri Lingkungan Sehat dan
Tidak Sehat Pada Siswa Kelas III SD
PLUS AL-HIKMAH Kec. Purwoasri

pada proses pembelajaran di SD tersebut masih menggunakan metode
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Kab. Kediri Tahun Pelajaran 2018/

Adapun yang menjadi populasi

2019.

pada penelitian ini adalah siswa kelas
III SD Plus Al-Hikmah Kecamatan
Purwoasri Kab. Kediri.Dengan rincian

II.

sebagai berikut.

METODE
Dalam penelitian ini menggu-

Tabel 1
Gambar populasi penelitian

nakan Pendekatan kuantitaif. Menurut
Arikunto (2010:27) menjelaskan bahwa “Penelitian Kuantitatif, sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengum-

Jumlah

No.

SD Plus
AlHikmah
Purwoasri

Lakilaki

Perempuan

1

Kelas III

9

18

Total

27

pulan data, penafsiran terhadap data
tersebut, serta penampilan dari hasil-

Instrument yang digunakan dalam

nya”.

penelitian ini adalah perangkat pembeTeknik penelitian yang diguna-

lajaran dan soal tes pilihan ganda.

kan dalam penelitian ini adalah peneli-

Sebelum dipakai sebagai instrumen

tian eksperimen yaitu melakukan per-

penelitian maka dilakukan uji validitas

cobaan dengan memberikan perlakuan

dan reabilitas. Dari hasil uji validitas

tertentu terhadap obyek penelitian se-

25 butir soal dinyatakan valid sedang-

hingga dapat digunakan untuk menge-

kan 10 butir soal dinyatakan tidak va-

tahui kondisi tertentu. Desain yang di-

lid. Sehingga 25 butir soal digutnakan

gunakan dalam penelitian ini adalah

untuk penelitian. Analisis data yang

“Pretest and Posttest Group”. Desain

digunakan yaitu uji t.

tersebut dapat digambarkan sebagai
berikut.

O1

III.

HASIL DAN KESIMPULAN
A. HASIL

X

O2

Gambar 1
Pretest and Postest Group

(Arikunto, 2010:124)
Keterangan :
O1 : Pretest
O2 : Postest
X : Treatment/perlakuan
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Gambar 2
Histogram Tentang Data
Kemampuan Membedakan CiriCiri Lingkungan Sehat dan Tidak Sehat
(Hasil Pretest dan Postest)
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Tabel 3
Uji Homogenitas Pretest

Berdasarkan gambar 2 diatas menunjukkan bahwa kemampuan mem-

Test of Homogeneity of Variances

bedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan
tidak

sehat

menggunakan

model

Postest
Levene

Picture and Picture dapat dikatakan

Statistic

meningkat dibandingkan pretest.

Ta
bel
4

Sebelum melakukan uji t terlebih
dahulu melakukan uji normalitas dan

.577

df1

df2
5

Sig.
18

.717

Uji Homogenitas Postest

homogenitas, adapun hasil pengujian
tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pretest
N
Normal
a,b

Parameters

Posttest

27

27

Mean

66.2222

82.2222

Std.

9.56489

9.36989

Deviation

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data-data tersebut

Most Extreme

Absolute

.135

.139

Differences

Positive

.117

.122

Negative

-.135

-.139

.135

.139

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

.200

c,d

.197

c

homogen.
Setelah mengetahui bahwa populasi normal dan homogen., selanjutnya
melakukan uji hipotesis 1 dan 2 dengan menggunakan nilai rata-rata ( ̅ )
yang dibandingkan dengan KKM dan

Test of Homogeneity of Variances

untuk menguji ketuntasan klasikal digunakan jenjang presentil. Kemudian

Pretest

untuk menguji hipotesis 3 mengguna-

Levene
Statistic
1.240

df1

df2
5

19

Sig.
.329

kan uji t–test satu sampel atau paired
sample test.

Berdasarkan tabel diatas dapat

Berdasarkan hasil pengujian hi-

disimpulkan bahwa data-data tersebut

potesis I dapat diketahui bahwa rata-

berdistribusi normal.

rata 66.2 yang lebih kecil dari KKM
75. Dari uji ketuntasan klasikal di-
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ketahui hasil JP 72,2% yang berarti
ketuntasan klasikal sebesar 27,8%.

3. Penggunaan model Picture and
Picture berpengaruh sangat signi-

Selanjutnya berdasarkan hasil pe-

fikan terhadap kemampuan mem-

ngujian hipotesis II dapat diketahui

bedakan ciri-ciri lingkungan sehat

bahwa rata-rata sebesar 82.2 yang

dan tidak sehat pada siswa kelas III

lebih besar dari KKM 75. Dari uji

SD Plus Al-Hikmah Kecamatan

ketuntasan klasikal dengan menggu-

Purwoasri Kabupaten Kediri.

nakan rumus

jenjang persentil.di-

ketahui bahwa hasil JP 19.3% yang
berarti ketuntasan klasikal 80.7%.
Kemudian berdasarkan hasil pe-

Berdasarkan hasil penelitian dan
kesimpulan yang diperoleh, maka
beberapa saran yang dapat dikemu-

ngujian hipotesis III dapat dapat di-

kakan diantaranya sebagai berikut.

ketahui bahwa nilai t-hitung sebesar

a. Bagi siswa

10.294 (lebih besar dari harga t-tabel
1% sebesar 2.056.

Pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan model Picture
and Picture, sebaiknya siswa lebih

B. Kesimpulan
1. Kemampuan membedakan ciri-ciri

meningkatkan kerjasama dalam ke-

lingkungan sehat dan tidak sehat

lompoknya, lebih cermat dan teliti

pada siswa kelas III SD Plus Al-

dalam mengamati dan memper-

Hikmah Kecamatan Purwoasri Ka-

hatikan

gambar

bupaten Kediri sebelum menggu-

belajar

sehingga materi yang di-

nakan model Picture and Picture

sampaikan oleh guru dapat diserap

berhasil mencapai KKM dengan

dengan sempurna.

ketuntasan klasikal 27.8%.

sebagai

media

b. Bagi guru

2. Kemampuan membedakan ciri-ciri

Sebaiknya dalam menerapkan

ling-kungan sehat dan tidak sehat

model Picture and Picture diper-

pada siswa kelas III SD Plus Al-

siapkan

Hikmah

sehingga

Kecamatan

Purwoasri

dengan

sebaik-baiknya

mendapat

hasil

yang

Kabupaten Kediri sesudah menggu-

maksimal. Guru juga diharapkan

nakan model Picture and Picture

menambah wawasan tentang model

berhasil mencapai KKM dengan

pembelajaran sehingga dapat men-

ketuntasan klasikal 80.7%.

ciptakan pembelajaran yang berva-
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riasi sesuai dengan materi pelajaran.
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