
i 

 

ABSTRAK 

Ratmi Pertiwi. NIM : 081211910010. Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and 

Picture di Kelas IV SD Negeri 060876 Medan Timur T.A. 2011/2012.  

 
 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA di kelas IV SD Negeri 060876 Medan Timur? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar siswa pada 
pelajaran IPA dengan menggunakan penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe pictura and picture. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas Pelaksanaan penelitian 

ini yang terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan 
empat kali pertemuan, pada siklus I pertemuan pertama dan kedua pada siklus II 

pertemuan ketiga dan keempat.Dalam penelitian ini menggunakan lembar 

observasi untuk guru dan untuk siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung.   

 Subjek dalam penelitian tidakan kelas ini adalah peserta didik kelas IV 
yang berjumlah 43 orang yang terdiri dari 21 peserta didik laki-laki dan 22 peserta 

didik perempuan di SD Negeri No. 060876 Medan Timur. Objek dalam penelitian 

ini adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe pictura and 

picture pada mata pelajaran IPA. Adapun alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data siswa adalah melakukan observasi dan test hasil belajar siswa 
untuk mengetahui kondisi dan kelemahan belajar siswa serta kendala-kendala 

yang dihadapi siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.  

 Hasil penelitian pada pertemuan awal adalah nilai rata-rata 54,88, siswa 

yang tuntas 13 orang (30,23%)  dan tidak tuntas 30 (69,77%) dengan ketuntasan 

secara klasikal 30,23%. Pada siklus I nilai rata-rata sebesar 65,81, siswa yang 
tuntas 24 orang (55,81%)  dan tidak tuntas 19 orang (44,19%) dengan ketuntasan 

secara klasikal 55,81%, kemudian dilanjutkan pada siklus II nilai rata-rata sebesar 

93,95, siswa yang tuntas 43 orang (100%) merupakan keseluruhan siswa dengan 

ketuntasan secara klasikal 100%. Maka dapat diketahui bahwa dari pertemuan 

awal, siklus I hingga siklus II telah mengalami peningkatan.  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada pelajaran sains dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe picture and picture  pada pokok sumber daya alam dapat 

meningkat di kelas IV SD Negeri No. 060876 Medan Timur.  

 
 

 

 

 

 
 

 


