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 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 106164 Kecamatan Percut Sei 

Tuan yang beralamat di Jl. Pendidikan Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei 

Tuan Desa Sambirejo Timur. Tindakan yang pertama kali dilakukan dalam 

penelitian ini adalah menguji tingkat kevalidtan tes yang akan digunakan dalam 

penelitian. Uji validitas tes ini merupakan uji yang harus dilakukan oleh peneliti 

sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. Uji validitas tes ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah tes yang akan digunakan dalam peelitian sudah valid 

atau belum. Selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas tes, uji reliabilitas ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah tes yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

reliabel. Dalam uji reliabilitas tes yang dilakukan oleh peneliti terhadap angket 

yang akan digunakan dalam penelitian yang sebenarnya peneliti mendapatkan 

tingkat reliabel angket sebesar 1,045. Berdasarkan perolehan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tingkat uji reliabilitas angket dapat dikatakan tinggi. 

 Variabel bebas adalah Metode Picture And Picture dan variabel terikat 

adalah motivasi belajar Siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

metode  Picture And Picture  adalah dokumentasi.  Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk motivasi belajar siswa adalah angket. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 106164 Kecamatan Percut Sei 

Tuan yang berjumlah 32 orang siswa. Jenis penelitian ini adalah Sampel Kuota ( 

Quota Sample) tehnik sampling ini juga di lakukan tidak berdasarkan diri pada 

strata atau daerah, tapi berdasarkan jumlah yang telah ditentukan. 

 Dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung sebesar 0,360 

sedangkan ttabel sebesar 0,350. Berdasarkan perolehan hasil dari uji hipotesis 

dimana thitung > ttabel hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

hubungan metode picture and picture dalam meningkatkan motivasi belajar pada 

pembelajaran matematika kelas III SDN 106164 Kecamatan Percut Sei Tuan 

sebesar 36 %.  

 

 


