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ABSTRAK  

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE TERHADAP 

HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA KELAS VII DI SMP 

BINA DESA TULANG BAWANG BARAT 

Oleh  

VIKY ELIA SARI  

Salah satu faktor rendahnya hasil belajar Pendidikan Agama Islam adalah kurang 

tertariknya peserta didik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam peserta didik kurang merespon dan berpikir kritis terhadap 

penyempaian materi pembelajaran. Sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman 

Pendidikan Agama Islam yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik, untuk 

mengatasi hal tersebut peneliti memilih model pembelajaran Picture and Picture agar peserta 

didik lebih tertarik dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk pengaruh model pembelajaran Picture and Picture terhadap hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII Di SMP Bina Desa Tulang Bawang 

Barat.  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Kuantitatif dan jenis 

penelitian quasi eksperiment dengan bentuk desain yang digunakan adalah pretest-posttest 

Control Group Design dalam design ini terdapat dua kelompok yang dipilih kemudian diberi 

pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII di 

SMP Bina Desa yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas VII A, kelas VII B, dan kelas VII C 

dengan jumlah peserta didik  85 orang sedangkan sampel yang diambil adalah kelas VII A 26 

peseta didik sebagai kelas eksperimen dan VII B 29 peserta didik sebagai kelas Kontrol.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan uji hipotesis dengan 

menggunakan rumus uji independent sampel test adalah thitung= 1.926 > ttabel = 0,002 dengan 

demikian ditolak dan diterima. Maka berdasarkan kriteria pengujian dapat dikatakan bahwa 

model pembelajaran picture and picture berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII Di SMP Bina Desa Tulang Bawang 

Barat.  

Kata Kunci: Model Picture and Picture,Hasil Belajar,Pendidikan Agama Islam. 
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 MOTTO  

 

ًَ اَْحَسُيُۗ اِىَّ َربَّكَ  ًْ ِه هَُى  اُْدُع اِٰلى َسبٍِِْل َربَِّك بِاْلِحْكَوِة َوالَْوْىِػظَِة الَْحَسٌَِة َوَجاِدْلهُْن بِالَّتِ

ٌْيَ  ٍْلِٖه َوهَُى اَْػلَُن بِالُْوهْتَِد  اَْػلَُن بَِوْي َضلَّ َػْي َسبِ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 

(QS. An-Nahl:125).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agam RI AL-Hikmah, 2018, Al-Quran dan terjemahnya, (Diponegoro).hlm 281. Bandung : CV  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari penafsiran yang salah maka istilah-istilah penting pada judul 

Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture terhadap hasil belajar pendidikan 

Agama Islam siswa kelas VII di SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat akan di 

jelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh   

Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang
1
 Pengaruh yang di maksud dalam 

penelitian ini yaitu suatu daya yang dapat memberikan dampak perubahan, baik 

itu orang ataupun benda serta segala sesuatu yang ada dialam.  

2. Model Pembelajaran   

Menurut Trianto model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran tutorial.
2
 Sehingga dapat di pahami bahwa model pembelajaran 

adalah rencana yang di gunakan dalam pembelajaran dikelas atau pembelajaran 

tutorial. 

3. Picture And Picture  

Suatu model pembelajaran menggunakan gambar dan di pasangkan menjadi 

urutan yang logis.
3
 

Sehingga dapat dipahami bahwa Picture and picture yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu model pembelajaran dengan mengandalkan gambar mengenai 

urutan atau pengelompokan yang disusun secara logis dan sistematis.  

4. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, 

bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan hadist melalui kegiatan bimbingan, 

                                                             
1 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai 

Pustaka,2005), hlm 849.   
2 Shilphy A. Oktavia, Model-Model Pembelajaran, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020),hlm 12 
3 Isnu Hidayat, 50 Strategi Pembelajaran populer, (Yogyakarta: DIVA Press,2019),hlm 116. 
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pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
1
 Dapat dipahami bahwa 

pendidikan Agama islam yaitu mata pelajaran yang mempelajari tentang ilmu 

pengetahuan yang berlandasan Al-Qur’an Hadist. 

5. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalamnan belajar.
2
 Dapat di mengerti bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku peserta didik secara nyata setelah melakukan proses 

belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

 

B. Latar belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya pedagogis untuk 

mentransfer sejumlah nilai yang dianut oleh masyarakat suatu bangsa kepada 

sejumlah subjek didik melalui proses pembeljaran.
3
 

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa: “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, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”
4
 

Pendidikan merupakan cerminan dari kualitas suatu bangsa. Suatu negara 

dikatakan berkembang maju atau tidak, salah satunya dapat dilihat dari seberapa 

tinggi kualitas pendidikan yang ada dalam suatu negara tersebut. Untuk menciptakan 

mutu pendidikan yang baik memerlukan proses pendidikan, Dalam kegiatan proses 

pendidikan kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling penting,
5
 berhasil 

tidaknya tujuan pendidikan bergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta 

didik. Kajian filsafat pendidikan penting disini karena ia memperkarakan suatu 

                                                             
1 Dahwadin, Farhan Syifa Nugraha, Motivasi Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jawa Tengah:CV 

Mangku Bumi Media, 2019),hlm7. 
2 Nana Sudjana, penilaian proses belajar mengajar, (Bandung: Ramaja Rosdakarya,2010), hlm 22. 
3 . Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofi, (Yogyakarta : SUKA-Press, 

2019).hlm 68. 
4 . Ibid.  
5 Pramita Sylvia Dewi, Perspektif Guru Sebagai Implementasi Pembelajaran Inkuiri Terbuka Dan Inkuiri 
Terbimbing Terhadap Sikap Ilmiah Dalam Pembelajaran Sains, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, 

ISSN: 2301-7652, 2016,hlm 179. 
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persoalan secara logis, analitik, kritis dengan menggali dan mengkontruksi gagagsan 

berdasarkan cara berpikir teoritik sekaligus empiris.
6
  

Belajar pada hakikatnya bagi manusia adalah wajib karena belajar menjadikan 

manusia menjadi lebih baik lagi dan menambah pengetahuan. sebagaimana Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan surat pertama 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah SWT di dunia dan 

sebagai rasul terakhir, adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut : 

 

ًَْساَى ِهْي َػلَق َۚ )١اِْقَزْأ بِاْسِن َربَِّك الَِّذْي َخلََقَۚ )  ( اِْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم  ٢( َخلََق اْْلِ

ًَْساَى َها لَْن ٌَْؼلَْنُۗ )٤( الَِّذْي َػلََّن بِالْقَلَِن  ) ٣) (٥(َػلََّن اْْلِ  

 

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan . 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”(QS.Al-Alaq : 1-5).
7
 

 

Dari ayat tersebut mengandung perintah Allah SWT yang mengajarkan kepada 

manusia untuk membaca, dan belajar. Alasan itulah yang membuat guru sebagai 

pendidik memiliki peran yang besar dalam pendidikan, karena di dalam sekolah guru 

yang diberi tanggung jawab untuk mengajarkan siswa, disamping sebagai 

pembimbing untuk mengarahkan dan melatih siswa. guru juga sebagai manusia yang 

mempunyai pengetahuan luas baik pengetahuan agama, kecerdasan, keterampilan, 

budi pekerti luhur dan kepribadian baik bisa membangun dirinya untuk lebih baik dari 

sebelumnya serta memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan bangsa. Guru  

juga bertanggung jawab untuk  memfasilitasi pembelajaran para siswa agar mereka 

memperoleh pengalaman belajar yang nyata atau biasa disebut sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran. 

Menurut Bafadal pembelajaran dapat diartikan sebagai “segala usaha atau 

proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efekif 

                                                             
6 Choirul Anwar, “ Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan Habituasi (Perspektif Filsafat 

Pendidikan)”, Jurnal Studi Keislaman, VOL : 14, No:1 (Tahun 2014),hlm 162.  
7 Departemen Agam RI AL-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010),hlm 

604. 
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dan efisien.
8
 Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, apabila antara guru 

dan siswa dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana yang baik dan 

menyenangkan. Pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru atau 

pendidik, karena guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk hal 

tersebut. guru merupakan komponen yang dianggap sangat mempengaruhi proses 

pendidikan. Hal ini karena guru berperan penting yang berhubungan langsung dengan 

peserta sebagai subjek dan objek belajar. Menurut Kunandar, guru merupakan salah 

satu faktor utama dalam menentukan mutu pendidikan. Peran guru dalam proses 

pembelajaran tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik, 

tetapi peserta didik pun harus membangun sendiri pengetahuannya, guru dapat 

memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan untuk 

menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri.  

Proses pembelajaran mempunyai peranan yang penting dalam hasil belajar.
9
 

Proses pembelajaran harus dengan sengaja, diorganisasikan dengan baik agar dapat 

menumbuhkan proses belajar yang baik untuk dapat mencapai hasil belajar yang 

optimal. Dalam proses pembelajaran, peserta didik akan memperoleh hasil belajar 

yang merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya yaitu proses pembelajaran akan berhasil apabila proses pembelajaran yang 

terjadi berjalan dengan baik dan lancar pada seluruh mata pelajaran. 

Salah satu mata pelajaran disekolah Menengah Pertama adalah Pendidikan 

Agama Islam. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa dan berakhlak muliadalam mengamalkan ajaran Agama Islam 

dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan hadist melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
10

  

Berdasarkan pra penelitian peneliti melakukan wawancara dengan bapak 

Sarnu, S.Pd.i selaku guru Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Bina Desa 

Tulang Bawang Barat untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di kelas VII. 

Menurut hasil wawancara proses pembelajaran yang berlangsung selama ini guru 

menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaning. Keterbatasan 

pengetahuan tentang berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

                                                             
8. Chairul anwar,Op.cit,hlm169.   
9 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktik dan Penilaian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),67. 
10 Dahwadin, Farhan Syifa Nugraha, Op.cit,7. 
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pembelajaran juga menjadi salah satu sebab sulit terciptanya pembelajaran yang 

menarik, kreatif, aktif dan inovatif. Penggunaan media pembelajaran yang digunakan 

masih minim disamping itu siswa sudah terbiasa dengan kebiasaan lama yaitu masih 

tergantung  pada penjelasan yang diberikan oleh guru. Pembelajaran yang monoton 

akan membuat tingkat ketertarikan siswa dalam belajar berkurang, siswa jarang sekali 

mengungkapkan kesulitanya sehingga guru mempunyai asumsi bahwa siswa sudah 

memahami materi yang diajarkan.
11

 

 

Tabel.1 

Data Hasil Nilai Ulangan Siswa Kelas VII  

SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat Tahun Pelajaran 2021/2022 

Nilai  Kelas  Jumlah 

siswa  

KKM Persentase   

VII 

A 

VII 

B 

80-100 
1 1 2  

 

 

 

70 

3,6% (Tuntas) 

38,3% 

70-79 
9 10 19 34,7% 

60-69 
15 14 29 52,7 % (Tidak tuntas) 

61,7% 

50-59 
2 3 5 9 % 

Jumlah  
26 29 55 100% 100% 

Sumber : Nilai hasil ulangan, 30 Agustus 2021 mata pelajaran PAI kelas VII SMP Bina Desa Tulang 

Bawang Barat   

 Berdasarkan tabel di atas, ketuntasan hasil belajar PAI di SMP Bina Desa 

Tulang Bawang Barat memiliki nilai KKM 70. Nilai hasil ulangan harian siswa kelas 

VII A dan B  SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat menunjukan bahwa siswa yang 

memenuhi nilai KKM hanya 38,3%, sedangkan siswa yang dibawah KKM adalah 

61,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas VII A dan B di 

SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat Masih rendah.  

 Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan diatas salah 

satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Guru harus memilih model 

                                                             
11

 Bapak Sarnu S.Pd.i, Saat Wawancara, SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat, 22 Agustus 2021.   
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pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan agar memperbaiki kurangnya 

hasil belajar PAI.  

Berkenaan dengan kewajiban belajar dan model pembelajaran  atau cara 

belajar seseorang sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 

125: 

 

ًَ اَ  ًْ ِه ْحَسُيُۗ اِىَّ اُْدُع اِٰلى َسبٍِِْل َربَِّك بِاْلِحْكَوِة َوالَْوْىِػظَِة الَْحَسٌَِة َوَجاِدْلهُْن بِالَّتِ

ٌَْي    َربََّك هَُى اَْػلَُن بَِوْي َضلَّ َػْي َسبٍِْلِٖه َوهَُى اَْػلَُن بِاْلُوْهتَِد

 

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.(QS. An-

Nahl:125).
12

 

 

Maksud dari ayat diatas Allah SWT menyuruh dalam arti mewajibkan kepada 

umat Nya untuk belajar dan mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

yang baik dan tepat. Penggunaan model pembelajaran yang baik dan tepat akan 

mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk itu diperlukan suatu model  

pembelajaran sebagai pola interaksi siswa dengan guru yang diterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran.  

Model pembelajaran yang akan peneliti terapkan yaitu model pembelajaran 

Picture and Picture. Model pembelajaran Picture and Picture ini dianggap tepat 

karena menggunakan media gambar sehingga dapat menarik perhatian siswa serta 

dapat membangun ketertarikan bagi peserta didik dalam belajar. Levie & Lentz juga 

mengemukakan fungsi media pembelajaran, khususnya media visual salah satunya 

fungsi atensi yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Hal ini diharapkan dapat mengatasi 

apa yang terjadi di SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat siswa kelas VII khususnya 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang masih rendah ketuntasan hasil 

                                                             
12

 Departemen Agam RI AL-Hikmah, Op.Cit,hlm281.  
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belajarnya. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi proses 

pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.  

Model pembelajaran yang menggunakan gambar dan di pasangkan atau di 

urutkan menjadi urutan yang logis.
13

 Model  pembelajaran ini mengandalkan gambar-

gambar yang berkaitan dengan materi belajar, siswa lebih aktif dan mudah memahami 

apa yang disampaikan oleh guru sehingga akan memenuhi tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai (KKM). Dengan menerapkan Model pembelajaran yang sesuai 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan hasil belajar peserta didik yang masih 

rendah.  

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture Terhadap Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VII SMP Bina Desa Tulang 

Bawang Barat”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah   

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas maka dapat 

di identifikasi permasalah sebagai berikut:  

a. Hasil belajar PAI yang masih rendah  

b. Penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariasi 

c. Peserta didik kurang berpartisispasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran  

d. Model pembelajaran picture and picture adalah sebagai alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar PAI 

   

2. Batasan masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dengan menyesuaikan tingkat kesulitan 

penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai fokus peneliti, yaitu :   

a. Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran model 

picture and picture  

b. Penelitian ini memfokuskan terhadap hasil belajar siswa   

 

 

                                                             
13

 Doni Juni Priansa, pengembangan strategi dan model pembelajaran, (Bandung : Pustaka Setia, 2017)hlm 188 
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D. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah Terdapat pengaruh model pembelajaran picture and 

picture terhadap hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa 

kelas VII di SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat?”  

 

E. Tujuan penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar pada siswa kelas VII di SMP 

Bina Desa Tulang Bawang Barat. 

 

F. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat yang bersifat teoritis. Secara 

teoritis, model pembelajaran  picture and picture mampu meningkatkan hasil  

belajar siswa, sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pemecahan masalah guru dan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti  

Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran Picture and picture pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai 

alternatif model pembelajaran di kelas apabila peneliti sudah terjun di dunia 

pendidikan sebagai guru.   

b. Bagi Guru  

Pembelajaran melalui model picture and picture di harapkan dapat 

membantu guru untuk lebih mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran 

serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.   

c. Bagi Sekolah  

 Sebagai bahan pertimbangan untuk lembaga pendidikan khususnya di 

SMP Bina Desa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 
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Bawang Barat dalam meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat mendorong 

sekolah untuk melakukan pembelajaran yang inovatif 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam kajian pustaka ini terdapat Penelitian yang relevan dengan penulisan 

proposal ini di gunakan sebagai landasan atau acuan dalam melakukan penelitian. 

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan mengenai model pembelajaran picture 

and picture :  

 

1. Menurut hasil penelitian Wahyu Bagja Sulfemi yang berjudul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta Didik kelas 3 SD menggunakan model picture and picture 

dan media gambar seri”. Penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik SD Negeri 

Pitara 2 Kota Depok yang berjumlah 38, terdiri dari 18 laki-laki dan 20 

perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas 3 SD Negeri Pitara 2 dengan menggunakan model pembelajaran 

picture and picture dan media gambar seri. Hasil pembelajaran Prasiklus dengan 

KKM 75 diperoleh rerata kelas 63,8. Pada Siklus I nilai rerata kelas 70,8, yang 

tuntas dalam belajar berjumlah 23 atau 60,5 %. Dari data pengamatan sebanyak 25 

orang 66%s, atau dapat menjawab dengan benar dan yang tidak dapat menjawab 

dengan benar 13 orang atau 34%. Pada Siklus II hasil nilai rata-rata kelas adalah 

80. Data pengamatan hasil belajar juga menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 

32 orang atau 84% menjawab dengan benar, dan yang tidak dapat menjawab 

dengan benar ada 6 atau 16%. Dengan demikian pembelajaran menggunakan 

Picture and Picture dan media gambar seri dapat meningkatkan hasil belajar, 

keaktifan dan motivasi bagi peserta didik.
14

  

2. Menurut hasil penelitian Bermawi yang berjudul “Penerapan Model Kooperatif 

tipe picture and picture pada materi peninggalan sejarah di sekolah Dasar Negeri 

Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah dengan 

penerapan model kooperatif tipe picture and picture pada materi peninggalan 

sejarah dapat mencapai ketuntasan belajar siswa Banda Aceh. Pendekatan 

penelitian ini adalah kuantitatif sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskrptif. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini adalah teknis tes. Teknik 

                                                             
14 Wahyu Bagja Sulfemi, Hilga Minati, “Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik kelas 3 SD menggunakan 

model picture and picture dan media gambar seri”, Journal Pendidikan SD, Vol-4, NO-2, 2018,hlm 228.  
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analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus presentase. Sempel 

penelitian ini adalah siswa kelas Banda Aceh sebanyak 30 orang siswa. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa dengan penerapan model kooperatif tipe 

picture and picture pada materi peninggalan sejarah di kelas IV SD Banda Aceh 

dapat mencapai ketuntasan belajar siswa. Pada hasil tes siswa yang tuntas 

belajarnya mencapai 27 orang (90%) dan siswa yang tidak tuntas belajarnya hanya 

3 orang (10%). Nilai rata-rata yang diperoleh mencapai 82,33, nilai tertinggi yang 

dicapai siswa adaslah 100 dan nilai terendah 50. Kesimpulan dengan penerapan 

model kooperatif tipe picture and picture pada materi peninggalan sejarah dapat 

mencapai ketuntasan belajar siswi.
15

 

3. Menurut hasil penelitian Bambang Riyono yang berjudul “Efektivitas Model 

Pembelajaran picture and picture dengan strategi inkuiri terhadap motivasi dan 

hasil belajar siswa” Hasil observasi menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

menurun di akhir semester. Selain itu, tidak semua hasil belajar biologi mencapai 

kriteria ketuntasan minimal sekolah. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas 

model pembelajaran picture and picture dengan strategi inkuiri terhadap motivasi 

dan hasil belajar siswa pada materi protista. Metode yang digunakan pre-

experimental dengan one shot case study. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 

kelas X Matematika dan Ilmu Alam (MIA) SMAN 1 Kutowinangun. Sampel 

penelitian ditentukan dengan insidental sampling berdasarkan pertimbangan kelas 

diajar guru yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar 

siswa pada kriteria sedang, tinggi dan sangat tinggi. Hasil belajar afektif 

menunjukkan peningkatan 4 sikap yang berada pada kriteria baik dan sangat baik. 

Hasil belajar psikomotorik menunjukkan 3 aspek yang dinilai pada kriteria baik 

dan sangat baik. Hasil belajar kognitif menunjukkan bahwa 77,8% siswa tuntas 

KKM. Dalam hal ini, nilai LDS lebih dominan menentukan nilai akhir 

dibandingkan nilai posttest. Hasil analisis tanggapan menujukkan siswa dan guru 

memberikan tanggapan yang baik dan tertarik terhadap penerapan model picture 

and picture dengan strategi inkuiri. Penerapan model pembelajaran picture and 

picture dengan strategi inkuiri efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa 

pada materi protista.
16

 

                                                             
15 Tati Fauziah, Yoserizal Bermawi, Penerapan Model Kooperatif tipe picture and picture pada materi 

peninggalan sejarah di sekolah Dasar Negeri Banda Aceh, journal Pesona Dasar, Vol-2, No-3, 2014, hlm 79. 
16. Bambang Riyono, Amin Retnoningsih, “Efektivitas Model Pembelajaran picture and picture dengan strategi 

inkuiri terhadap motivasi dan hasil belajar siswa”, journal Biologi, Vol-4, No-2, 2015, hlm 166.   
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4. Menurut hasil penelitian Dwi Handayani dan Siti Harnina Bintari yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran picture and picture berbantuan spesimen pada 

materi inverterbrata” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar dan aktivitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran picture and 

picture berbantuan spesimen pada materi invertebrata. Desain penelitian ini one 

shoot case study. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas X- 1 dan X-2 yang 

ditentukan dengan teknik total sampling. Variabel bebas berupa model 

pembelajaran Picture and Picture berbantuan spesimen Invertebrata, sedangkan 

variabel terikat berupa hasil belajar (nilai LKS dan nilai akhir) dan aktivitas siswa. 

Hasil belajar kognitif siswa secara klasikal kelas X-1 sebesar 93,78% dan kelas X-

2 sebesar 88,88. Aktivitas siswa secara klasikal pada kelas X-1 sebesar 88% dan 

X-2 sebesar 86%.. Kinerja guru pada kelas X-1 dan X-2 sangat baik. Tanggapan 

siswa kelas X-1 sebesar 85,1% dan kelas X-2 sebesar 93,8%. Tanggapan guru 

menunjukkan bahwa guru tertarik dan setuju menggunakan media LKS dengan 

model Picture and Picture berbantuan spesimen Invertebrata yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran Picture and Picture berbantuan spesimen pada materi Invertebrata 

dapat meningkatkan aktivitas siswa secara klasikal sebesar 87% dan hasil belajar 

siswa secara klasikal sebesar 86,33% di SMA Teuku Umar Semarang.
17

  

5. Menurut hasil penelitian Nurvani Fitriawati Musyafa yang berjudul “Penggunaan 

Model Picture and Picture Dalam Pembelajaran Menulis Cerpen” yang 

membahas tentang efektivitas model pembelajaran picture and picture dalam 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. Metode yang digunakan 

adalah metode eksperimen dengan Posttest Design Group Control Only. Teknik 

yang digunakan adalah tes dan angket. Populasi kelas XI SMK Pasundan 1 

Cianjur. Hasil ini menunjukkan bahwa model pembelajaran picture and picture 

efektif dan dikategorikan dengan baik untuk meningkatkan kemampuan menulis 

cerita pendek. Ditunjukkan pada kemampuan peserta didik kelas eksperimen yang 

diberi (perlakuan) memiliki nilai lebih tinggi dengan nilai (posttest) 72,38. 

Sedangkan kelas kontrol yang tidak diberikan (perlakuan) menghasilkan nilai 

(posttest) 64,43, dari hasil tes kelas memiliki nilai perbedaan 19,66. Dan jumlah 

jawaban kuesioner yang telah digunakan untuk peserta didik hampir 73% merasa 

                                                             
17. Dwi Handayani, Siti Harnina Bintari, Lisdiana, “Penerapan Model Pembelajaran picture and picture 

berbantuan spesimen pada materi inverterbrata”, journal biologi education, Vol-2, No-3, 2013, hlm 321.  
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bahwa model gambar difasilitasi pada penulisan, dan dianggap bahwa kegiatan 

menulis cerita pendek sangat menarik untuk dipelajari.
18

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, penggunaan model pebelajaran 

picture and picture berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian yang 

dilakukan sebelumnya relevan dengan penelitian yang akan di laksanakan yaitu 

Model Pembelajaran  picture and picture. Namun terdapat beberapa perbedaan antara 

penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan 

tersebut yakni terletak pada mata pelajaran, materi pelajaran, permasalahan yang 

dialami, subjek, tempat penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian eksperimen 

menggunakan model pembelajaran picture and picture mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di kelas VII SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat.   

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka skripsi yang dimaksudkan 

untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan ditulis 

didalam skripsi ini. Dalam pembahasan ini penulis membagi kedalam 5 bab. Akan 

tetapi sebelumnya akan dimuat tentang halaman formalitas yang didalamnya berisi 

Halam Judul, Abstrak, Surat Pernyataan, Persetujuan Pembimbing, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Riwayat Hidup, Kata 

Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.  

Untuk memudahkan melihat gambaran umum skripsi ini secara singkat dan 

jelas, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian 

Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Penulisan.  

Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis, memuat tetang teori-teori 

yang melandasi masalah yang dibahas dalam penelitian diantaranya yaitu tinjauan 

tentang Efektivitas, tinjauan tentang model Pembelajaran picture and picture, tinjauan 

hasil belajar pendidikan agama islam dan hipotesis.  

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang Waktu dan Tempat Penelitian, 

Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, Teknik Pengumpulan Data, 
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Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data, Uji Prasarat Analisis, dan Uji Hipotesis.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang Deskripsi Data dan 

Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.  

Bab V penutup, berisi tentang Simpulan dan Rekomendasi.  

Pada bagian terakhir terdiri dari Daftar Rujukan dan Lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran picture and picture berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas VII di SMP Bina Desa Tulang Bawang Barat khususnya materi pembelajaran 

thaharah (mandi wajib, wudu, tayamum). dengan nilai rata-rata nilai pretest kelas VII 

A eksperimen 64.42 dengan kategori sedang dan posttest 75.57 dengan kategori 

tinggi. Sedangkan kelas kontrol yaitu kelas VII B didapat hasil pretest dengan ratarata 

58.62 dengan kategori rendah dan posttest 70,34 dengan kategori sedang. kemudian 

dilakukan uji hipotesis dan diperoleh keputusan thitung= 1.926 > ttabel = 0,002 dengan 

demikian diterima.  

  

B. Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu peneliti 

rekomdendasikan, antara lain :  

1. Pendidik dapat menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran picture and 

picture pada mata pelajaran yang lain, agar dalam proses pembelajaran mampu 

menciptakan suasana aktif dalam proses pembelajaran dengan 

mengoptimalisasikan kemampuan atau kecerdasan peserta didik dengan 

menjadikan salah satu alternatif model yang dapat digunakan di dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

2. Pihak sekolah agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan 

membekali diri dengan berbagai model pembelajaran sesuai dengan materi 

pembelajaran. Salah satunya menggunakan model pembelajaran picture and 

picture pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

3. Kepada peneliti lain yang akan memperdalam dan memperluas lingkup penelitian 

sehingga di harapkan peneliti lain dapat meneliti model pembelajaran picture and 

picture ini dalam meningkatkan hasil belajar yang lain.  
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