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Abstrak: Penerapan Model Tipe Picture To Picture untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA 

Penelitian berawal dari kurangnya nilai hasil belajar siswa dengan presentase dibawah 

50% untuk materi daur hidrologi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). Perencanaan yang dibuat seperti pembuatan gambar atau 

pemilihan gambar yang jelas, serta instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian 

sebagai penunjang pembelajaran. Pelaksanaan pembelajarannya dilalui dengan baik mulai 

dari kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi) dan kegiatan penutup. 

Hasil penelitian siklus I diperoleh rata-rata kelas 56,18 dan presentase ketuntasan belajar 

siswa yakni 60,52%. Siklus II diperoleh rata-rata kelas 66,21 dan presentase ketuntasan 

belajar siswa yakni 62,16%. Siklus III diperoleh rata-rata kelas 69,72 dan presentase 

ketuntasan belajar siswa yakni 83,78%. Dari hasil data tiap siklus menunjukkan adanya 

peningkatan pada hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi daur hidrologi 

menggunakan model tipe picture to picture di SDN Buah Batu. 

Kata Kunci: Model Tipe Picture to Picture, Hasil Belajar Siswa, Mata Pelajaran IPA 

mengenai Daur Hidrologi 

 

Abstract: Application of Model Type Picture Picture To Improve Learning 

Outcomes for Students in Learning Science 

This study originated from the lack of value of the learning outcomes of students with a 

percentage below 50% for hydrological science materials. The study was conducted by 

using the method of classroom action research (CAR). Planning made like making the 

pictures clear, as well as the learning instrument and the research instrument as 

supporting study. Implementation of learning did well through preactivity, core activity 

(Exploration, Elaboration, Confirmation) and post activity. The results obtained by the 

first cycle class average 56.18 and the percentage of students passing grade 60.52%. 

Cycle II earned an average grade 66.21 and the percentage of students passing grade 

62.16%. Cycle III obtained an average grade 69.72 and the percentage of students passing 

grade 83.78%. From the results of data per cycle showed an increase in student learning 

outcomes in science learning materials hydrological cycle using a model type picture to 

picture in SDN Buah Batu. 

Keywords: Picture to Picture Model, Student Learning Outcomes, Science Subjects on 

Hydrological Cycle 
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PENDAHULUAN 

Air memberi kehidupan pada 

semua makhluk hidup terutama manusia. 

Tanpa air, manusia akan mengalami 

kehausan, tidak bisa melakukan kegiatan 

seperti mencuci, mandi, dan kegiatan 

lainnya. Agar air tetap terjaga 

kelestariannya, maka diperlukan 

pengetahuan tentang air sedini mungkin. 

Untuk itu, pada pendidikan Sekolah Dasar 

memuat materi pembelajaran mengenai 

daur hidrologi atau siklus air pada 

pembelajaran IPA. Standar kompetensi 

yang harus dicapai siswa yakni memahami  

perubahan  yang  terjadi di  alam  dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber 

daya alam, sedangkan untuk kompetensi 

dasar yang harus dicapai siswa yaitu 

mengetahui proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya, 

serta dapat mengetahui perlunya  

penghematan air. 

Pembelajaran IPA mengenai 

daur hidrologi yang diajarkan sekolah 

hanya berpusat pada guru tanpa melibatkan 

siswa secara aktif. Dikatakan demikian 

karena guru menggunakan metode 

ceramah saja, sehingga siswa kurang aktif. 

Setelah mengadakan tes yang berkaitan 

dengan materi daur hidrologi, hasil belajar 

siswa hampir 60% banyak yang berada di 

bawah KKM yaitu 60. Jadi nampaknya 

perlu adanya perbaikan dalam 

pembelajaran, baik itu metode ataupun 

model-model pembelajaran yang 

digunakan harus sesuai dengan materi 

pembelajarannya. 

Saat ini banyak model-model 

pembelajaran yang bisa digunakan oleh 

guru, salah satunya adalah model 

pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif memiliki banyak 

tipe dalam pembelajaran, salah satunya 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

picture to picture. Picture to picture 

merupakan salah satu cara kreatif yang 

dapat digunakan oleh guru pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Picture to picture merupakan potongan-

potongan gambar yang kemudian bisa 

menjadi gambaran menyeluruh dari suatu 

materi pembelajaran yang dibuat dalam 

bentuk sederhana yang bertujuan untuk 

mempertajam daya ingat siswa terhadap 

materi yang diajarkan oleh guru. 

Pada daur hidrologi terdapat 

tahapan-tahapan seperti evapotranspirasi, 

kondensasi, presipitasi, infiltrasi dan 

surface run off. Untuk lebih memudahkan 

siswa dalam mengingat tahapan-tahapan 

tersebut maka peneliti menggunakan 

model kooperatif tipe picture to picture. 

Jadi picture to picture membagi tahapan-

tahapan tersebut menjadi lima bagian, 

gambar pertama menjelaskan tentang 

evapotranpirasi, gambar kedua tentang 

kondensasi, dst. Tapi walaupun dipisah-

pisah seperti itu, picture to picture juga 

bisa digabungkan menjadi satu kesatuan 

menjadi siklus hidrologi secara utuh. 

Dengan demikian, peneliti mengambil 

fokus penelitian dengan judul “Penerapan 

Model Tipe Picture To Picture untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran IPA”. 

 

METODE 

  Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau disebut juga Classroom 

Action Research. Menurut Kemmis 

(Wiriaatmadja, 2008:12) rancangan 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut, yakni: 

1. Penyusunan gagasan/rencana umum 

dapat dilakukan jauh sebelumnya 

2. Analisis situasi/kenal medan 

(Reconnaissance) bukan hanya kegiatan 

menemukan fakta dilapangan akan tetapi 

juga mencakup analisis, dan terus pada 

siklus berikutnya, dan bukan hanya pada 

awal saja 
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3. Implementasi tindakan bukan pekerjaan 

yang mudah, karenanya jangan langsung 

dievaluasi melainkan dimonitor dahulu 

sampai langkah implementasi dilakukan 

seoptimal mungkin 

4. Evaluasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.Perencanaan pembelajaran menggunakan 

model kooperatif tipe picture to picture 

pada pembelajaran IPA  materi daur 

hidrologi 

Sebelum melaksanakan penelitian, 

terlebih dahulu peneliti melakukan 

observasi awal yakni pada saat program 

latihan profesi (PLP) di SDN Buah Batu 

kecamatan Lembang kabupaten Bandung 

Barat dengan subjek penelitian berfokus 

pada kelas V. Pada observasi awal tersebut 

peneliti menemukan beberapa masalah 

yang timbul pada proses pembelajaran. 

Salah satunya adalah guru seringkali 

memberikan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah saja, 

sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan 

turunnya hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPA materi daur 

hidrologi dengan rata-rata kelas kurang 

dari 50%. 

Setelah mendapatkan hasil dari 

observasi awal tersebut, peneliti mencari 

metode/model pembelajaran yang tepat 

pada pembelajaran IPA materi daur 

hidrologi. Peneliti kemudian menemukan 

model pembelajaran yang tepat yakni 

model pembelajaran picture to picture. 

Pada daur hidrologi terdapat tahapan-

tahapan seperti evapotranspirasi, 

kondensasi, presipitasi, infiltrasi dan 

surface run off. Untuk lebih memudahkan 

siswa dalam mengingat tahapan-tahapan 

tersebut maka peneliti menggunakan 

model kooperatif tipe picture to picture. 

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian 

yang relevan yakni skripsi yang ditulis 

Cucu Sumarni yang mengatakan bahwa 

model pembelajaran picture to picture 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk itu, disini peneliti 

mengambil judul “Penerapan Model Tipe 

Picture To Picture untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran 

IPA”. Diharapkan dengan menggunakan 

model tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya pada 

pembelajaran IPA materi daur hidrologi. 

Adapun perencanaan awal (siklus I) yang 

dibuat peneliti adalah yang berkaitan 

dengan daur hidrologi seperti Pembuatan 

RPP, gambar-gambar, LKS, kisi-kisi, soal 

evaluasi dan instrumen penelitian berupa 

lembar observasi guru dan siswa serta 

lembar angket yang harus diisi siswa.  

Adapun perencanaan yang dibuat 

untuk pembelajaran berikutnya (Siklus II) 

yang berkaitan dengan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi daur hidrologi 

seperti Pembuatan RPP, gambar-gambar, 

(LKS), kisi-kisi, soal evaluasi, instrumen 

penelitian berupa lembar observasi guru 

dan siswa serta lembar angket yang harus 

diisi siswa. Adapun perencanaan yang 

dibuat untuk pembelajaran berikutnya 

(Siklus III) yang berkaitan dengan 

pembaiasaan cara menghemat air seperti: 

Pembuatan RPP, gambar-gambar, LKS, 

kisi-kisi, soal evaluasi dan instrumen 

penelitian berupa lembar observasi guru 

dan siswa serta lembar angket yang harus 

diisi siswa. 

2. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model kooperatif tipe picture to picture 

pada pembelajaran IPA  materi daur 

hidrologi 

Siklus I dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 16 Mei 2013. Tempatnya di 

SDN Buah Batu kelas V dengan jumlah 

siswa yang hadir pada saat itu berjumlah 

38 orang. Mata pelajaran yang diajarkan 

yakni IPA mengenai daur air dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit yaitu dari pukul 
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10.45-11.55. Karena jam pelajaran akhir, 

siswa sudah merasa lelah dan tidak 

semangat dalam belajar. Tapi peneliti 

(guru) memberikan apresepsi yang 

membuat siswa menjadi semangat lagi 

seperti kegiatan apa yang dilakukan siswa 

sehari-hari, siswa dengan semangat 

mengangkat tangan dan menjawab 

pertanyaan tersebut. 

Guru kemudian memberikan 

beberapa pertanyaan seperti apa saja 

penggunaan air dalam kehidupan sehari-

hari, mengapa air penting bagi kehidupan, 

mengapa air yang ada dibumi tidak habis, 

dan pengertian dari daur air itu sendiri. 

Siswa sangat antusias dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga 

seringkali suasana kelas menjadi ramai dan 

tidak terkontrol. Selain itu, siswa yang 

berada dibelakang senantiasa tidak 

memperhatikan saat guru sedang 

menjelaskan pembelajaran. 

Sebelum guru menunjukkan 

proses daur hidrologi dengan 

menggunakan gambar-gambar besar yang 

telah dibuat, guru meminta siswa 

mengerjakan tugas individu mengenai 

pemberian nama pada gambar yang telah 

disediakan didalam kotak penjelasan nama. 

Siswa kemudian melanjutkan kegiatan 

dengan melakukan pembagian kelompok 

untuk mengerjakan LKS mengenai daur 

hidrologi. LKS tersebut berupa gambar-

gambar mengenai proses daur hidrologi 

yang masih acak. Siswa diminta untuk 

memberikan susunan yang benar pada 

kotak yang telah disediakan dengan 

memberi (No, Nama daur hidrologi dan 

penjelasan yang benar berdasarkan urutan 

daur hidrologi tersebut). 

Siswa melakukan diskusi 

kelompok mengenai proses daur hidrologi 

yang benar. Kemudian guru memberikan 

tugas evaluasi untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menyerap 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

Tugas evaluasi berupa uraian mengenai 

daur hidrologi yang harus dikerjakan siswa 

secara individu dengan jumlah lima soal. 

Setelah siswa selesai mengerjakan tugas 

individu. Guru pun tidak lupa memberikan 

PR (pekerjaan rumah) sebagai tindak lanjut 

pembelajaran saat ini mengenai daur 

hidrologi. 

Siklus II dilaksanakan pada hari 

Rabu tanggal 22 Mei 2013. Tempatnya di 

SDN Buah Batu kelas V dengan jumlah 

siswa yang hadir pada saat itu berjumlah 

37 orang. Mata pelajaran yang diajarkan 

yakni IPA mengenai kegiatan manusia 

yang mempengaruhi daur air dengan 

alokasi waktu 2x35 menit yaitu dari pukul 

10.45-11.55. Karena jam pelajaran akhir, 

siswa sudah merasa lelah dan tidak 

semangat dalam belajar. Tapi peneliti 

(guru) memberikan apresepsi yang 

membuat siswa menjadi semangat lagi 

seperti menanyakan pembelajaran minggu 

lalu mengenai proses daur hidrologi, siswa 

dengan semangat mengangkat tangan dan 

menjawab pertanyaan tersebut. 

Guru kemudian memberikan 

beberapa pertanyaan seperti apa saja 

manfaat air dalam kehidupan, kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air dan 

bagaimana cara agar tetap menjaga daur 

air. Siswa sangat antusias dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga 

seringkali suasana kelas menjadi ramai dan 

tidak terkontrol. Selain itu, siswa yang 

berada dibelakang senantiasa tidak 

memperhatikan saat guru sedang 

menjelaskan pembelajaran. 

Sebelum guru menunjukkan 

kegiatan manusia yang mempengaruhi 

daur air dengan menggunakan gambar-

gambar besar yang telah dibuat, guru 

meminta siswa mengerjakan tugas individu 

mengenai pemberian nama pada gambar 

yang telah disediakan didalam kotak 

penjelasan nama mengenai kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air. 
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Siswa kemudian melanjutkan 

kegiatan dengan melakukan pembagian 

kelompok untuk mengerjakan LKS 

mengenai kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air. LKS tersebut 

berupa gambar-gambar mengenai kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air yang 

masih acak. Siswa diminta untuk 

memberikan susunan yang benar pada 

kotak yang telah disediakan dengan 

memberi (No, Nama kegiatan manusia 

yang mempengaruhi daur air dan 

penjelasan yang benar berdasarkan urutan 

kegiatan manusia yang mempengaruhi 

daur air tersebut). Siswa melakukan 

diskusi kelompok mengenai kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air yang 

benar. Siswa mengumpulkan hasil diskusi 

kelompok. Guru memberikan penegasan 

terhadap hasil diskusi siswa. 

Guru memberikan tugas evaluasi 

untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menyerap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Tugas evaluasi berupa uraian 

mengenai kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air yang harus 

dikerjakan siswa secara individu dengan 

jumlah lima soal. Setelah selesai 

mengerjakan tugas evaluasi, guru bersama 

siswa memberikan kesimpulan terhadap 

materi pelajaran yang telah dibahas. 

Setelah siswa selesai mengerjakan tugas 

individu. Guru pun tidak lupa memberikan 

PR (pekerjaan rumah) sebagai tindak lanjut 

pembelajaran saat ini mengenai kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air. 

Siklus III dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 23 Mei 2013. Tempatnya di 

SDN Buah Batu kelas V dengan jumlah 

siswa yang hadir pada saat itu berjumlah 

37 orang. Mata pelajaran yang diajarkan 

yakni IPA mengenai penghematan air 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit yaitu 

dari pukul 10.45-11.55. Karena jam 

pelajaran akhir, siswa sudah merasa lelah 

dan tidak semangat dalam belajar. Tapi 

peneliti (guru) memberikan apresepsi yang 

membuat siswa menjadi semangat lagi 

seperti pembelajaran terdahulu mengenai 

kegiatan manusia yang mempengaruhi 

daur air, siswa dengan semangat 

mengangkat tangan dan menjawab 

pertanyaan tersebut. 

Guru kemudian memberikan 

beberapa pertanyaan seperti alasan 

manusia harus menghemat air, Bagaimana 

cara penghematan air dan dampak dari 

tindakan manusia yang tidak menghemat 

air. Siswa sangat antusias dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga 

seringkali suasana kelas menjadi ramai dan 

tidak terkontrol. Selain itu, siswa yang 

berada dibelakang senantiasa tidak 

memperhatikan saat guru sedang 

menjelaskan pembelajaran. 

Sebelum guru menunjukkan 

tindakan manusia yang tidak menghemat 

air dengan menggunakan gambar-gambar 

besar yang telah dibuat, guru meminta 

siswa mengerjakan tugas individu 

mengenai pemberian nama pada gambar 

yang telah disediakan didalam kotak 

penjelasan nama. Siswa kemudian 

melanjutkan kegiatan dengan melakukan 

pembagian kelompok untuk mengerjakan 

LKS mengenai dampak dari tindakan 

manusia yang tidak menghemat air. LKS 

tersebut berupa gambar-gambar mengenai 

dampak dari tindakan manusia yang tidak 

menghemat air yang sudah tersusun 

dengan benar. Siswa diminta untuk 

memberikan penjelasan yang benar 

berdasarkan urutan dampak dari tindakan 

manusia yang tidak menghemat air 

tersebut. 

Siswa melakukan diskusi 

kelompok mengenai dampak dari tindakan 

manusia yang tidak menghemat air yang 

benar. Guru meminta setiap perwakilan 

kelompok untuk mengutarakan 

pendapatnya didepan kelas mengenai 

gambar tersebut. Guru memberikan 
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penegasan terhadap hasil diskusi siswa. 

Kemudian guru memberikan tugas evaluasi 

untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menyerap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Tugas evaluasi berupa uraian 

mengenai perlunya penghematan air yang 

harus dikerjakan siswa secara individu 

dengan jumlah lima soal. Setelah siswa 

selesai mengerjakan tugas individu. Guru 

bersama siswa memberikan kesimpulan 

terhadap materi pelajaran. Guru pun tidak 

lupa memberikan PR (pekerjaan rumah) 

sebagai tindak lanjut pembelajaran saat ini 

mengenai perlunya penghematan air. 

3. Peningkatan hasil belajar siswa setelah 

menggunakan model kooperatif tipe 

picture to picture pada pembelajaran IPA  

materi daur hidrologi 

Setelah melaksanakan penelitian 

dapat dilihat peningkatan hasil belajar 

siswa melalui model tipe picture to picture 

dari siklus I sampai dengan siklus III. Hasil 

penelitian siklus I untuk hasil belajar siswa 

diperoleh rata-rata kelas 56,71 dan 

presentase ketuntasan belajar siswa yakni 

60,52% dengan kategori cukup. Untuk 

siklus II terjadi peningkatan pada hasil 

belajar siswa yakni diperoleh rata-rata 

kelas 66,48 dan presentase ketuntasan 

belajar siswa yakni 62,16% dengan 

kategori baik. Kemudian untuk siklus III 

terjadi peningkatan kembali pada nilai 

hasil belajar siswa yakni diperoleh rata-rata 

kelas 69,72 dan presentase ketuntasan 

belajar siswa yakni 83,78% dengan 

kategori sangat baik. Dari hasil data tiap 

siklus menunjukkan adanya peningkatan 

pada hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA materi daur hidrologi menggunakan 

model tipe picture to picture di SDN Buah 

Batu. 

Untuk hasil diskusi kelompok 

juga mengalami peningkatan dari siklus I 

sampai dengan siklus III. Hasil penelitian 

siklus I diperoleh rata-rata kelas 7,61 dan 

presentase ketuntasan belajar siswa yakni 

76,1% dengan kategori baik. Untuk siklus 

II diperoleh rata-rata kelas 8,38 dan 

presentase ketuntasan belajar siswa yakni 

83,8% dengan kategori sangat baik. 

Kemudian untuk siklus III diperoleh rata-

rata kelas 8,88 dan presentase ketuntasan 

belajar siswa yakni 88,8% dengan kategori 

sangat baik. 

Adapun untuk hasil observasi dari 

siklus I sampai dengan siklus III sudah 

mengalami perubahan yang baik. Hasil 

observasi siklus I yakni tidak 

melaksanakan kegiatan berdoa karena jam 

pelajaran akhir, ketika guru menjelaskan 

tentang daur air hanya siswa yang berada 

didepan saja memperhatikan, sedangkan 

siswa yang berada dibelakang kebanyakan 

mengobrol, Guru lupa meminta perwakilan 

dari tiap kelompok untuk menjelaskan 

urutan yang benar dari gambar yang ada di 

LKS beserta penjelasannya, Guru lupa 

memberikan penegasan kembali terhadap 

hasil diskusi siswa dan gambar-gambar 

yang ditampilkan masih kurang jelas. 

Hasil Observasi siklus II yakni 

masih ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan ketika guru sedang 

menjelaskan mengenai kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi daur hidrologi, 

Guru tidak memperlihatkan terlebih dahulu 

gambar-gambar kegiatan yang 

mempengaruhi daur air dan Guru tidak 

meminta siswa untuk memberikan 

penjelasan yang benar mengenai gambar 

gambar yang diberikan. Hasil observasi III 

sudah mengalami perbaikkan dalam 

pembelajaran, hanya saja masih ada 

beberapa siswa yang asyik dengan 

urusannya sendiri saat diskusi kelompok. 

Untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, peneliti memberikan angket 

kepada siswa untuk tiap siklusnya. Dari 

hasil angket tersebut diperoleh hasil bahwa 

siswa memberikan respon yang baik 

terhadap pembelajaran dengan 
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menggunakan model picture to picture. 

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan siswa 

yang menjawab sangat setuju (SS) dan 

setuju (S) pada pernyataan yang 

menunjukkan pada pembelajaran model 

picture to picture dapat memudahkan 

siswa dalam pembelajaran dan dapat 

menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran.  

Dilihat dari hasil penelitian dapat 

dikatakan bahwa untuk tiap siklusnya hasil 

belajar siswa meningkat. Untuk perolehan 

hasil belajar siswa dari siklus I, II dan III 

dapat dilihat pada tabel 4.15 dan dapat 

dilihat grafik peningkatan hasil belajar 

siswa pada grafik 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.15 

Hasil belajar siswa tiap siklus 

No. Tindakan Rata-rata kelas Presentase Kategori 

1 Siklus I 56,18 60,52% cukup 

2 Siklus II 66,21 62,16% baik 

3 Siklus III 69,72 83,78% sangat baik 

 

Grafik 4.1 

Hasil belajar siswa tiap siklus 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini didasarkan oleh 

permasalahan yang terjadi saat 

pembelajaran yang berlangsung. Salah 

satu permasalahan yakni guru seringkali 

menggunakan metode ceramah saja, 

sehingga siswa menjadi tidak aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan  

turunnya hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPA materi daur 

hidrologi. Adapun kesimpulan dari 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil 

belajar siswa yakni sebagai berikut: 

1. Setelah mendapatkan hasil dari observasi 

awal tersebut, peneliti mencari 

metode/model pembelajaran yang tepat 

pada pembelajaran IPA materi daur 

hidrologi. Peneliti menemukan model 

pembelajaran picture to picture sebagai 

model pembelajaran yang tepat dengan 

perencanaan seperti pembuatan gambar-

gambar yang jelas, materi yang 

disesuaikan untuk tiap siklusnya, serta 

instrumen pembelajaran dan instrumen 

penelitian sebagai penunjang 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dari siklus I-

III melalui tahapan yang sama, seperti 

kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi) dan kegiatan 

akhir, yang berbeda hanya materi yang 

disampaikannya saja. Pada 

pelaksanaannya semua tahapan dilalui 

dengan baik. Sehingga tujuan 

pembelajaran bisa tercapai dengan baik.  

Selain itu, gambar-gambar yang 

diperlihatkan juga harus jelas agar hasil 

belajar siswa pun dapat meningkat. 

3. Hasil penelitian siklus I diperoleh rata-

rata kelas 56,18 dan presentase ketuntasan 

belajar siswa yakni 60,52%. Siklus II 

diperoleh rata-rata kelas 66,21 dan 

presentase ketuntasan belajar siswa yakni 

62,16%. Siklus III diperoleh rata-rata 

kelas 69,72 dan presentase ketuntasan 

belajar siswa yakni 83,78%. Dari hasil 

data tiap siklus menunjukkan adanya 

peningkatan pada hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi daur hidrologi 

menggunakan model tipe picture to 

picture di SDN Buah Batu. 
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