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ABSTRAK 

 

Rahayu. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PICTURE AND 

PICTURE UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN AKTIVITAS 

BELAJAR SISWA KELAS XI IPA 3 SMAN 8 SURAKARTA PADA 

PEMBELAJARAN BIOLOGI TAHUN AJARAN 2009/2010, Skripsi. 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Juli. 2010. 

 

Tujuan penelitian yaitu meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar 

siswa kelas XI IPA 3  SMAN 8 Surakarta pada pembelajaran biologi tahun ajaran 

2009/2010.  

PenelitianinimerupakanPenelitianTindakanKelasdengan 

subyekpenelitiansiswakelas XI IPA 3 SMAN 8 Surakartatahun ajaran 2009/2010 

yang berjumlah 37 siswa.Penelitian dilaksanakan dua siklus dan tiap siklus terdiri 

dari 4 tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Teknikpengumpulan data yang digunakanyaitumetodewawancara, observasi, dan 

angket. Teknik validitas data yang digunakanyaitutekniktriangulasisumber data. 

Analisis data yang digunakanadalahteknikanalisisdeskriptifkualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran 

Picture and Picture dapatmeningkatkan motivasi belajar dan aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran biologi. Persentase rata-rata dari indikator motivasi 

belajar siswa berdasarkan data lembar observasi pada pra siklus sebesar 46,49%, 

siklus I sebesar 84,31% dan siklus II sebesar 85,13%. Persentase rata-rata dari 

indikator aktivitas belajar siswa berdasarkan data lembar observasi pada pra siklus 

sebesar 30,72%, siklus I sebesar 79,14% dan siklus II sebesar 86,87%. Persentase 

rata-rata dari indikator motivasi belajar siswa berdasarkan data angket pada pra 

siklus sebesar 67,45%, siklus I sebesar 80,79% dan siklus II sebesar 80,18%. 

Persentase rata-rata dari indikator aktivitas belajar siswa berdasarkan data angket 

pada pra siklus sebesar 67,73%, siklus I sebesar 80,89% dan siklus II sebesar 

80,45%. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan 

berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar yang telah dimiliki oleh setiap 

individu. Pendidikan dapat mengarahkan pola pikir manusia untuk menjadi lebih 

baik di masa yang akan datang dan pendidikan mempunyai peran sangat vital 

dalam memperbaiki kehidupan manusia. Alasan-alasan tersebut membuat arti 

pendidikan menjadi penting dalam kehidupan manusia. 

Masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru dalam proses pembelajaran 

di kelas yaitu dalam hal pemilihan dan penerapan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan keadaan siswa di kelas. Metode belajar yang tidak sesuai dapat 

menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal. Indikasi yang terlihat dari 

proses pembelajaran yang tidak maksimal antara lain siswa menjadi pasif selama 

proses pembelajaran, dan hal itu dapat menyebabkan hasil belajar menjadi 

menurun. Penggunaan metode pembelajaran konvensional secara terus menerus 

juga dapat menyebabkan siswa merasa jenuh dan tidak mempunyai motivasi 

dalam proses pembelajaran. 

Berbagai masalah yang muncul dalam proses pembelajaran harus 

dijadikan sebagai titik tolak dalam memperbaiki pembelajaran agar kualitas 

pendidikan secara umum dapat ditingkatkan. Pemilihan metode belajar yang tepat 

untuk diterapkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dalam proses 

pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa 

diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih bersemangat 

dalam belajar sehingga diharapkan aktivitas belajar siswa juga meningkat. 

Perbaikan kualitas dalam proses pembelajaran dilakukan dengan 

mengatasi permasalahan yang dihadapi di kelas. Melalui sebuah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang 

ada, maka perlu adanya tindakan berupa penggunaan metode pembelajaran yang 



dapat diterapkan dalam rangka pencapaian  tujuan pembelajaran yang diinginkan 

yang disesuaikan dengan kondisi kelas yang diobservasi. Penerapan metode 

pembelajaran yang baru atau bervariasi diharapkan terjadi kegiatan pembelajaran 

yang efektif, efisien dan menarik. Kegiatan pembelajaran yang menarik dapat 

meningkatkan motivasi belajar yang berkaitan langsung dengan aktivitas belajar 

yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu hasil pembelajaran di 

kelas tersebut. 

Pelajaran Biologi adalah mata pelajaran wajib Sekolah Menengah Atas 

(SMA) terutama untuk kelas IPA. Biologi  merupakan mata pelajaran yang dapat 

dipelajari secara nyata di alam, namun banyak siswa menganggap pelajaran 

biologi merupakan pelajaran yang sulit. Siswa dirasa kurang mampu untuk 

mempelajari biologi. Salah satu kesulitan belajar biologi menurut siswa yaitu 

karena materi biologi cenderung banyak hafalan. 

Kesulitan belajar biologi yang dialami menyebabkan para siswa kurang 

antusias dalam menerima pelajaran. Guru Biologi SMA diharapkan dapat memilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah maupun kondisi 

siswanya. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat diharapkan guru dapat  

menyampaikan materi biologi dengan lebih interaktif, menarik dan 

menyenangkan. Kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Peningkatan motivasi siswa diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu dapat dilihat melalui peningkatan 

aktivitas belajar siswa.   

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 

Surakarta kelas XI IPA 3 terdapat permasalahan,  di antaranya sebagian besar 

siswa tidak antusias pada saat awal sampai akhir pembelajaran dengan persentase 

70,27%, tidak ada siswa yang menanyakan hasil belajar berupa nilai 

ulangan,posttest, ataupun hasil ujian, belum terlihat penggunaan metode 

pembelajaran inovatif, suasana kelas gaduh dan sebagian besar siswa terlihat tidak 

tertarik ataupun menikmati pelajaran dengan persentase siswa gaduh sebesar 

89,19%. Aktivitas lisan, visual, menulis, mental dan emosional juga rendah. 

Persentase aktivitas lisan sebesar 17,12%, aktivitas menulis persentasenya sebesar 



3,78%  dan aktivitas menggambar sebesar 0%. Menurut guru biologi di sekolah 

tersebut, guru kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat pada 

penyampaian materi biologi agar siswa dapat termotivasi dan aktif dalam 

pembelajaran biologi. 

Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta 

kebutuhan dari siswa diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di 

kelas tersebut. Cara yang dirasa tepat guna meningkatkan motivasi serta aktivitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran di antaranya dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang memberikan kesan menarik serta memberikan 

aktivitas pada siswa. Penerapan metode pembelajaran yang bersifat konvensional 

yaitu proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, misalnya ceramah disertai 

dengan metode pembelajaran yang tidak mengikutsertakan aktivitas siswa, maka 

siswa akan cenderung menjadi pasif dan kurang memberikan respon ketika guru 

menyampaikan materi pelajaran. 

Salah satu pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa di dalam kelas yaitu melalui 

Picture and Picture. Metode pembelajaran tersebut merupakan metode 

pembelajaran yang menggunakan gambar yang dipasangkan ataupun diurutkan 

menjadi urutan yang logis. Prinsip pelaksanaan metode pembelajaran Picture and 

Picture yaitu sajianinformasikompetensi,  sajianmateri, 

perlihatkangambarkegiatanberkaitandenganmateri, 

siswamengurutkangambarsehinggasistematik, guru 

mengkonfirmasiurutangambartersebut, guru 

menanamkankonsepsesuaimateribahan ajar, penyimpulan, evaluasidanrefleksi. 

Siswa yang telah terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru 

lebih suka akan metode pembelajaran yang konvensional dan mengalami kesulitan 

untuk menggunakan metode-metode pembelajaran lain yang belum pernah 

dilakukan. Setelah melakukan metode-metode pembelajaran yang beragam, maka 

banyak siswa yang merasa tertarik pada metode-metode yang memberikan 

partisipasi dan aktivitas pada siswa seperti metode pembelajaran Picture and 

Picture ini .  



Pembelajaran biologi di kelas XI IPA 3 di SMA N 8 Surakarta 

berdasarkan hasil observasi tidak maksimal dengan indikasi siswa pasif dengan 

aktivitas pembelajaran yang minim pada saat pembelajaran berlangsung. Indikasi 

suatu pembelajaran dapat memberikan hasil yang maksimal apabila pada 

pembelajarannya terjadi suatu peningkatan kualitas proses belajar dalam bentuk 

peningkatan aktivitas siswa sebagai wujud peningkatan motivasi belajar siswa. 

Metode pembelajaran Picture and Picture diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang dapat dilihat secara nyata dalam peningkatan aktivitas 

belajar siswa.  

Motivasi belajar siswa pada penelitian ini difokuskan pada beberapa 

aspek yaitu antara lain motivasi intern dan ekstern, serta berbagai bentuk aktivitas 

belajar seperti kegiatan visual, kegiatanlisan, kegiatanmendengarkan, 

kegiatanmenulis, kegiatanmenggambar, kegiatan mental, dankegiatanemosional. 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian tentang penerapan 

metode pembelajaran Picture and Picture untuk meningkatkan motivasi dan 

aktivitas belajar siswa kelas XI IPA 3 SMAN 8 Surakarta pada pembelajaran 

biologi tahun ajaran 2009/2010. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan aktivitas belajar siswa di dalam pembelajaran biologi. 

 

B. PerumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangmasalah, 

makamasalahtersebutdapatdirumuskansebagaiberikut:  

1. Apakah penerapan metode pembelajaran Picture and Picture dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran  biologi? 

2. Apakah penerapan metode pembelajaran Picture and Picture dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pembelajaran  biologi? 

 

C. TujuanPenelitian 

 Sesuaidenganperumusanmasalah yang dikemukakan, 

makapenelitianinibertujuanuntuk: 



1. Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI IPA 3 SMA N 8 Surakarta 

pada pembelajaran  Biologi tahun ajaran 2009/2010. 

2. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI IPA 3 SMA N 8 Surakarta 

pada pembelajaran  Biologi tahun ajaran 2009/2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan : 

1. Informasi mengenai penerapan metode pembelajaran Picture and Picture 

dalam pembelajaran biologi. 

2. Bantuan kepada siswa sebagai usaha peningkatan motivasi dan aktivitas 

belajar biologi.  

3. Sumbangan bagi sekolah khususnya guru dalam rangka peningkatan kualitas 

proses belajar siswa. 

4. Bahan referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan motivasi belajar siswa 

serta aktivitas belajar siswa melalui penerapan metode pembelajaran Picture and 

Picture pada proses pembelajaran siklus I dan siklus II dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Penerapan metode pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 8 Surakarta pada 

pembelajaran biologi tahun ajaran 2009/2010.  

2. Penerapan metode pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 8 Surakarta pada 

pembelajaran biologi tahun ajaran 2009/2010. 

 

B. IMPLIKASI 

1. ImplikasiTeoritis 

Hasilpenelitianinisecarateoritisdapatdijadikansebagaidasardalampengemba

nganpenelitiantindakankelasdalamrangkapeningkatanmotivasibelajarsiswasertaakt

ivitasbelajarsiswa. 

2. ImplikasiPraktis 

Hasilpenelitianinisecarapraktisdapatditerapkanpada proses 

pembelajaranbiologidalamrangkauntukmeningkatkanmotivasidanaktivitasbelajarsi

swasertamemberikanalternatifdalammemilihmetodepembelajaranserta media 

untukmeningkatkanmotivasibelajardanaktivitasbelajarsiswa.  

 

C. SARAN 

1. Kepada Sekolah 

a. Perlu adanya peningkatan dalam hal pemanfaatan secara maksimal semua 

fasilitas yang tersedia di sekolah guna menunjang tercapainya tujuan belajar 

mengajar biologi. 

 



b. Perlu adanya peningkatan pelatihan terhadap guru dalam hal penerapan 

pembelajaran yang inovatif. 

2. Kepada Guru Pengajar 

a. Guru hendaknya lebih selektif dalam menggunakan media pembelajaran dan 

hendaknya media yang digunakan lebih beragam agar motivasi siswa 

terhadap pembelajaran tinggi. 

b. Guru sebaiknya mempersiapkan perangkat pembelajaran, media, serta 

sumber belajar sesuai dengan strategi atau metode pembelajaran yang 

digunakan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif. 

c. Guru hendaknya lebih memfasilitasi siswa untuk dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

d. Guru hendaknya lebih meningkatkan penggunaan teknik-teknik memotivasi 

siswa agar siswa dapat termotivasi secara konstan. 

3. Kepada Peneliti 

a. Bagi peneliti lain yang menghendaki melakukan penelitian sejenis maka 

peneliti tersebut harus  melakukan analisis terlebih dahulu permasalahan 

yang timbul di dalam kelas untuk kemudian menyesuaikan penerapan 

metode pembelajaran Picture and Picture ini. 

 

 


