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ABSTRAK

Rahmat Fauzi. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PICTURE AND 
PICTURE UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI 
SISWA KELAS VIII D SMP NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2012.

Tujuan dari Penelitian ini untuk meningkatkan motivasi belajar biologi 
siswa dengan penerapan pembelajaran Picture And Picture di kelas VIII D SMP 
N 14 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang terdiri dari dua siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas VIII D SMP N 14 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 yang 
berjumlah 40 orang. Teknik pengumpulkan data meliputi angket, observasi dan 
wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian penerapan metode pembelajaran kooperatif Picture And 
Picture adalah sebagai berikut :. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator 
dari angket motivasi belajar biologi siswa pada pra siklus sebesar 72, 09%, pada 
siklus I sebesar 74,09%, dan pada siklus II sebesar 79,96%. Rata-rata nilai 
persentase capaian setiap indikator dari observasi motivasi belajar biologi siswa 
pada pra siklus adalah 50,9%, pada siklus I sebesar 74,06% dan pada siklus II 
sebesar  86,87%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran Picture And Picture dapat meningkatkan motivasi belajar biologi 
siswa sebesar 35,97% di kelas VIII D SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 
2011/2012.



ABSTRACT

Rahmat Fauzi. THE IMPLEMENTATION OF PICTURE AND PICTURE
METHOD TO INCREASE STUDENT’S LEARNING MOTIVATION IN 
BIOLOGY TEACHING IN CLASS VII D SMP NEGERI 14 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR  2011/2012, 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret, Februari 2012.

This research aims to increase student motivation in biology learning 
with imlementation of Picture And Picture in SMP N 14 Surakarta of 2011/2012 
academic year.

This study is a Classroom Action Research with research design consist 
of two cycles and each cycle consist of 4 stages: planning, action, observation, 
and reflection. The research subject were grade student of SMP N 14 Surakarta of 
2011/2012 academic year, that are 40 students. The data collection technique was 
conducted using observation, questionnaire, and interview methods. The data 
analysis technique in this research was qualitative descriptive analysis, consist of 
data reduction, data presentation and conclution or verification.

The result of research showed that the means gain percent of learns 
motivation indicators based on questionnaire data for  pre cycle was 72,09%, 
cycle I was 74,09% and cycle II was 79,96%. The means gain percent of learns 
motivation indicators based on observation data for  pre cycle was 50,9%, cycle I 
was 74,06% and cycle II was 86,87%. 

According to the result of research, it means that applying of Picture 
And Picture learning method can increase students motivation was 35,97% on 
class VIII D SMP N 14 Surakarta of 2011/2012 academic year.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan usaha sadar dan disengaja oleh guru untuk 

membuat siswa belajar secara aktif dalam mengembangkan kreativitas 

berfikirnya. Tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan pembelajaran adalah 

membelajarkan siswa agar mampu memproses dan memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap bagi diri sendiri. Siswa diharapkan  termotivasi dan 

senang melakukan kegiatan belajar yang menarik dan bermakna. Hal ini berarti 

metode pembelajaran sangat penting dalam kaitannnya dengan keberhasilan 

belajar.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap proses pembelajaran biologi 

kelas VIII D SMP N 14 Surakarta, terdapat beberapa masalah yaitu Proses 

pembelajaran di kelas tersebut berlangsung hanya sebatas guru menerangkan dan 

siswa mendengarkan kemudian mencatat pelajaran yang diberikan. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran hanya sebatas papan tulis, tidak terdapat media 

tambahan lain yang mendukung proses pembelajaran. Tidak terdapat kegiatan 

belajar yang menarik seperti diskusi kelompok, sebagian besar siswa jarang 

terlibat dalam hal mengajukan pertanyaan atau mengutarakan pendapat, walaupun 

guru telah berulang kali meminta siswa untuk bertanya jika ada hal-hal yang 

kurang jelas. Ketika guru bertanya, tidak ada satu pun siswa yang menjawab. 

Banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, hanya beberapa saat 

memperhatikan kemudian ramai dan bercanda. Pada kenyataannya banyak siswa 

terlihat malas, tidak percaya diri mengerjakan soal-soal latihan. Siswa kurang 

antusias dalam mengerjakan tugas guru. Sebagian besar siswa tidak membawa 

buku biologi dari pinjaman sekolah, tidak ada referensi buku lain. 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang terlibat dalam

proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, bertanya, mengerjakan tugas, 

memperhatikan penjelasan guru, membawa buku sebagai sumber belajar, 



meringkas materi, dan mengerjakan soal-soal. Hal tersebut mengindikasikan 

motivasi belajar biologi siswa masih rendah.

Pelajaran biologi tidak hanya dikuasai dengan mendengarkan dan 

mencatat saja, masih perlu lagi partisipasi siswa dalam kegiatan lain seperti 

bertanya, mengerjakan latihan, mengerjakan pekerjaan rumah (PR), maju ke 

depan kelas, mengadakan diskusi, serta mengeluarkan ide atau gagasan. Hal ini 

berkaitan dengan metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

tersebut.

Proses pembelajaran tersebut masih menggunakan metode ekspositori 

dimana guru menerangkan materi dan siswa hanya mendengarkan serta mencatat 

saja, sehingga motivasi belajar siswa belum berkembang secara maksimal. 

Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran kurang dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar biologi. Guru dapat memilih dan 

menggunakan beberapa metode pembelajaran, dimana metode pembelajaran yang 

dipakai dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajar biologi siswa, ditunjukkan dengan siswa-siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dikelas. Salah satu metode pembelajaran untuk mengantisipasi 

kelemahan metode pembelajaran yang sering dipakai oleh seorang guru adalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran Picture and Picture. Metode tersebut 

Menggunakan gambar-gambar yang dapat menarik perhatian siswa sehingga 

dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas serta proses 

kooperatif pada metode tersebut dapat memacu siswa dalam belajar biologi dalam 

suatu kelompok.

Menurut  Suprijono (2010: 110) metode Picture and Picture adalah 

metode pembelajaran yang menggunakan gambar dipasangkan atau diurutkan 

menjadi urutan logis. Dalam hal ini guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai, menyampaikan materi sebagai pengantar. Setelah itu guru menunjukkan 

atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Siswa tidak 

hanya mendengar dan membuat catatan, guru memanggil siswa secara bergantian 

memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

Ditanyakan juga alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dari alasan 



atau urutan gambar, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas 

solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah 

dengan melakukan penelitian dengan judul : “PENERAPAN METODE 

PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIII D SMP NEGERI 14 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut :

Apakah  penerapan  metode  pembelajaran  Picture And Picture  dapat 

meningkatkan motivasi belajar  siswa  pada  materi sistem peredaran darah pada 

manusia?

C. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian yang berupa Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai 

berikut:

Meningkatkan motivasi belajar biologi siswa dengan penerapan metode

pembelajaran Picture And Picture pada materi sistem peredaran darah pada 

manusia di kelas VIII D SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1 . Bagi siswa :

a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui pembelajaran 

kooperatif Picture And Picture.

b. Meningkatkan motivasi belajar biologi  siswa 

c. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

semangat dalam belajar

2 . Bagi guru : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran sebagai evaluasi guru  dalam 

meningkatkan motivasi belajar biologi  siswa 



b. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat pembelajaran 

kooperatif Picture And Picture untuk meningkatkan motivasi belajar  

biologi siswa 

c. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya :

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran.

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan 

proses pembelajaran pada tahap berikutnya.

c. Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah khususnya mata pelajaran  

Biologi 

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

lanjut.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran kooperatif Picture And Picture dapat meningkatkan motivasi belajar 

biologi siswa sebesar 35,97% di kelas VIII D SMP Negeri 14 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

a. Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut.

b. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi metode

pembelajaran.

c. Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran biologi.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 14 Surakarta, yaitu motivasi belajar biologi siswa dapat 

ditingkatkan dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif Picture And 

Picture.

C. Saran

1. Bagi Guru

a. Pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif Picture And Picture

membutuhkan instruksi yang jelas agar siswa dapat membedakannya dengan 

metode pembelajaran diskusi, oleh sebab itu guru hendaknya memberikan 

instruksi dan arahan yang jelas kepada siswa tentang pelaksanaan metode 



pembelajaran kooperatif  Picture And Picture agar kegiatan pembelajaran 

berjalan dengan efektif.

b. Guru hendaknya lebih inovatif lagi pada saat memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa, misalnya dengan menggunakan metode atau alat 

bantu dalam proses belajar mengajar. Sehingga diharapkan siswa akan lebih 

tertarik untuk memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru.

2. Bagi Siswa

a. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 

seksama agar dapat melaksanakan pembelajaran kooperatif Picture And Picture

dengan baik.

b. Siswa hendaknya tidak tergantung pada materi yang diberikan oleh guru saja, 

tetapi juga lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-sumber lain 

sehingga akan menambah wawasan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi.

c. Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok.

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi para pendidik.


