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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
  
 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Latar Objek 

 Penelitian ini mengambil lokasi di SD Islam Miftahul Huda 

Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, tepatnya 

berada di Dusun Srigading, RT 02 RW 02 Ds. Plosokandang. Sebuah lembaga 

pendidikan dasar yang mengedepankan aspek pembelajaran terpadu antara 

pendidikan agama dan pendidikan konvensional. 

 Lembaga pendidikan ini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan 

Islam (YPI) Plosokandang yang sudah disahkan oleh pengadilan dengan Akte 

Notaris Dian Eko Sulistiyo, S.H., M.Kn. AHU-0028988.AH.01.04. Tahun 

2015. Dengan demikian secara hukum lembaga ini sah untuk 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: SDI Miftahul Huda dari Depan1 

                                                                 
1 Gambar diambil langsung oleh peneliti tanggal 22 Agustus 2019. 
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 Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan terpadu berbasis 

pendidikan Islam. Sebagai lembaga berbasis pendidikan Islam mengemban 

amanat nilai-nilai keagamaan Islam yang dimuat dalam visi dan misi yang 

telah ditentukan oleh pihak yayasan sebagai berikut: 

Visi : Terwujudnya perilaku santri yang terampil, cerdas dan kreatif yang 

didasarkan pada IPTEK dan IMTAQ  

Misi :  

a. Menumbuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar  

b. Mengembangkan dan membiasakan sikap kreatif, cerdas, terampil 

dan disiplin  dalam kehidupan sehari-hari  

c. Menumbuhkan pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran 

agama Islam 

d. Menumbuhkan serta membiasakan sikap mandiri dan sosial.2 

 

 Lembaga pendidikan ini menggunakan kurikulum Departemen 

Pendidikan Nasional, karenanya lembaga ini mengajarkan materi 

konvensional seperti umumnya anak-anak sekolah dasar. Adapun untuk materi 

terpadunya telah ditentukan oleh yayasan meliputi materi sebagai berikut: 

a. Aqidah Akhlak  

b. Hafalan Surat pendek  

c. Fiqih  

d. BTQ Jilid  

e. SKI  

f. BTQ Al Qur’an  

g. Al Qur’an Hadist  

h. Do’a-do’a keseharian     

i. Bahasa Arab3 

   
 Materi pembelajaran tersebut masih ditambah dengan materi 

pengenalan terhadap pelajaran pesantren berupa materi “SBQ (Seni Baca Al 

Qur’an), Musik Sholawat, Pengenalan Kitab Salaf”.4 Oleh karena berbasis 

                                                                 
2 Buku Profile SDI Miftahul Huda Plosokandang (tidak diterbitkan), hal. 1. 
3 Ibid. 
4 Agus Widodo. Wawancara 20-08-2019. 
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pesantren maka pada lembaga ini para siswa atau santri dikenalkan pula baca 

tulis huruf Arab Pegon atau huruf Arab dalam bahasa Jawa.     

 Adapun SDI Miftahul  Huda ini dibina oleh guru-guru yang sudah 

berpengalaman. Data Guru yang diperoleh dari dokumen sekolah sebagai 

berikut: 

Agus Widodo, S.H.I , M.Pd.I : Kepala Sekolah  

Ruswandi, M.Pd.I  : Guru PAI  

Nur Kalimah, S.Pd  : Wali kelas IA 

Nurhidayati, S.Ag  : Wali kelas IIA 

Nailul Fauziyah, S.Pd.I  : Wali kelas IB 

Aminatuz Zuhriyah, S.Pd.I : Wali  kelas II B 

Siti Khuzaimah, S.Ag : Wali kelas III A 

Endah Wahyu Kartika L, S.Pd.I : Wali kelas IV  

Fahri Husaini, S.Pd.I : Wali kelas IIIB 

Emi Yuniati, S.Pd.I  : Wali kelas V 

Musroimah, S.Pd : Wali kelas VIA 

Moch. Adibi, S.Pd.I : Wali kelas VIB 

M. Arifuddin, S.Pd.I : Guru 

Yuli Ristiana, S.Pd.I : Guru 

Fiana Erni Fitria  : Tata Usaha & Operator Comp.  

Tarwiyatun Niza, S.E. : Tata Usaha 

Ratna Ika Indriani, S.Pd.I : guru5 

   

 SD Islam Miftahul Huda ini termasuk Sekolah Dasar yang diminati 

oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang ada, untuk 

ukuran sekolah dasar termasuk banyak. Data tentang siswa dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Data Siswa SD Islam Miftahul Huda 

No Kelas 
Jumlah Siswa 

L P Total 
1 2 3 4 5 

1 1A 17 5 22 

2 1B 14 8 22 

Bersambung 

                                                                 
5 Dokumen Laporan Lembaga. 
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Sambungan 4.1  

1 2 3 4 5 

3 2A 13 7 20 

4 2B 12 8 20 

5 3A 18 11 29 

6 3B 15 15 30 

7 4A 20 13 33 

8 4B 22 10 32 

9 5 9 19 28 

10 6 15 17 32 

JUMLAH  155 113 268 

Sumber: Dokumen SDI Mitahul Huda 

 

 Jumlah siswa sebagaimana terdapat pada data tersebut di atas, 

selain berasal dari desa Plosokandang sendiri sekaligus juga berasal dari 

berbagai desa di sekitar Plosokandang. Dengan demikian, setidaknya dapat 

dikemukakan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang mendapatkan 

sambutan hangat dari masyarakat. 

2. Penyajian Data Penelitian 

 Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian sebagai-mana 

telah diajukan pada focus penelitian, maka dilakukan penggalian data 

lapangan. Data lapangan diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan 

dua teknik yaitu diperoleh melalui observasi dan juga diperoleh melalui 

wawancara peneliti dengan guru maupun dengan peserta didik.  

 Peneliti melakukan penggalian data di kelas IIIb dengan melakukan 

observasi dan wawancara. Obeservasi dan wawancara dilakukan terhadap 

Fahri Husaini selaku wali kelasnya. Beliau adalah seorang yang familier 

dalam menerima kehadiran peneliti. Assalamu’alaikum, demikian peneliti 

mengucapkan salam ketika datang. Dengan senyum khasnya beliau menjawab 

“wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, monggo mas masuk, apa 
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yang bisa saya bantu”.6 Setelah itu peneliti duduk bersama dan banyak 

berbincang tentang permasalahan penelitian yang juga dijawab dengan baik 

oleh beliau. Ini adalah pertemuan awal dan pertemuan selanjutnya diatur 

secara insidental  untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.  

 Wawancara peneliti dengan wali kelas IIIb dilakukan beberapa kali 

karena menyesuaikan antara waktu belajar peserta didik dan kegiatan lainnya. 

Selanjutnya data-data hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan 

sebagaimana narasi di bawah ini. 

a. Langkah-langkah Penerapan Metode Pembelajaran Picture and Picture 

dalam Meningkatkan Motivasi Belajar IPS Peserta Didik 

 Pertama-tama peneliti bertukar pikiran dengan wali  kelas IIIb 

tentang teknik pembelajaran terutama berkaitan dengan permasalahan 

metode pembelajaran di sekolah. Fahri Husaini yang biasa disapa dengan 

Pak Fahri ini adalah lulusan IAIN Tulungagung dalam jurusan Tarbiyah. 

Karenanya, nampak penjelasannya sedemikian menarik tentang penerapan 

teknik pembelajaran di kelas. 

Dalam kegiatan belajar mengajar itu teknik, cara atau metode belajar 

mengajar sangat penting sekali mas. Bagaimana tidak? Materi yang 

sulit bisa dengan mudah dipahami apabila metodenya cocok, tetapi 

apabila pemilihan metodenya salah, materi yang mudah bisa menjadi 

sulit dipahami oleh anak. Karena itulah seorang guru harus mampu 

memahami karakter materi pembelajaran yang hendak diajarkan 

kepada anak dan harus dipelajari dulu.7 

 

  Pandangan tersebut nampaknya menjadi bagian dari pandangan 

para guru di SDI Miftahul Huda, yang akhirnya pihak lembaga 

                                                                 
6 Fahri Husaini. Wawancara 02-09-2019. 
7 Fahri Husaini. Wawancara 02-09-2019. 
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mengharuskan guru-guru untuk mempunyai sesuatu yang menarik dalam 

kegiatan pembelajarannya, dengan harapan anak-anak dapat memiliki 

ketertarikan dalam belajar. Dalam konteks inilah akhirnya para guru banyak 

mencobakan teknik pembelajaran supaya menarik bagi anak, agar mereka 

tidak jenuh dan tidak malas dalam belajar di sekolah. 

Di sini memang guru dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi 

dalam pembelajaran termasuk harus selalu update teknik belajar 

mengajar terbaru. Tujuannya agar pembelajaran di kelas bisa 

menyenangkan, anak-anak tertarik untuk giat belajar, semangatnya 

bisa meningkat. Karena semangat anak-anak dalam belajar mengajar 

itu merupakan ruh untuk mencapai sukses selanjutnya.8 

 

 Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode 

picture and picture. Hal penting yang perlu dikaji pada bagian ini adalah 

bagaimana langkah persiapan penerapan metode picture and picture. Dalam 

konteks ini dijelaskan sebagai berikut: 

Pada penerapan metode picture and picture persiapannya memang 

agak panjang mas. Pertama, kita mesti mempelajari terlebih dahulu 

karakter materi yang hendak diajarkan, karena tidak semua materi 

bisa diajarkan dengan metode ini. Kedua, bagaimana dengan anak-

anak, masihkah dia tertarik dengan gambar-gambar, jika mereka 

masih tertarik maka penting sekali metode ini, jika tidak tertarik juga 

tidak ada gunanya. Ketiga, setelah diketahui semuanya cocok maka 

dilakukan persiapan dengan menyusun RPP-nya, mempersiapkan 

gambar-gambar yang diperlukan sebagai media sesuai dengan tema 

dan mempersiapkan teknik pelaksanaannya.9 

 

 Setelah persiapan metode picture and picture dimatangkan oleh 

guru, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan Seperti biasa pada awal 

pelaksanaannya guru terlebih dahulu mengadakan pretest, kemudian 

persepsi appersepsi dan kemudian guru nampak memberikan penjelasan 

                                                                 
8 Fahri Husaini. Wawancara 02-09-2019. 
9 Fahri Husaini. Wawancara 02-09-2019.  
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tentang gambar-gambar yang ada di papan yang sudah dipajang 

sebelumnya. Gambar itu nampak disusun seperti sebuah cerita sehingga 

menunjukkan alur pikir tertentu.10 Para siswa nampak memperhatikan 

dengan serius, nampak mereka begitu senang melihat gambar yang lucu-

lucu. 

 Setelah cerita gambar itu dijelaskan dan para peserta didik 

ditanya perihal kefahamannya dan sudah menyatakan faham, maka dengan 

mendadak guru mengambil gambar satu persatu dari papan dan ditaruh di 

atas meja. Guru nampak mengulang cerita itu tanpa gambar, nampak para 

siswa memperhatikan dengan seksama. Tak lama setelah penjelasannya 

selesai guru memanggil satu persatu peserta didik untuk menaruh kembali 

gambar yang sudah ditumpuk di atas meja untuk menjadi suatu urutan yang 

bermakna.11 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2: Peserta Didik Membuat Urutan Gambar12 

                                                                 
10 Observasi Mengajar di kelas.02-09-2019. 
11 Observasi Mengajar di kelas.02-09-2019. 
12 Gambar diambil peneliti saat kegiatan pembelajaran di kelas tanggal 02-09-2019. 
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 Guna mengakhiri pembelajaran, kembali guru berdiri di depan 

kelas untuk menanyakan kefahaman anak terhadap materi pelajaran hari itu. 

Dengan serentak anak-anak memberikan jawaban akan kefahamannya. 

Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran dibagikanlah secarik kertas dengan 

beberapa perintah dan pertanyaan, nampaknya guru sedang melakukan post 

test. Tanpa mengetahui hasil yang sebenarnya peneliti mendengarkan guru 

mengucapkan “bagus-bagus” atas beberapa jawaban peserta didik dalam 

post test itu sambil melihat satu persatu jawaban peserta didik terhadap post 

test yang telah dibagikan.  

 Setelah selesai satu mata pelajaran guru meminta para siswa 

untuk istirahat sebentar guna mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. 

Pak Fahri keluar ruangan kelas dan selanjutnya nampak menuju ke kantor 

untuk minum teh sebentar dan membolak balik buku untuk dicermati. Tak 

lama kemudian beliau juga kembali ke kelas untuk mendampingi 

pembelajaran di kelas.  

b. Respon Peserta Didik dengan Metode Pembelajaran Picture and Picture 

Mata Pelajaran IPS 

 Penerapan suatu metode tertentu, dalam hal ini metode picture and 

picture diharapkan mampu memberikan semangat baru kepada para peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajarnya. Tujuannya agar semangat 

peserta didik dalam belajar lebih meningkat dan hasil yang diperolehnya 

juga semakin meningkatkan prestasi belajarnya.  
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  Pak Fahri memberikan penjelasan berkaitan dengan bagaimana 

respon peserta didik ketika diterapkan metode pembelajaran yang baru 

terutama penerapan metode picture and picture. 

Anak-anak itu nampak senang sekali dengan penerapan metode picture 

and picture ini. Karena dengan penerapan metode ini peserta didik 

lebih terhibur, sambil belajar mereka merasa terhibur dengan adanya 

gambar-gambar yang menyenangkan sekaligus mereka bisa bermain-

main. Bagi anak-anak seusia kelas III itu masih sangat memerlukan 

pembelajaran yang intinya menghibur, artinya ketika belajar mereka 

tidak terlalu harus mengkernyitkan kening tetapi biasanya yang dimau 

dengan bermain sudah dapat tambahan pengetahuan.13 

 

 Tanggapan atau respon peserta didik terlihat bagus sekali, nampak 

jelas banyak peserta didik yang menyukai penggunaan metode picture and 

picture. Muhammad Iqbal mengemukakan “senang, akeh gambar apik-

apik”14 (senang sekali karena banyak gambar yang bagus). Pernyataan 

demikian juga dikemukakan oleh Nadia seorang peserta didik perempuan 

yang pendiam, “demen, pak Fahri lek Ngulang diblajari noto gambar”15 

(suka, pak Fahri kalau mengajar memberikan pembelajaran menata 

gambar), bahkan ketika ditanya keseluruhan secara serentak mereka juga 

menjawab senang. 

 Bagaimana respon peserta didik terhadap penerapan metode 

picture and pictrure dapat juga dilihat dari tingkat keseriusannya dalam 

mengikuti pembelajaran. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa 

peserta didik begitu serius dalam kegiatannya sehingga nampak tidak 

terlihat yang melakukan kegiatan sendiri di luar kegiatan belajar mengajar 

                                                                 
13 Fahri Husaini. Wawancara 02-09-2019. 
14 Muhammad Iqbal. Wawancara Siswa 09-09-2019. 
15 Nadia, Wawancara siswa 09-09-2019. 
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yang disampaikan guru. “Anak-anak memang serius sekali dengan metode 

ini, metode ini memang menarik karena sesuai dengan tingkat 

kebutuhannya”.16  

 Ketika peserta didik itu menampakkan sikap yang serius terlihat 

juga reaksi guru yang sedemikian semangat dan serius pula. Hal ini nampak 

dari nada suara pak Fahri ketika menyampaikan materi pembelajarannya 

yang semakin meningkat volumenya namun dengan penuh kesemangatan. 

Ekspresi wajah yang nampak berkesungguhan dengan sekali-sekali 

memunculkan humornya membuat peserta didik semakin serius dan santai.  

 Peserta didik selain menampakkan sikap yang serius juga 

menampakkan perilaku yang tertib. Biasanya peserta didik kelas III masih 

suka ramai, bertengkar dengan kawan, bermain sendiri dan sebagainya. 

Pada penerapan metode picture and picture ini mereka menunjukkan 

ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar. Ketertiban anak ini nampak 

jelas ditunjukkan sebagai wujud respon positif mereka terhadap metode  

pembelajaran yang diterapkan oleh guru.  

 Dengan menerapkan metode ini anak-anak menjadi lebih tertib 

dalam kegiatan belajar mengajar. Hal  ini karena ia berharap pada saat akhir 

pembelajaran bisa menjalankan tugas dengan baik. Entah mengapa dengan 

metode yang lain tidak demikian, apa karena memang setelah pembelajaran 

                                                                 
16 Fahri Husaini. Wawancara 09-09-2019.  
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anak harus menjalani tugas menata gambar sehingga ia serius atau ada 

unsur yang lain saya belum mengerti.17 

 Selain keseriusan yang dinampakkan oleh peserta didik adalah 

keaktifannya. Biasanya pada saat pembelajaran mereka yang pendiam acuh 

tak acuh, akan tetapi dengan metode picture and picture ini mereka menjadi 

aktif mengikuti pembelajaran dan sekaligus ketika diberi tugas juga 

melakukan dengan baik. 

Keaktifan anak-anak itu dengan penerapan metode picture and picture 

ini nampak baik. Dengan metode ini mereka begitu bersemangat, ketika 

ditawari disuruh untuk maju mereka banyak yang mengangkat tangan, 

ketika tahu pelajaran IPS metodenya picture and picture mereka 

antusias sekali. Ketika ditugasi dalam kelompok mereka juga 

bersemangat dan menunjukkan keaktifannya, mereka bersaing untuk 

bisa maju di depan kelas.18 

 

 Mengapa mereka sedemikian aktif dalam pembelajarannya ketika 

menggunakan metode picture and picture, mereka menjawab “karena 

senang”,19 bisa belajar sambil bermain, “kami tertarik karena 

menyenangkan”,20 demikian juga sebagian yang dikatakan peserta didik. 

Rata-rata mereka merasa senang karena bisa belajar sambil bermain-main, 

hal demikian merupakan jawaban kebanyakan peserta didik di kelas III 

yang diajar dengan metode picture and picture. 

 Keaktifan peserta didik selain ditunjukkan pada saat pembelajaran 

di kelas juga sekaligus ditunjukkan pada tugas rumahnya. Hal ini 

ditunjukkan oleh kenyataan bahwa terhadap tugas rumahnya mereka 

                                                                 
17 Fahri Husaini. Wawancara 09-09-2019. 
18 Fahri Husaini. Wawancara 09-09-2019. 
19 Noval. Wawancara 09-09-2019. 
20 Miftahul Jannah, Wawancara 09-09-2019. 



 
 
 

69 

 

mengerjakan semuanya, padahal seringkali peserta didik dengan alasan 

masing-masing tidak mengerjakan tugas rumahnya. Ketika peneliti turut 

melihat hasil pekerjaan rumahnya, nampak kesungguhannya dalam 

pembelajaran, walau nampaknya mereka mengerjakan tugas dengan baik 

karena ada keinginan untuk bisa terlibat dengan teman-temannya saat 

mengerjakan beberapa tugas lain yang menggunakan gambar-gambar yang 

disediakan oleh guru.  

 Respon peserta didik memang direkayasa sedemikian rupa agar 

mereka semakin meningkat motivasinya. Maka kreafitas guru dalam 

penerapan metode picture and picture juga dituntut untuk ditingkatkan. 

Dari  sinilah peneliti berusaha menggali bagaimana bisa membangun 

motivasi belajar siswa. dalam hal ini Pak Fahri menjelaskan: 

Ya sebenarnya penerapan metode picture and picture ini memang 

ditujukan agar siswa semakin termotivasi dalam belajarnya. 

Bagaimana siswa bisa termotivasi dengan metode ini? Ialah dengan 

adanya sistem pembaruan teknik mengajar anak akan berkurang 

kejenuhannya, jika siswa tidak merasa jenuh akhirnya ia akan menjadi 

tekun, dan ketika ketekunan itu akhirnya dapat dipertahankan 

prestasinya akan semakin meningkat dan begitu seterusnya.21 

 

 Intinya nampak jelas bahwa motivasi belajar siswa itu dibangun 

melalui upaya pembaruan teknik belajar mengajar secara terus menerus di 

sekolah. “Karena yang bisa dilakukan di sekolah ya senantiasa uptdate 

teknik mengajarnya, ya tentunya disesuaikan dengan tingkatan psikologis 

anak”.22 

                                                                 
21 Fahri Husaini. Wawancara 09-09-2019. 
22 Fahri Husaini. Wawancara 10-09-2019. 
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c. Perubahan Motivasi Belajar Peserta Didik dengan Penerapan Metode 

Picture and Picture Pada Mata Pelajaran IPS 

 Penerapan suatu metode pembelajaran tertentu selain ditujukan 

sebagai variasi dalam kegiatan pembelajaran supaya peserta didik tidak 

mengalami kejenuhan  juga sekaligus ditujukan untuk membangkitkan 

semangat peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Pandangan 

sedemikian memang tidak mungkin bisa diterapkan untuk semua jenjang 

pendidikan, namun untuk jenjang sekolah dasar pandangan demikian cukup 

berarti. Fahri mengemukakan sebagai berikut: 

Penerapan metode pembelajaran picture and picture itu tidak bisa 

dipandang sebagai media untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada semua jenjang. Namun demikian untuk anak-anak kelas bawah 

pada tingkat dasar, penerapan metode pembelajaran yang menarik 

cukup memotivasi belajarnya peserta didik.23 

  

 Terlihat dengan jelas semangat peserta didik begitu baik saat 

mengikuti pembelajaran dengan metode picture and picture. Hermawan 

ketua kelas III ketika ditanya bagaimana semangatnya ketika belajar dengan 

metode picture and picture mengemukakan “senang pak, semangat”.24 

Fakta ini memang kelihatan dari keseriusan dalam pembelajaran, ketertiban 

dalam aktivitas belajar di kelasnya dan sebagainya.  

 Motivasi belajar yang terpenting ditujukan untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. Ketika ditanya tentang kaitan semangatnya 

dengan keinginannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, Fitri 

                                                                 
23 Fahri Husaini. Wawancara 10-09-2019. 
24 Hermawan, Wawancara 10-09-2019. 
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mengemukakan “ben apik bijine pak”25 (biar bagus nilainya pak). Rata-rata 

keinginan peserta didik selalu meningkat prestasi belajarnya, maka terlihat 

ketika ia mendapatkan nilai dari ulangan harian gurunya, baik itu berupa 

pretest maupun posttest ia selalu melihat milik temannya untuk 

memperbandingkan, maka ketika ia berada di posisi di bawahnya tampak 

raut kekecewaannya dan karenanya ia ingin mengungguli temannya.  

 Menurut Fahri memang motivasi belajar peserta didik semakin 

meningkat setelah diterapkan metode picture and picture. beliau 

mengemukakan: 

Memang ya, untuk anak-anak kelas III ini setelah diterapkan metode 

picture and picture motivasi belajarnya tampak semakin meningkat, 

intinya ada perubahan dengan sebelumnya. Dulu kami merasa agak sulit 

untuk membangkitkan motivasi belajarnya anak-anak, setelah kami 

mencobakan metode ini nampak ada perkembangan yang bagus. Yang 

jelas memang dengan penerapan metode ini anak-anak menjadi senang, 

tingkat persaingannya juga agak ketat karena mereka mesti menghadapi 

tugas di depan kelas, sehingga hal ini juga memicu semangatnya.26 

 

 Bagaimana proses perubahan motivasi dari titik nol ke titik 

berikutnya, dijelaskan oleh Fahri sebagai berikut: 

Begini lo ya, bagaimana motivasi itu bisa berubah bagi para siswa?. 

yang  jelas anak-anak itu sekolah mempunyai banyak motivasi, ada 

yang motivasinya mencari teman, ada yang ia tidak termotivasi 

sekolah tapi orang tuanya mengharuskan sekolah, ada juga yang 

memang benar-benar ingin sekolah.  Dari varian motivasi  yang 

bermacam-macam ini maka kita ambil yang nol, maka setelah yang 

nol itu ada perubahan ia akan membawa pengaruh bagi yang lain. 

Bagi yang nol ini motivasinya bisa dibangkitkan, maka untuk mereka 

yang sudah punya motivasi baik akan semakin meningkat, disinilah 

nantinya akan muncul suatu persaingan motivasi, persaingan 

                                                                 
25 Fitri Ayuningtyas, Wawancara 11-09-2019. 
26 Fahri Husaini. Wawancara 11-09-2019. 
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semangat yang akhirnya nanti juga akan bertemu disatu titik yaitu 

pada prestasi belajarnya.27   

 

 Peningkatan motivasi belajar ini ditunjukkan oleh semangatnya 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan perbandingan penyelenggara-

an pembelajaran sebelumnya. Intinya ada kenaikan semangat dibandingkan 

dengan penerapan metode pembelajaran lain yang telah dilaksanakan oleh 

guru. Kondisi yang sedemikian juga dikemukakan oleh guru lain sebagai 

berikut: 

Kelihatannya memang anak-anak kelas tiga itu sekarang semakin 

meningkat motivasi belajarnya. Ketika kami perbandingkan dengan 

dulu-dulu ketika mereka masih di kelas dua sekarang jauh berbeda. 

Mungkin selain dikarenakan tambah usia juga mungkin dikarenakan 

metode belajarnya di kelas sesuai dengan karakternya, atau juga 

karena faktor lainnya.28 

 

 

B. Temuan Penelitian  

 Berdasar pada paparan data penelitian, peneliti menemukan beberapa hal 

yang penting untuk dikemukakan sebagai bentuk temuan pada penelitian ini. 

Pertama; berkaitan dengan langkah-langkah penerapan metode picture and 

picture didahului oleh kajian terhadap karakter materi pembelajaran. Pengkajian 

ini ditujukan untuk mengetahui kecocokan antara metode dengan materi dan 

kecocokan materi dengan peserta didik, baru sesudah hal ini dilakukan guru 

terlebih dahulu menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP). 

 Pada tahap pelaksanaannya tidak ubahnya teknik pembelajaran lain 

terlebih dahulu dilakukan pretest, persepsi appersepsi, pelaksanaan pembelajaran 

                                                                 
27 Fahri Husaini. Wawancara 11-09-2019. 
28 Siti Khuzaimah. Wawancara 11-09-2019. 
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dan ketika penutup dilakukan post test dan pengambilan kesimpulan serta 

pemberian tugas-tugas.   

 Kedua; respon peserta didik dengan metode pembelajaran picture and 

picture. Ada respon positif pada peserta didik setelah diterapkannya metode 

picture and picture yaitu peserta didik semakin serius dalam pembelajaran, dan 

mereka merasa terhibur. Wujud respon positif lainnya ditunjukkan dengan 

ketertiban yang semakin meningkat, keaktifan dalam pembelajarannya juga 

meningkat demikian halnya dengan kesiapannya dalam memenuhi tugas sekolah.  

 Ketiga: perubahan motivasi belajar peserta didik dengan penerapan 

metode picture and picture pada pelajaran IPS. Dalam konteks ini terdapat 

perubahan motivasi secara positif yang ditunjukkan dengan semangatnya dalam 

belajar serta obsesinya untuk meningkatkan prestasi belajar.   

 Selanjutnya sebelum mengemukakan analisis data penelitian, terlebih 

dahulu perlu dikemukakan deskripsi temuan berdasarkan data penelitian yang 

dikemukakan sebagaimana paparan tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Hasil Temuan Penelitian 

No Fokus Penelitian Hasil Penelitian 
1 2 3 

1 Langkah-langkah penerapan metode 

pembelajaran picture and picture 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

IPS peserta didik  

Persiapan: a). mempelajari karak-ter 

materi pelajaran b). mengkaji 

kecocokan metode dengan materi, 

c). mengkaji kecocokan materi 

dengan peserta didik, dan d). 

menyusun RPP 

Pelaksanaan: a). pretest, b). per-

sepsi appersepsi, c). pelaksanaan 

pembelajaran  

Penutup: a). posttest b). peng-

ambilan kesimpulan dan tugas 
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2 Respon peserta didik dengan metode 

pembelajaran picture and picture 

mata pelajaran IPS 

- Serius 

- Terhibur 

- Peserta didik semakin tertib 

- Peserta didik semakin aktif 

- Memenuhi tugas dengan baik 

3 perubahan motivasi belajar peserta 

didik dengan penerapan metode 

picture and picture pada mata 

pelajaran IPS 

- Terdapat perubahan motivasi 

secara positif 

- Peningkatan semangat belajar 

- Obsesi peserta didik untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

 

C. Analisis Data 

 Data penelitian sebagaimana paparan di atas diperoleh dari lokasi 

penelitian melalui observasi terlibat dan wawancara terlibat. Peneliti mengikuti 

kegiatan pembelajaran sejak dari A sampai dengan Z dengan tertib dan seksama 

karena tidak pada semua materi pembelajaran diterapkan metode picture and 

picture. Sehingga untuk penerapan metode picture and picture ini benar-benar 

perlu diperhatikan secara detail.    

 Data-data di atas sebelum disajikan dalam sebuah paparan, terlebih dahulu 

dilakukan pengkajian dalam hubungannya dengan permasaahan yang sedang 

dikaji. Peneliti mengadakan diskusi dengan kolega atau beberapa teman termasuk 

juga para guru untuk memberikan masukan terhadap data-data yang sedang 

dipersiapkan. Beberapa alternatif dan masukan dari teman sejawat sudah 

diadospsi dan selanjutnya dimasukkan dalam paparan data di atas.  

  Dengan demikian data-data yang telah dikemukakan di atas telah 

memenuhi kelayakan untuk kemudian dikaji dalam sebuah pembahasan hasil 

penelitian. Kelayakan data-data tersebut karena setelah data tersebut terkumpul 

selanjutnya dilakukan pemilahan data sesuai dengan variabel yang diteliti. 

Setelah ada kesesuaian dilakukan pengujian kelayakannya dan selanjutnya ketika 
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ada kekurangan peneliti melakukan penggalian data lagi di lapangan. Peneliti 

juga telah melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk turut serta dalam 

meneliti tingkat kelengkapan dan kesesuaian data, yang selanjutnya diajukan 

kepada pembimbing untuk mendapatkan masukan yang berarti dalam 

penyempurnaannya. 


