
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Model Pembelajaran Example Non Example 

Model Pembelajaran Example Non Example atau juga biasa di sebut example 

and non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar 

sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan 

dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah 

bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang ada didalam gambar. Penggunaan 

Model Pembelajaran Example Non Example ini lebih menekankan pada 

konteks analisis siswa. Biasa yang lebih dominan digunakan di kelas tinggi, 

namun dapat juga digunakan di kelas rendah dengan menenkankan aspek 

psikoligis dan tingkat perkembangan siswa kelas rendah seperti ; kemampuan 

berbahasa tulis dan lisan, kemampuan analisis ringan, dan kemampuan 

berinteraksi dengan siswa lainnya. Model Pembelajaran Example Non Example 

menggunakan gambar dapat melalui OHP, Proyektor, ataupun yang paling 

sederhana adalah poster. Gambar yang kita gunakan haruslah jelas dan 

kelihatan dari jarak jauh, sehingga anak yang berada di belakang dapat juga 

melihat dengan jelas (Rusman, 2011: 67). 

 

Konsep pada umumnya dipelajari melalui dua cara. Paling banyak konsep yang 

kita pelajari di luar sekolah melalui pengamatan dan juga dipelajari melalui 

definisi konsep itu sendiri. Example and Non example adalah taktik yang dapat 

digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari 

example dan non-example dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta 

siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. 

Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu 
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materi yang sedang dibahas, sedangkan non-example memberikan gambaran 

akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. 

Example Non Example dianggap perlu dilakukan karena suatu definisi konsep 

adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi definisinya 

daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap 

example dan non-example diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk 

menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada. 

 

Menurut Buehl (2006: 36) keuntungan dari metode example and nonexample 

antara lain: 

1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk 

memper- luas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih 

komplek. 

2. Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong 

mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari 

example dan non example. 

3. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik 

dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non example yang 

dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu 

karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example. 

 

Tennyson dan Pork (1980 hal 59) dalam Slavin (2001: 19) menyarankan bahwa 

jika guru akan menyajikan contoh dari suatu konsep maka ada tiga hal yang 

seharusnya diperhatikan, yaitu: 

a) Urutkan contoh dari yang gampang ke yang sulit. 

b) Pilih contoh-contoh yang berbeda satu sama lain. 

c) Bandingkan dan bedakan contoh-contoh dan bukan contoh. 
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Menyiapkan pengalaman dengan contoh dan non-contoh akan membantu siswa 

untuk membangun makna yang kaya dan lebih mendalam dari sebuah konsep 

penting. Joyce and Weil (1986) dalam Buehl (2006: 45) telah memberikan 

kerangka konsep terkait strategi tindakan, yang menggunakan model inkuiri untuk 

memperkenalkan konsep yang baru dengan metode Example and Nonexample. 

Kerangka konsep tersebut antara lain: 

1) Menggeneralisasikan pasangan antara contoh dan non-contoh yang menjelas- 

kan beberapa dari sebagian besar karakter atau atribut dari konsep baru. 

Menyajikan itu dalam satu waktu dan meminta siswa untuk memikirkan 

perbedaan apa yang terdapat pada dua daftar tersebut. Selama siswa 

memikirkan tentang tiap examples dan non-examples tersebut, tanyakanlah 

pada mereka apa yang membuat kedua daftar itu berbeda. 

2) Menyiapkan examples dan non examples tambahan, mengenai konsep yang 

lebih spesifik untuk mendorong siswa mengecek hipotesis yang telah dibuatnya 

sehingga mampu memahami konsep yang baru. 

3)  Meminta siswa untuk bekerja berpasangan untuk menggeneralisasikan konsep 

examples dan non-examples mereka. Setelah itu meminta tiap pasangan untuk 

menginformasikan di kelas untuk mendiskusikannya secara klasikal sehingga 

tiap siswa dapat memberikan umpan balik. 

4) Sebagai bagian penutup, adalah meminta siswa untuk mendeskripsikan konsep 

yang telah diperoleh dengan menggunakan karakter yang telah didapat dari 

examples dan non-examples. 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Example Non Example: 

Contoh dapat dari kasus/gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. 

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP/Proyektor/ 

hanya berupa slide kertas. 

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar. 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat pada kertas. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 
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6. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai 

tujuan yang ingin dicapai. 

7. Kesimpulan (Rusman, 2011: 69). 

 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu- 

ilmu sosial seperti: Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Politik, Hukum, 

dan Budaya. IPS dirumuskan atas dasar realita dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang- cabang 

ilmu-ilmu sosial (Suyatna, 2008: 64). 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah suatu bidang studi yang rumit karena 

luasnya ruang lingkup dan merupakan gabungan sejumlah disiplin ilmu seperti 

Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan apa yang disebut 

dengan “sipil” perlu ditekankan (Fajar, 2009: 31). 

 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD, SMP yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara 

Indonesia yang demokratis, bertanggungjawab, serta warga dunia yang cinta 

aman (Ahmadi dan Amri, 2011: 10). 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Science) atau yang sering disingkat dengan 

IPS adalah ilmu yang membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk 

sosial (Ibrahim dan Hidayat, 2003: 35). Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai 
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disiplin operasional yang efektif dan memperhatikan studi tentang manusia di 

masyarakat dalam situasi global saat ini dapat memainkan peran yang sangat 

penting. Namun demikian berdasarkan keberadaannya dalam mengajarkan 

ilmu sosial didominasi oleh proses belajar dengan menggunakan buku teks 

(Fajar, 2009: 32). 

 

Karakteristik mata pelajaran IPS SMP/ MTS antara lain sebagai berikut.  

1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi bahkan bidang, humaniora, pendidikan dan agama. 

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur 

keilmuan ilmu sosial yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi 

pokok bahasan atau topik. 

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar menyangkut peristiwa dan 

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan adaptasi, dan pengelolaan lingkungan. 

5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan 

manusia secara keseluruhan (Suyatna, 2008: 65). 

 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPS adalah membina anak didik 

menjadi warga Negara yang baik yang memiliki pengetahuan keterampilan dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta masyarakat dan 

Negara. Pada hakikatnya, Pengatahuan Sosial dan ilmu- ilmu sosial sebagai 

suatu mata pelajaran menjadi wahana dan alat bagi siswa untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Siapa diri saya ditengah atau dihadapan orang laian dan masyarakat? 

2. Pada masyarakat apa saya berada? 

3. Persyartan- persyaratan apa yang diperlukan diri saya untuk menjadi 

anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa? 
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4. Apakah artinya menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia? 

5. Bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu 

ke waktu berikutnya?  (Fajar, 2009: 105). 

 

 

IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu- ilmu sosial: Sosiologi, Sejarah, 

Geografi, Ekonomi, Politik, Antropologi, Filsafat, dan Psikologi Sosial 

(Suyatna, 2008: 64).  Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

berdasarkan Kurikulum 2004 mengalami perubahan nama atau sebutan yakni 

menjadi mata pelajaran Pengetahuan sosial (PS) untuk pendidikan dasar dan 

ilmu-ilmu sosial untuk pendidikan menengah (Fajar, 2009: 104). 

 

Kajian yang dipelajari dalam Ilmu Sosial sebagai berikut. 

1. Sosiologi mempelajari segala hal yang berhubungan dengan aspek 

hubungan sosial yang meliputi proses, faktor, perkembangan, 

permasalahan dan lain- lain. 

2. Ilmu ekonomi mempelajari proses, perkembangan dan permasalahan 

yang berhubungan dengan ekonomi. 

3. Segala aspek psikologi yang berhubungan dengan sosial dipelajari 

dalam ilmu psikologi sosial. 

4. Aspek budaya perkembangan dan permasalahannya dipelajari dalam 

antropologi. 

5. Aspek sejarah yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita 

dipelajari dalam sejarah. 

6. Aspek geografi yang memberi efek ruang terhadap kehidupan manusia 

dipelajari dalam geografi. 

7. Aspek politik yang menjadi landasan keutuhan dan kesejahteraan 

masyarakat dipelajari dalam ilmu politik (Ahmadi dan Amri, 2011: 8). 

 

Beberapa pembagian Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu sebagai berikut. 

1. Psikologi, suatu Ilmu Pengetahuan yang mempelajari proses mental dan 

tingkah laku. 

2. Pendidikan, suatu perlakuan atau proses latihan yang terarah dan 

sistematis menuju ke suatu tujuan. 

3. Antroplogi, suatu Ilmu Pengetahuan yang mempelajari asal-usul 

perkembangan jasmani, sosial, kebudayaan serta tingkah laku manusia. 
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4. Etnologi, suatu studi Antropogi dari aspek sistem sosio-ekonomi dan 

pewarisan kebudayaan terutama keaslian kebudayaan dan faktor 

pertumbuhan perkembangan kebudayaan, serta perubahannya dalam 

masyarakat primitif. 

5. Sejarah, suatu pencatatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada 

suatu bangsa, negara, atau individu. 

6. Ekonomi, suatu Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan produksi, 

tukar menukar barang produksi, pengelolaan dalam ruang lingkup 

rumah tangga, perusahaan atau negara. 

7. Sosiologi, suatu studi tentang tingkah laku sosial, terutama tentang asal-

usul organisasi, instuisi, dan perkembangan masyarakat manusia 

(Ibrahim dan Hidayat, 2003: 36). 

 

 

Tujuan pelajaran pengetahuan sosial dan ilmu- ilmu sosial (Sejarah, Geografi, 

Ekonomi, Sosiologi- Antropologi) antara lain sebagai berikut. 

1. Pengembangan kemampuan intelektual siswa, yang berorientasi pada 

pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri 

siswa dan kepentingan ilmu. 

2. Pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota 

masyarakat dan bangsa, yang berorientasi pada pengembangan diri 

siswa dan kepentingan masyarakat yang dinamakan kemampuan sosial. 

3. Pengambangan diri sebagai pribadi, berorientasi pada pengembangan 

pribadi siswa baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat, maupun ilmu. 

4. Untuk menumbuhkan warga negara yang baik dengan menempatkan 

siswa dalam konteks kebudayaannya, sehingga pelajaran IPS 

diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis. 

5. Siswa akan memperoleh kesempatan untuk memecahkan konflik 

interpersonal maupun antar- personal (Fajar, 2009: 107- 108). 

 

 

IPS memiliki lima tujuan sebagai berikut. 

1. IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di bidang ilmu-ilmu sosial 

jika nantinya masuk ke perguruan tinggi. 

2. IPS yang tujuannya mendidik kewarganegaraan yang baik. 

3. IPS yang hakikatnya merupakan suatu kompromi antara satu dan dua 

tersebut di atas. 

4. IPS mempelajari masalah-masalah sosial yang pantang untuk 

dibicarakan di muka umum. 

5. Menurut pedoman khusus bidang studi IPS, tujuan bidang studi tersebut, 

yaitu dengan materi yang dipilih, disaring dan disingkronkan kembali 

maka sasaran seluruh kegiatan belajar dan pembelajaran IPS mengarah 
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pada dua hal yaitu pembinaan warga negara Indonesia dan sikap sosial 

yang rasional dalam kehidupan (Ahmadi dan Amri, 2011: 9). 

 

 

Pembelajaran IPS Terpadu dengan guru merupakan hal yang ideal dilakukan. 

Hal ini disebabkan sebagai berikut. 

1. IPS merupakan satu mata pelajaran. 

2. Guru dapat merancang skenario pembelajaran sesuai dengan topik yang 

ia kembangkan tanpa konsolidasi terlebih dahulu dengan guru lain oleh 

karena itu maka tanggung jawab dipikul guru sendiri (Suyatna, 2008: 

79). 

 

Strategi pembelajaran IPS Terpadu berkenaan dengan kegiatan pembelajaran 

secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi 

pembelajran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan 

indikator (Ahmadi dan Amri, 2011: 21). Standar kompetensi lintas kurikulum 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan ilmu-ilmu sosial merupakan 

kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat yang dilakukan dan harus 

dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Standar kompetensi 

lintas kurikulum IPS tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, 

saling menghargai dan memberi rasa aman, sesuai dengan agama yang 

dianutnya. 

2. Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan 

mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi 

dengan orang lain. 

3. Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep- konsep, teknik- teknik, 

pola, struktur, dan hubungan. 

4. Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang 

diperlukan dari berbagai sumber. 
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5. Memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan 

teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai- nilai 

untuk mengambil keputusan yang tepat. 

6. Berpartisipasi, berinteraksi aktif dalam masyarakat. 

7. Berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya dan intelektual. 

8. Berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan 

peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan. 

9. menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan 

bekerja sama dengan orang lain (Fajar, 2010: 106). 

 

 

3. Aktivitas Belajar 

Salah satu faktor yang penting dalam proses pendidikan adalah belajar. Dengan 

belajar manusia akan dapat meningkatkan kemampuanya baik dibidang 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dapat bermanfaat bagi dirinya 

dalam masyarakat. Kegiatan atau tingkah laku belajar terdiri dari kegiatan 

psikhis dan fisik yang saling bekerjasama secara terpadu dan komprehensif 

integral. Sejalan dengan itu, belajar dapat dipahami sebagai berusaha atau 

berlatih supaya mendapat suatu kepandaian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Roestyah dalam Wiarsana (2003:5) “belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh modifikasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku. Belajar adalah pengetahuan keterampilan yang diperoleh dari 

intruksi”.  

 

Proses dalam belajar dituntut adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh 

siswa sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Hamalik (2004:171) yang menyatakan “pengajaran 

yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan siswa belajar 

sendiri atau melakukan aktivitas.” 
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Aktivitas belajar tiedak hanya mencatat dan mendengar seperti lazimnya 

terdapat pada pengajaran tradisional. Pengajaran modern tidak menolak 

seluruhnya pendapat tersebut namun menitikberatkan pada aktivitas atau 

keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan 

dalam belajar sendiri. Aktivitas belajar diartikan sebagai pengembangan diri 

melalui pengalaman bertumpu pada kemampuan diri belajar dibawah 

bimbingan tenaga pengajar. Menurut (Sadirman, A.M. 2006:99) “tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas”. 

 

Belajar tidak terjadi secara kebetulan tetapi belajar merupakan suatu proses 

atau aktivitas pemikiran maupun aktivitas fisik, sebagai suatu proses dalam 

belajar dituntut adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa sebagai 

usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Menurut Jarome Bruner dalam Trianto 

(2009:38) belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif 

oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang lebih baik. 

 

Selain dari usaha yang dilakukan oleh siswa, peran serta guru sangat 

dibutuhkan agar selama proses pembelajaran aktivitas siswa meningkat, yaitu 

dengan cara memberikan arahan-arahan dan selanjutnya secara bertahap siswa 

melakukan kegiatan secara mandiri dengan penuh kesadaran akan pentingnya 

belajar. Menurut Winkel dalam Wiyarsana (2003:6) “aktivitas belajar adalah 

suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari untuk mencapai suatu kegiatan 

tujuan belajar yaitu perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada siswa 

yang melakukan kegiatan belajar”. Berdasarkan perdapat tersebut, jelas bahwa 
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manusia dengan belajar dapat merubah tingkah laku, pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap-sikap yang diperoleh dan aktivitas mental dan 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya. 

Menurut Paul D. Dieriech dalam Hamalik (2001 : 172), aktivitas belajar dapat 

digolongkan menjadi delapan jenis : 

1. Visual Activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar 

demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral Activities, masalnya: mengemukakan suatu fakta, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, mamberi saran, mengemukan 

pendapat. 

3. Listening Activities, misalnya: mendengarkan penyajian bahan, 

percakapan, diskusi, musik dan pidato. 

4. Writing Activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan dan 

angket. 

5. Drawing Activities, antara lain: menggambar, membuat grafik, chart, 

peta, diagram. 

6. Motor Activities, seperti: melakukan percoban, membuat kontruksi, 

model, mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7. Mental Activities, seperti: merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8. Emotional Activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

 

 

Menurut Momes (2001:36), terdapat indikator terhadap aktivitas yang relevan 

dalam pembelajaran meliputi: 

1. Interaksi anak dalam mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam 

kelompok meliputi kegiatan berdiskusi dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan maslah, 

2. Keberanian anak dalam bertanya/mengemukakan pendpat, 

3. Partisipasi anak dalam Proses Belajar Mengajar (melihat dan aktif dalam 

diskusi), 

4. Motivasi dan kegairahan anak dalam mengikuti Proses Belajar Mengajar 

(menyelesaikan tugas dan aktif dalam memecahkan masalah), 

5. Hubungan anak dengan anak selama Proses Belajar Mengajar, 

6. Hubungan anak dengan guru selama Proses Belajar Mengajar. 
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Prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku dan tindakan 

yang dialami oleh siswa itu sendiri. Dimyati dan Mudjiono (2002:7) 

menyatakan bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Belajar merupakan bagian dari aktivitas. Tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya 

mendengarkan dan mencatat saja. Aktivitas belajar harus dilakukan siswa 

sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Seiring dengan itu, Djamarah 

(2006:67) menyatakan bahwa “belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak 

didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak didik”. 

Menurut Sardiman, A.M. (2006:100) menyatakan bahwa aktivitas belajar 

adalah aktivitas yang bersifat fisik (jasmani) maupun mental (rohani). Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling terkait. Oleh karenanya Ahmad 

Rohani (2004:6) menjelaskan bahwa belajar yang berhasil mesti melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, aktivitas belajar dapat diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang dan mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya banyak yang 

tampak maupun yang tidak tampak diamati, sehingga tercapainya aktivitas 

siswa secara aktif dan tercapainya hasil belajar yang optimal. 
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4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan prestasi yang dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diperoleh dari penilaian hasil belajar. Hasil belajar tersebut 

berupa nilai yang berbentuk angka dan merupakan nilai hasil dari kegiatan 

yang dilakukan disekolah. Hasil belajar merupakan bukti dari usaha yanga 

telah dilakukan seseorang dalam kegiatan belajar. Hasil belajar siswa setelah 

mengalami pembelajaran kooperatif padaeksperimen menggunakan bahasa 

sehari-hari dapat diketahui dengan mengadakan tes hasil belajar (Yasa, 2008: 

41). 

 

Pembelajaran IPS dengan model kooperatif tipe example non example  

merupakan pembelajaran kooperatif dimana model pembelajaran siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang anggota kelompoknya bersifat heterogen dan 

saling membantu dalam memahami materi pembelajaran. Menurut beberapa 

pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran kooperatif tipe example 

non example  adalah pemebelajaran yang menurut siswa untuk dapat bekerja 

sama dalam kelompoknya agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan 

utama yaitu: 

1. Hasil belajar baik 

2. Perbedaan terhadap individu 

3. Pengembangan keterampilan sosial 

Peserta didik dapat berhasil belajaor diperlukan persyratan tertentu antara lain 

seperti dikemikakan sebagai berikut: 

a. Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditentukan 

dengan berfikir kritis, logis, sistematis, dan objektif. 

b. Menimbulkan minat yang tinggi kepada mata pelajaran 
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c. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai 

dengan potensinya 

d. Menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 

pelajaran disekolah yang menjadi lanjutanya (Yasa, 2008: 42). 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tidak hanya tertuju untuk mencapai hasil belajar yang baik saja 

tetapi, pada pembelajaran ini diharapkan setiap siswa dapat bekerja sama dan 

berkolaborasi antar sesame siswa tanpa memandang status dan latar belakang. 

B. Kerangka Pikir 

Model pembelajaran merupakan suatu setrategi pembelajaran dimana dalam 

pembelajaran itu akan mengajak peserta didik untuk belajar lebih aktif. 

Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi 

aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, 

baik untuk menemukan ide peokok dari materi pelajaran, memecahkan 

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam 

kehidupan nyata.dengan pembelajaran aktif ini, pesrta didik diajak untuk 

turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga 

melibatkan fisik. 

 

Model Pembelajaran example non example  yaitu, guru menjelaskan materi 

sebagai pengantar, kemudian guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok untuk mendiskusikan materi yang diberikan. Kemudian setiap 

kelompok diminta untuk melakukan presentasi secara suka rela. Dan 

kelompok mengirimkan anggota mereka untuk membagikan hasil diskusi 
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kelompok mereka. Kemudian kembali pada keadaan semula dan materi 

diakhiri dengan membuat kesimpulan yang dipandu oleh guru. 

 

Dasarnya model pembelajaran apapun lebih mudah diterapkan pada siswa 

yang memiliki tingkat aktivitas, intelegensi dan motivasi yang tinggi. Pada 

Model Pembelajaran example non example  dimana peserta didik diberikan 

kebebasan untuk mengutarakan pendapat, maka yang terjadi ialah siswa 

yang memiliki aktivitas lebihlah yang akan mendominasi kelas itu.  

 

Desain penelitian ini dirancang untuk menyelidiki upaya penerapan Model 

Pembelajaran example non example  untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa ada pengaruh 

yang berbeda dari adanya perbedaan perlakuan pada tingkatan aktivitas 

siswa yang berbeda. Peneliti menduga Model Pembelajaran example non 

example  dengan tahap-tahapan pembelajarannya lebih efektif meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan aktivitas siswa tinggi. Dengan kata lain peneliti 

menduga ada interaksi antara Model Pembelajaran example non example  

dengan aktivitas siswa terhadap hasil belajar. 
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Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat di gambarkan paradigma 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

C. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada peningkatan aktivitas belajar setelah menggunakan Model 

Pembelajaran example non example   pada mata pelajaran IPS di kelas 

VIII.7 Semester Genap Di SMP Negeri 4 Pringsewu Tahun Pelajaran 

20112/2013. 

2. Ada peningkatan hasil belajar setelah menggunakan Model Pembelajaran 

example non example   pada mata pelajaran IPS di kelas VIII.7 Semester 

Genap Di SMP Negeri 4 Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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