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ABSTRACT

THE EFFECT OF IMPLEMENTING COOPERATIVE LEARNING MODEL
TYPE EXAMPLE NON-EXAMPLE TOWARD THE STUDENTS’

ACHIEVEMENT OF GEOGRAPHY SUBJECT IN THE 1ST GRADE OF
SMAN 1 KATON, PESAWARAN REGENCY, ACADEMIC YEAR 2015-2016

By

DWI ARYANI

This study aims at finding out and analyzing (1) the difference between the students’
achievement of geography subject in X1 class, where cooperative learning model type
example non-example was implemented, and in X3, where conventional learning model
was implemented, (2) the difference between the students’ achievement of geography
subject in X3 class, where cooperative learning model type example non-example was
implemented, and in X1, where conventional learning model was implemented, (3) the
effect of implementing cooperative learning model type example non-example toward
the students’ achievement of geography subject in X1 class, (4) the effect of
implementing cooperative learning model type example non-example toward the
students’ achievement of geography subject in X3 class. This research employed quasi-
experiment method. The populations of this research were the students of X1 and X3
classes. Data collecting techniques administered were test, document, and observation.
Data analysis employed was t-test and simple linier regression analysis.

Results of the research show that (1) there is difference between the students’
achievement of geography subject in X1, where cooperative learning model type
example non-example was implemented, and the students’ achievement of geography
subject in X3, where conventional learning model was implemented, (2) there is
difference between the students’ achievement of geography subject in X3 class, where
cooperative learning model type example non-example was implemented, and the
students’ achievement of geography subject in X1, where conventional learning model
was implemented, (3) there is an effect in implementing cooperative learning model
type example non-example toward the students’ achievement of geography subject in
X1 whose increase is 78.60 %  (4) there is an effect in implementing cooperative
learning model type example non-example toward the students’ achievement of
geography subject in X3 whose increase is 77,15 %.

Key words: cooperative learning model, example non-example, students’ achievement
of geography subject



ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
EXAMPLE NON-EXAMPLE TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI

PADA SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

DWI ARYANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) perbedaan hasil belajar
geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
example non-example dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang
menggunakan model pembelajaran konvensional, (2) perbedaan hasil belajar geografi
pada siswa kelas X 3 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example
non-example dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan
model pembelajaran konvensional, (3) pengaruh penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe example non-example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X
1, (4) pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example
terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 di SMA Negeri 1 Negeri Katon.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini
adalah siswa kelas X 1 dan kelas X 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
teknik tes, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t
dan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada perbedaan hasil belajar geografi pada
siswa kelas X 1 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-
example dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang menggunakan model
pembelajaran konvensional, (2) ada perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X
3 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example dengan
hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan model pembelajaran ko-
vensional, (3) ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example
non-example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 dengan peningkatan
sebesar 78,60 %  (4) ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe
example non-example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 di SMA
Negeri 1 Negeri Katon dengan peningkatan sebesar 77,15 %.

Kata kunci: model pembelajaran kooperatif, example non-example, hasil belajar
geografi
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu hal yang menjadi pendukung dalam kehidupan suatu

bangsa karena dengan adanya pendidikan dapat menunjang kualitas sumber daya

manusia agar kehidupan suatu bangsa dapat berkembang menjadi lebih baik.

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman yang membuat sistem pendidikan

mengalami perubahan, salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu dengan adanya

kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini juga menjadikan manusia juga

harus terus lebih berkembang sehingga manusia harus bisa lebih mengembangkan

lagi kemampuan sumber daya manusia itu sendiri agar dapat menggunakan

kemajuan teknologi ini ke arah yang lebih baik,  seperti yang telah tercantum

secara jelas dalam Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (2003:  1) yaitu:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan memben-
tuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.”

Untuk itu dengan adanya pendidikan ini dapat menjadikan kehidupan manusia

menjadi lebih bermakna sehingga dapat mengembangkan kemampuannya yang

dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk
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mendapatkan pendidikan tersebut hal ini bisa didapatkan dengan mengikuti

kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Dalam kegiatan

pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini guru memberikan berbagai macam

materi yang terbagi dalam beberapa mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran

yang diberikan oleh guru di sekolah yaitu mata pelajaran geografi.

Geografi adalah ilmu pelajaran yang mempelajari terkait tentang bumi. Mengingat

sangat luas cakupan kajian geografi yang mempelajari gejala di permukaan bumi,

untuk itu selama dalam kegiatan pembelajaran berlangsung agar dapat memahami

konsep dari ilmu geografi sangat diperlukan konsentrasi yang tinggi dalam

mempelajari ilmu geografi ini.

Agar pemahaman terkait tentang mata pelajaran geografi ini bisa

berkesinambungan dengan baik antara pihak guru dan siswa, maka diperlukan

suasana pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat siswa sehingga rasa

ingin tahu siswa terhadap mata pelajaran geografi ini juga semakin tinggi, maka

dari itu guru yang bertugas sebagai fasilitator harus lebih kreatif lagi dalam

menggunakan model pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajar. Namun

pada saat seperti sekarang ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti

di SMA Negeri 1 Negeri Katon pada saat kegiatan belajar mengajar, model

pembelajaran yang digunakan oleh guru masih kurang variatif masih sering

menggunakan model pembelajaran konvesional atau masih monoton dengan

mentransfer ilmu atau informasi yang dimiliki guru kepada siswa sehingga

kegiatan pembelajaran di sekolah masih cenderung hanya berpusat pada guru saja.
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Dilihat selama proses pembelajaran setelah guru menerangkan terkait dengan

materi pembelajaran setelah itu siswa diajak melakukan tanya jawab mengenai

materi yang kurang diapahami terlihat semangat belajar siswa masih rendah,

karena sikap siswa yang kurang antusias selama kegiatan tanya jawab tersebut

berlangsung, setelah kegiatan tanya jawab selesai guru memberikan tugas kepada

siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKS atau buku cetak yang terkait

dengan materi. Berdasarkan pengamatan tersebut selama proses pembelajaran

tersebut siswa terlihat  cenderung bosan dilihat dari sikap siswa yang mengantuk,

berbincang dengan temannya sehingga suasana pembelajaran menjadi kurang

kondusif. Maka dari itu dalam mencapai hasil belajar yang baik maka guru harus

memiliki  model pembelajaran yang tepat sehingga dapat mengaktifkan siswa

dalam proses pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah kurang efektif kegiatan pembelajaran

yang dilakukan maka penggunaan model pembelajaran yang lebih inovatif dan

kreatif bisa menjadi alternatif untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran,

salah satu contoh model pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang bisa

digunakan oleh guru yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kelompok.

Menurut Jumanta (2014: 63) model pembelajaran kelompok adalah rangkaian

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Salah satu bentuk

model dari model pembelajaran kelompok yang bisa diterapkan yaitu model

pembelajaran kooperatif.
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Menurut Jumanta (2014: 64) pembelajaran kooperatif merupakan model pembe-

lajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/ tim kecil yaitu antara

empat sampai enam orang yang memiliki latar belakang kemampuan akademik,

jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. Menurut Jumanta (2014: 63) ada 4

unsur hal penting yang diperhatikan bila ingin menggunakan model pembelajaran

kooperatif yaitu :

1. Adanya peserta dalam kelompok

2. Adanya aturan kelompok

3. Adanya upaya belajar

4. Adanya tujuan yang harus dicapai

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan

keterampilan sosial, untuk itu model pembelajaran kooperatif adalah salah satu

bentuk model pembelajaran kelompok yang akhir–akhir ini menjadi perhatian dan

dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan.

Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak sekali tipe salah satu yang bisa

digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example, dalam model pembelajaran ini guru bisa menggunakan

media gambar terkait dengan materi yang akan diberikan. Dalam model ini guru

tidak banyak menjelaskan tentang materi, guru hanya menyiapkan materi yang

berupa gambar–gambar untuk memfasilitasi anak dalam mendiskusikan sebuah

materi yang dibahas saja, melainkan juga memberi arti penting dari kerja sama,

persaingan sehat antar kelompok, keterlibatan belajar dan tanggung jawab

sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan tidak merasa cepat bosan.
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Dalam mata pelajaran geografi penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example bisa dijadikan sebagai alternatif dalam pemilihan model

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran geografi karena dalam mata pelajaran

ini banyak memberikan materi terkait tentang permukaan bumi yang di dalamnya

terdapat banyak gambar–gambar yang disajikan.

Model pembelajaran kooperatif tipe example non-example bisa digunakan dalam

proses pembelajaran sebagai upaya  mengatasi rasa bosan siswa dalam belajar

alasan peneliti memilih model pembelajaran tipe example non-example ini karena

model pembelajaran dapat menjadi salah satu langkah yang tepat untuk

mempermudah siswa dalam belajar yang terkait dengan pemahaman yang terdapat

dalam materi geografi karena model pembelajaran ini menggunakan media

gambar dalam kegiatan pembelajarannya sehingga membantu siswa dalam

memahami konsep terkait dengan materi pelajaran geografi sehingga dapat

membantu pada hasil belajar siswa agar menjadi lebih maksimal.

Penggunaan model pembelajaran examples non examples dapat memberikan

pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar hal ini didasarkan pada penelitian Siti

Syara (2011: 46) terlihat pada rata-rata nilai untuk kelas kontrol pada pertemuan I

sebesar 78,24 lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen sebesar 81,38. Sama

halnya dengan rata-rata nilai pada pertemuan II yaitu kelas kontrol sebesar 69,26

lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen sebesar 89,69. Ini membuktikan

bahwa hasil belajar yang digunakan kelas eksperimen yang menggunakan model

pembelajaran examples non examples dapat membantu hasil belajar siswa menjadi

lebih baik sedangkan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran
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konvensional tidak memberikan hasil belajar yang maksimal sehingga hasil

belajar siswa menjadi rendah.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan guru geografi kelas X di SMA Negeri

1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran bahwa meski pada saat ini sudah banyak

terdapat variasi model pembelajaran yang kreatif dan variatif, namun untuk guru

geografi di SMA Negeri 1 Negeri Katon ini belum pernah menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe example non-example sehingga kegiatan

pembelajaran yang berlangsung saat ini masih kurang maksimal dikarenakan

model pembelajaran yang dipergunakan masih kurang variatif yang belum sesuai

dengan karateristik dari siswa sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam

pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa.

Hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran geografi masih tergolong rendah

dengan rata-rata hasil belajar yang masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan

Maksimum). Berikut ini adalah data nilai ujian mid semester pada mata pelajaran

geografi di kelas X SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun

Pelajaran 2015/2016.

Tabel 1.1 Data Nilai Ujian Mid Semester Ganjil Mata Pelajaran Geografi di Kelas
X SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun Ajaran
2015 / 2016

NO
Kriteria
Ketuntasan
Minimal (KKM)

Kelas Jumlah
Siswa

%
X 1 X 2 X 3 X 4 X 5

1 Tuntas ≥ 70 9 10 9 12 8 48 30,38
2 Tidak Tuntas ≤ 70 22 23 22 19 24 110 69,62

Jumlah 31 33 31 31 32 158 100,00

Sumber: Guru Mata Pelajaran Geografi Kelas X SMA Negeri 1 Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2015/2016
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Dilihat dari rendahnya hasil belajar bisa dilihat bahwa siswa yang dinyatakan

tuntas hasil belajarnya yang mendapat nilai diatas kkm mencapai ≥ 70 yaitu

30,38% sedangkan siswa yang hasil belajarnya tidak tuntas yang hasil belajarnya

mendapat nilai dibawah kkm ≤ 70 jauh lebih banyak  dari jumlah siswa yang

tuntas yaitu mencapai 69,62% ini membuktikan bahwa strategi belajar yang

dilakukan oleh guru masih kurang tepat dengan kondisi siswa. Untuk itu

diperlukan penggunaan model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan

kondisi siswa yang dapat meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa dalam

kegiatan pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan rendahnya hasil belajar serta penggunaan model pembelajaran yang

kurang bervariasi, maka peneliti bertujuan untuk mengadakan penelitian tentang

masalah tersebut dengan mengangkat judul “ Pengaruh Penggunaan Model Pem-

belajaran Kooperartif Tipe Example Non-Example Terhadap Hasi Belajar

Geografi Pada Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran Tahun Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih kurang variatif masih

sering menggunakan model pembelajaran konvesional.

2. Semangat belajar siswa yang rendah.

3. Sikap siswa yang kurang aktif pada saat kegiatan pembelajaran.

4. Hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Negeri Katon yang rata –

rata belum mencapai kriteria maskimum ( KKM ).



8

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dan identifikasi masalah, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example

dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016?

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example

dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016?

3. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example terhadap hasil belajar  geografi pada siswa kelas X 1 di

SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran

2015/2016?

4. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 di

SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran

2015/2016?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui

dan menganalisis :

1. Perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe example non-example dengan hasil

belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.

2. Perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe example non-example dengan hasil

belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.

3. Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 di SMA Negeri

1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.

4. Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 di SMA Negeri

1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat melatih siswa untuk bekerja sama dengan teman sesama kelas.



10

2. Guru mendapatkan pengalaman mengajar yang baru dalam kegiatan belajar

mengajar, serta dapat menambah wawasan kepada guru bidang studi geografi

dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Negeri

Katon Kabupaten Pesawaran.

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example dan hasil belajar geografi

3. Ruang lingkup tempat dan waktu adalah di SMA Negeri 1 Negeri Katon

Kabupaten Pesawaran Pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2015 / 2016.

4. Ruang lingkup ilmu adalah Pembelajaran Geografi.

Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil  dalam Dedi Supriawan dan A.

Benyamin Surasega (24: 1990) mengetengahkan 4 (empat) kelompok model

pembelajaran, yaitu: (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan

informasi; (3) model personal-humanistik; dan (4) model modifikasi tingkah

laku. Pada penelitian ini ingin melihat pembelajaran geografi setelah

menggunakan model pembelajaran kooperatif yang mengacu pada model

interaksi sosial, hal ini sejalan dengan pendapat Nursid Sumaatmadja (2001:

12), pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi

yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan

mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing.
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II.TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN
HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Belajar dan Pembelajaran

(1) Teori belajar behaviourisme

Menurut Syaiful Sagala (2013: 42) rumpun teori ini disebut behaviourisme sangat

menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati atau diukur.

Sedangkan menurut Aunurrahman (2010: 39) behaviourisme juga melihat bahwa

belajar merupakan perubahan tingkah laku, ciri yang mendasar dari aliran ini

adalah bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi adalah berdasarkan paradigma

S-R (Stimulus Respons), yaitu suatu proses yang memberikan respons tertentu

terhadap sesuatu yang datang dari luar.

Menurut Syaodih Sukmadinata (2003: 168) dalan Syaiful Sagala (2013: 42) ada

beberapa ciri dari rumpun teori ini yaitu :

1. Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil
2. Bersifat mekanistis
3. Menekankan peranan lingkungan
4. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon
5. Menekankan pentingnya latihan

Kemudian prinsip-prinsip belajar menurut teori behaviorisme yang dikemukakan

oleh Harley dan Davis dalam Syaiful Sagala (2013: 43) adalah:
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1. Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat secara

aktif didalamnya.

2. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur

sedemikian rupa sehingga hanya perlu memberikan suatu respon tertentu

saja.

3. Tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga siswa

dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan betul atau

tidak.

4. Perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon apakah

bersifat positif atau negatif.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan perubahan tingkah laku sebagai respons dari terhadap sesuatu yang

datang dari luar. Dalam rumpun teori siswa ikut terlibat secara aktif didalamnya

serta siswa diberi penguatan pada saat siswa memberikan respon baik yang

bersifat positif atau negatif.

(2) Teori belajar konstruktivisme

Menurut Aunurrahman (2010: 15-16) konstruktivisme merupakan respons terha-

dap berkembangannya harapan-harapan baru berkaitan dengan proses

pembelajaran yang menginginkan peran aktif siswa dalam merekayasa dan

memprakarsai kegiatan belajarnya sendiri. Sedangkan menurut Ahmad Susanto

(2013: 96) teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemu-

kan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi
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baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apakah aturan-aturan itu tidak

sesuai lagi.

Menurut Aunnurrahman (2010: 25) prinsip-prinsip dasar pembelajaran

konstruktivisme, yaitu :

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif
2. Tekanan proses belajar terletak pada siswa
3. Mengajar adalah membantu siswa belajar
4. Penekanan dalam proses belajar lebih kepada proses bukan hasil akhir;
5. Kurikulum menekankan partisipasi
6. Guru adalah fasilitator

Menurut Yatim Riyanto (2010: 147) teori pembelajaran konstruktivisme pada

dasarnya ada beberapa tujuan yang ingin diwujudkan antara lain:

1. Memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri.

2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan

mencari sendiri jawabannya.

3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman

konsep secara lengkap.

4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa dalam teori konstruktivisme ini

selama proses pembelajaran menginginkan peran aktif siswa dalam merekayasa

dan memprakarsai kegiatan belajarnya sendiri sehingga memotivasi siswa bahwa

belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri dan membuat siswa untuk

menjadi pemikir yang mandiri.
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2. Belajar

Menurut R.Gagne (1989) dalam Ahmad Susanto (2013: 1) belajar dapat didefini-

sikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai

akibat pengalaman. Sedangkan menurut Pupuh dan Sobry Sutikno (2014: 6) bah-

wa belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang

setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Aunurrahman (2010: 35) belajar

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Endang Komara (2014: 2) untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka

dalam belajar tersebut individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah

sebagai berikut.

(1) Kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan,

penalaran atau pikiran terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman,

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

(2) Afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan

rekreasiyang berbeda dengan penalaran yang terdiri atas kategori

penerimaan, partsipasi, penilaian/ penentuan sikap, organisasi, dan

pembentukan pola hidup.

(3) Psikomotor yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani

terdiri dari presepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa,

gerakan komplek, penyesuain pola gerakan, dan kreativitas.
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai hasil

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya dengan

menggunakan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor.

3. Pembelajaran

Pengertian pembelajaran menurut Sumiati dan Asra (2008: 3) pembelajaran pada

hakekatnya merupakan suatu proses yang kompleks, namun dengan maksud yang

sama, yaitu memberi pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan tujuan.

Menurut Darsono dalam Hamdani (2011: 23) pembelajaran sebagai cara guru

memberikan kesempatan kepada siswa berfikir agar mengenal dan memahami

yang dipelajari. Sedangkan menurut Arifin (2010: 10) pembelajaran adalah

kegiatan belajar peserta didik secara sungguh–sungguh yang melibatkan aspek

intelegensi, emosional, dan sosial.

Pembelajaran memiliki beberapa ciri-ciri seperti yang diungkapkan Darsono

dalam Hamdani (2011: 47) bahwa ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut.

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis
b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam

belajar
c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian

dan menantang siswa.
d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan

menarik.
e. Pembelajaran dapat menciptakan suasan belajar yang aman dan

menyenangkan bagi siswa.
f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara

fisik maupun psikologi.
g. Pembelajaran menekankan keaktifkan siswa.
h. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja.



16

Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu

proses yang kompleks yang memberi pengalaman belajar kepada siswa yang

melibatkan aspek intelegensi, emosional, dan sosial yang memberikan tujuan agar

siswa dapat mengenal dan memahami yang dipelajari. Dengan adanya

pembelajaran ini siswa akan memperoleh pengalaman baru yang tetntunya akan

berpengaruh terhadap pola pikir serta sikap dan tingkah laku siswa tersebut.

4. Pembelajaran Geografi

Menurut Lobeck dalam Suharyono dan Moch. Amien (2013: 16) geografi sebagai

suatu studi tentang hubungan-hubungan yang ada antara kehidupan dengan

lingkungan fisiknya. Sedangkan dalam seminar dan lokakarya yang dihasilkan di

Jurusan Geografi, IKIP Semarang yang bekerjasama dengan IGI tahun 1988

dalam Sumadi (2012: 21) telah menghasilkan rumusan definisi geografi adalah

ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut

pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan.

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001: 12) pengajaran geografi merupakan

pengajaran tentang hakikat geografi yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan

dengan tingkat perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-

masing. Dengan memberikan timbal balik dari apa yang sudah ditelaah maka

pembelajaran geografi dapat dikatakan berhasil.

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001: 12) ruang lingkup pengajaran geografi

yaitu:

1. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia:
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2. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya;

3. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang

memberikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi;

4. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat, perairan, dan

udara diatasnya.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan diatas, jelas bahwa pembelajaran geografi

tidak hanya terbatas pada suatu deskripsi tentang permukaan bumi, tetapi meliputi

analisis kaitannya juga terhadap manusia dalam sudut pandang keruangan,

kelingkungan, dan kewilayahan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan kegiatan pembelajaran geografi

dengan materi kelas X di semester genap pada Standar Kompetensi 3.

Menganalisis Unsur-Unsur Geosfer dan Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis

Atmosfer dan Dampaknya terhadap Kehidupan di Muka Bumi

5. Pembelajaran Kooperatif

Menurt Agus Suprijono (2015: 73) pembelajaran kooperatif adalah konsep yang

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk – bentuk yang

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.

Menurut Jumanta (2014: 64) pembelajaran kooperatif merupakan model pembe-

lajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/ tim kecil yaitu antara

empat sampai enam orang yang memiliki latar belakang kemampuan akademik,

jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda.
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Menurut Miftahul (2014: 111) salah satu asumsi yang mendasari pengembangan

pembelajaran kooperatif adalah bahwa sinergi yang melalui kerja sama akan

meningkatkan motivasi jauh yang lebih besar dari pada melalui lingkungan

kompetitif indvidual.

Menurut Agus Suprijono (2015: 77) terdapat lima unsur dalam pembelajaran

kooperatif yang harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah :

1. Saling ketergantungan positif

2. Tanggung jawab perseorangan

3. Interaksi promotif

4. Komunikasi antar anggota

5. Pemrosesan kelompok

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif

adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/ tim

kecil yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga  dapat menghasilkan

sinergi kerja sama untuk dapat meningkatkan motivasi yang lebih besar dari pada

melalui lingkungan kompetitif indvidual.

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non-Example

Menurut Jumanta (2014: 97) example non-example merupakan model yang

mengajarkan pada siswa untuk belajar mengerti dan menganalisis sebuah konsep.

Konsep pada umumnya dipelajari melalui dua cara. Paling banyak konsep

dipelajari di luar sekolah melalui pengamatan dan juga dipelajari melalui definisi

konsep itu sendiri.
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Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani (2015: 32) model pembelajaran

kooperatif tipe example non-example ini merupakan sebuah langkah untuk

mensiasati agar siswa dapat mendefenisikan sebuah konsep. Adapun strategi yang

bisa digunakan bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan

menggunakan 2 hal yang terdiri dari example (contoh akan suatu materi yang

sedang dibahas) dan non-example (contoh dari suatu materi yang tidak sedang

dibahas), dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan

konsep yang ada.

Menurut Jumanta (2014: 98) prinsip reaksi pembelajaran example non-example

adalah guru memberi satuan informasi yang besar menjadi komponen–komponen

yang lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar 2–

3 orang siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab atas setiap penguasaan

komponen–komponen yang ditugaskan sebaik– baiknya sehingga menyebabkan

tumbuhnya rasa senang dalam proses belajar mengajar, serta dapat menjadikan

siswa lebih semangat belajar karena dapat melihat secara langsung sehingga

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Menurut Jumanta (2014: 98) model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example adalah salah satu contoh model pembelajaran yang menggunkan media.

Media dalam pembelajaran merupakan sumber yang digunakan dalam proses

belajar mengajar. Menurut Oemar Hamalik (2009: 64) media merupakan salah satu

faktor yang turut menentukan keberhasilan pengajaran karena ia membantu siswa dan

guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehubungan dengan tujuan pengajaran

yang telah dirumuskan dalam perencanaan pengajaran. Dalam hal ini media dapat

meningkatkan efesiensi proses dan mutu hasil belajar mengajar. Hal ini sejalan
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dengan pendapat Jumanta (2014: 98) manfaat media ini adalah untuk guru dapat

membantu dalam proses mengajar, mendekati situasi dengan keadaan yang

sesungguhnya. Dengan media, diharapkan proses belajar dan mengajar lebih

komunikatif dan menarik. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang

agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi

singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar.

Dengan menerapkan media gambar, diharapkan dalam pembelajaran dapat

bermanfaat secara fungsional bagi semua siswa, sehingga dalam kegiatan

pembelajaran siswa diharapkan akan aktif termotivasi untuk belajar. Gambar juga

mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar, yakni untuk

mempermudah dan membantu siswa dalam membangkitkan imajinasinya dalam

belajar. Selain itu, dengan menggunakan gambar, siswa dapat melatih mencari

dan memilih urutan yang logis sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dengan

demikian, dalam model pembelajaran kooeperatif tipe example non-example

tercakup teori belajar kostruktivisme.

Menurut Jumanta (2014: 99) menurut teori konstruktivisme, satu prinsip yang

paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri

pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk

proses ini, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau

menerapkan ide – ide mereka sendiri.

Menurut Jumanta (2014: 99) penggunaan pembelajaran example non-example ini

lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Biasanya dalam pembelajaran
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yang lebih dominan digunakan di kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di

kelas rendah dengan menekankan aspek psikologis dan tingkat perkembangan

siswa kelas rendah seperti; kemampuan berbahasa tulis dan lisan, kemampuan

analisis ringan, dan kemampuan berinteraksi dengan siswa lainnya.

Menurut Agus Suprijono (2009: 125) dalam Jumanta (2014: 99-100), langkah–

langkah model pembelajaran kooperatif tipe example non-example, diantaranya

berikut ini.

a. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Gambar yang digunakan tentunya merupaka gambar yang relevan dengan
materi yang dibahas sesuai dengan kompetensi dasar.

b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD atau
OHP, jika ada dapat meminta bantuan siswa untuk mempersiapkan gambar
yang telah dibuat dan sekaligus pembentukan kelompok siswa.

c. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik
untuk memperhatikan / menganalisis gambar. Biarkan siswa melihat dan
menelaah gambar yang disajikan secara seksama, agar detil gambar dapat
dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga memberikan deskripsi jelas
tentang gambar yang sedang diamati siswa.

d. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, hasil diskusi dari
analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan akan
lebih baik jika disediakan oleh guru.

e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Siswa
dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan
kelompok masing-masing.

f. Mulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelas-
kan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Setelah memahami hasil dari
analisis yang dilakukan oleh siswa, maka guru mulai menjelaskan materi
sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

g. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

Menurut Buehl (1996) dalam Miftahul (2014: 235), pembelajaran example non-

example melibatkan siswa untuk :

1. Menggunakan sebuah contoh untuk memperluas pemahaman sebuah

konsep dengan lebih mendalam dan lebih kompleks.
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2. Melakukan proses discovery (penemuan), yang mendorong mereka

membangun konsep secara progresif melalui pengalaman langsung

terhadap contoh-contoh yang mereka pelajari

3. Mengeksplorasi karateristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan

bagian non-example yang dimungkinkan masih memiliki karateristik

konsep yang telah dipaparkan pada bagian example.

Menurut Miftahul (2014: 236) kelebihan example non-example adalah

a. Siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar.

b. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar.

c. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Menurut Jumanta (2014: 101) kekurangan dari example non- example.

a. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar.

b. Memakan waktu yang cukup lama.

7. Pembelajaran Konvensional

Menurut Wina Sanjaya (2009: 177) mengemukakan bahwa model pembelajaran

konvensional adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian

materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud

agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.

Menurut Putrayasa dalam Syaiful Bahri Djamarah (2011: 97) mengatakan bahwa

pembelajaran konvensional ditandai dengan penyajian pengalaman-pengalaman

yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan

pemberian informasi oleh guru, tanya jawab, pemberian tugas oleh guru,
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pelaksanaan tugas oleh siswa sampai pada akhirnya guru merasa bahwa apa yang

telah diajarkan dapat dimengerti oleh siswa.

Sedangkan menurut Ujang Sukandi dalam Riyanti (2012: 1) mendefenisikan

bahwa pembelajaran konvensional ditandai dengan guru mengajar lebih banyak

mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa

mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses

pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan.

Menurut Wina Sanjaya (2009: 177) terdapat beberapa karateristik pembelajaran

konvensional diantaranya :

1. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara menyampaikan materi
pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama
dalam melakukan pembelajaran ini, oleh karena itu sering orang
mengindetikannya dengan ceramah.

2. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang
sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus
dihafal sehingga tidak menuntu siswa untuk berpikir ulang.

Kelemahan pembelajaran konvensional yaitu guru lebih berperan penting dalam

pembelajaran, siswa terkadang tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan

kemampuan yang dimilikinya. Guru sering menggunakan model pembelajaran

konvensional dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Model pembelajaran

konvensional yang biasa digunakan biasanya terdiri dari metode ceramah dan

pemberian tugas.

8. Aktivitas Belajar

Menurut Sardiman (1994: 101) aktivitas berasal dari kata motif “ motif” yang

berarti daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan
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aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Gie dalam

Wawan (2010:  1) aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivi-

tas secara sadar yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan perubahan

dalam dirinya. Sedangkan menurut Sardiman dalam Wawan (2012: 2) aktivitas

dalam proses belajar mengajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan

siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat,

mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan dalam yang

dapat menunjang prestasi belajar.

Menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (1994: 100) membagi aktivitas belajar

ke dalam 8 kelompok, yaitu :

1. Kegiatan-kegiatan visual yang termasuk dalam di dalam kegiatan visual

diantaranya membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen,

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) yang termasuk di dalamnya antara lain

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian,

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,

diskusi dan interupsi.

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang termasuk di dalamnya antara lain

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi,

mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio.

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yang termasuk di dalamnya antara lain menulis

cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket.
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5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yang termasuk di dalamnya antara lain

menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta, dan pola.

6. Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk di dalamnya antara lain melakukan

percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pamrean, membuat model,

menyelenggarakan permainan, mencari, dan berkebun.

7. Kegiatan-kegiatan mental, yang termasuk di dalamnya antara lain

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat,

hubungan-hubungan dan memberi keputusan.

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yang termasuk di dalamnya antara lain minat,

membedakan, berani, tentang, dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan

atau aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan

perubahan dalam dirinya sehingga dapat memperoleh pengalaman langsung,

mengembangkan pribadi, memupuk kerja sama dan disiplin belajar,

mengembangkan minat dan kemampuan berifikir kritis.

9. Hasil Belajar

Pengertian hasil belajar menurut Agus Suprijono (2015: 5) hasil belajar adalah

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian–pengertian, sikap–sikap, apresiasi dan

keterampilan. Menurut Nana Sudjana (2009: 22) hasil belajar yaitu suatu

perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan

mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecapakan, kebiasaan,

pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri seseorang yang belajar.
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Menurut Wasliman (2007: 158) dalam Ahmad Susanto (2013: 12) hasil belajar

yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor

yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara perinci, uraian

mengenai faktor internal dan eksternal, sebagai berikut :

1. Faktor  internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam

diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal

ini meliputi :

a. Kecerdasan, minat dan perhatian
b. Motivasi belajar
c. Ketekunan
d. Sikap
e. Kebiasaan belajar
f. Kondisi fisik dan kesehatan

2. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Nana Sudjana (1995: 24) kriteria penilaian hasil pembelajaran antara

lain :

1. Dikembangkan dengan mengacu pada 3 aspek: pengetahuan, keterampilam dan

sikap.

2. Menggunakan berbagai cara didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar.

3. Mengacu pada tujuan dan fungsi penilaian (sumatif, formatif). Tujuan dan

fungsi formatif: keputusan aspek apa yang masih harus diperbaiki dan aspek

apa yang dianggap sudah memenuhi dari indikator penilaian. Tujuan dan

fungsi sumatif: keputusan apakah siswa dianggap mampu menguasai kualitas

yang dikehendaki oleh tujuan pembelajaran.

4. Mengacu kepada prinsip diferensiasi.

5. Tidak bersifat diskriminat.
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Merujuk pemikiran Gagne dalam Agus Suprijono (2015: 5), hasil belajar berupa :

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk
bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara spesifik
terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan
manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan.

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan
lambang. Keterampilan inetelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,
kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip –
prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan aktivitas
kognitif bersifat khas.

3. Startegi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah
dalam pemecahan masalah.

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani
dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilian
terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan
eksternalisasi nilai–nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai –
nilai sebagai standar perilaku.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya perubahan mengenai

pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk pola–pola perbuatan, nilai–nilai,

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan yang terjadi pada

diri seseorang yang belajar. Berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung pada

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil belajar yang dapat dicapai oleh siswa

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa itu sendiri

dan faktor yang datang dari luar diri siswa tersebut.

10. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non-Example
Terhadap Hasil Belajar

Menurut Rochyandi, Yadi (2004: 11) dalam jurnal Nolpin (2014: 14)

pembelajaran example non-example, model pembelajaran yang mengaktifkan

siswa dengan cara guru menempelkan contoh gambar-gambar yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran dan gambar lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran,
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kemudian siswa disuruh untuk menganalisisnya dan mendiskusikan hasil

analisisnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Suyatno (2009 : 73) examples

non examples merupakan model pembelajaran dengan mempersiapkan gambar,

diagram atau table sesuai materi bahan ajar dan kompetensi. Sajian gambar

ditempel atau memakai OHP, dengan petunjuk guru siswa mencermati gambar,

lalu diskusi kelompok tentang sajian gambar tadi, persentasi hasil kelompok,

bimbingan penyimpulan, evaluasi, dan refleksi yang diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Lebih lanjut Huda (2013: 111) dalam jurnal Nolpin (2014: 14) menyatakan bahwa

proses belajar yang dilakukan melalui kerja sama akan meningkatkan motivasi

yang jauh lebih besar daripada melalui lingkungan kompetitif individual. Perasaan

saling ketergantungan antar anggota kelompok dapat menghasilkan energi yang

positif untuk meraih hasil belajar yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat

Miftahul (2014: 236) kelebihan example non-example siswa lebih kritis dalam

menganalisis gambar, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh

gambar, dan siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Dilihat dari hasil belajar kelas eksperimen diperoleh 46,875 % siswa dengan hasil

belajar kategori tinggi, 37,5 %  siswa dengan hasil belajar kategori sedang, dan

15,625 % siswa dengan hasil belajar kategori rendah. Untuk kelas kontrol

34,375% siswa dengan hasil belajar kategori tinggi, 28,125 % siswa dengan hasil

belajar kategori sedang, dan 37,5 % siswa dengan hasil belajar kategori rendah.

Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan model

pembelajaran Example Non Example dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa
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SDN Unu dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan dalam dua siklus di mana

menunjukan hasil yang cukup pada siklus I dan pada siklus II menunjukkan hasil

yang sangat baik dengan ketuntasan belajar klasikal siklus I mencapai 53,33%,

dan siklus II ketuntasan belajar klasikal mencapai 93,33%.

Menurut Jurnal Malya (2015: 6) pembelajaran dengan example non-example

bertujuan mendorong siswa untuk belajar lebih kritis dengan memecahkan

permasalahan yang termuat dalam contoh-contoh gambar yang disajikan.

Penggunaan media gambar dirancang agar siswa dapat menganalisis gambar

tersebut untuk kemudian dideskripsikan secara singkat maksud dari gambar

tersebut. Guru memberitahukan kepada siswa mengenai hasil dari soal yang

didiskusikan setelah siswa menganalisis. Hasil dari deskripsi siswa dapat

digunakan oleh guru untuk mengetahui siapa saja dalam kelompok yang

mengalami kesulitan. Sehingga pemberian diskusi kelompok setiap pertemuan

tersebut dapat memberikan dampak pada hasil belajar siswa.

Menurut jurnal Runtut (2014: 14) model cooperative learning tipe example non

example dapat membuat siswa terlihat lebih aktif dalam belajar sebab model ini

menuntut siswa untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya melalui berbagai

aktifitas seperti mengamati, menganalisis, membaca, dan berdiskusi dengan teman

kelompoknya. Aktivitas yang dilakukan siswa tersebut terbukti dapat

meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang diberikan yang terlihat dari

peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan pendaoat

Imas Kurniasih dan Berlin Sani (2015: 32) model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example ini bisa dilaksanakan dengan bantuan media seperti
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menggunakan OHP, Proyektor, ataupun dengan menggunakan poster. Dan guru

harus bisa memastikan bahwa gambar yang digunakan adalah gambar yang betul-

betul dapat mencuri perhatian anak, sehingga para siswa betul-betul bisa fokus

dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar siswa. Hal ini diperkuat sesuai dengan hasil penelitian Setyaningsih

dkk. (2013 : 160) dalam jurnal Runtut (2014: 14) yang menyatakan bahwa

penerapan pembelajaran example non-example dalam proses pembelajaran baik

untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Tingginya hasil belajar siswa di kelas yang menerapkan pembelajaran example

non-example terjadi karena selama proses pembelajaran siswa lebih ditekankan

pada pola pikir analisis terhadap materi pelajaran. Selain melatih kemandirian,

penerapan model cooperative learning tipe example non example juga

mempengaruhi semangat siswa untuk berprestasi yaitu dapat menyelesaikan tugas

dengan baik dan menjadi kelompok yang terbaik.

Hal ini sesuai dengan pendapat  Huda (2013 : 111) menyatakan bahwa proses

belajar yang dilakukan melalui kerja sama akan meningkatkan motivasi yang jauh

lebih besar daripada melalui lingkungan kompetitif individual. Perasaan saling

ketergantungan antar anggota kelompok dapat menghasilkan energi yang positif

untuk meraih prestasi belajar yang baik. Hal ini dibuktikan dari hasil angket

motivasi belajar siswa pada indikator berprestasi dalam belajar sebanyak 70%

dengan kategori tinggi di kelas eksperimen dan sebanyak 60% dengan kategori

sedang di kelas kontrol.
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Berdasarkan pada beberapa teori diatas, dapat diartikan bahwa model

pembelajaran dapat berdampak positif pada hasil belajar siswa karena model ini

menuntut siswa untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya melalui berbagai

aktifitas seperti mengamati, menganalisis, membaca, dan berdiskusi dengan teman

kelompoknya.

B. Penelitian yang Relevan

1. Wijaya, Hendra (2013) : Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Example Non Example Terhadap Hasil Belajar Ips  Kelas V Sekolah Dasar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model kooperatif tipe

example non example hasil belajar ilmu pengetahuan soasial (IPS) siswa kelas V,

yang menggunakan metode eksperimen. Rancangan penelitian yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest-postes design.

Rancangan ini meliputi hanya satu kelompok yang diberikan pra dan pasca-uji.

setelah membandingkan rata-rata nilai tes awal (pre-test) sebesar 60,27 dan test

akhir (post-test) 80,22 terdapat selisih sebesar 19,95. Dengan demikian

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non example

memberikan kontribusi peningkatan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar

negeri 12 Pontianak Selatan sebesar 19,95.

Dari hasil penelitian didapat data rata-rata skor pre-test sebelum diberi perlakuan

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non example

sebesar 60,27 dan rata-rata hasil post-test setelah diberi perlakuan dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non example sebesar

80,22. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa hasil post-test siswa lebih
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besar dibandingkan dengan hasil pre-test. Ini berarti terjadi perubahan hasil

belajar sebesar 19,95 setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe example non example. Hasil uji hipotesis dengan

menggunakan uji t, diperoleh harga thitung = 8,43 kemudian dibandingkan

dengan t tabel df = 30 dengan taraf signifikan (α) = 5% adalah 2,042 ternyata t

hitung ≥ t tabel atau 8,43 ≥ 2,04 yang berarti signifikan. Maka dapat disimpulkan

bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh model

pembelajaran kooperatif tipe example non example terhadap hasil belajar siswa

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V Sekolah Dasar Negeri 12

Pontianak Selatan.

2. Hasan, Nur ( 2013 ) : Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example Pada Mata Pelajaran Ips

Terpadu Di Kelas VII A Smp Negeri 5 Gorontalo Jenis penelitian yang dilakukan

oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas .

Ukuran keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator kinerja

yakni jumlah siswa yang memperoleh nilai minimal 75 atau tuntas belajar adalah

(40.74%) meningkat menjadi 80%. Hal ini dapat dilihat dari data hasil penelitian

yang dilaksanakan pada siklus I, siswa yang memperoleh nilai minimal 75 atau

tuntas adalah 15 orang siswa (55.56%) dan yang memperoleh nilai di bawah 75

atau tidak tuntas adalah 12 orang siswa (44.44%). Di samping itu kualifikasi

pembelajaran menunjukan bahwa dari 30 aspek yang diamati dari proses

pembelajaran, 17 aspek (56.67%) yang memperoleh kualifikasi sangat baik dan

baik.
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Lalu untuk hasil penelitian pada siklus II Jumlah siswa yang tuntas belajar atau

memperoleh nilai minimal 75 pada siklus I adalah 15 orang siswa (55.56%) dan

jumlah siswa yang tidak tuntas belajar atau memperoleh nilai di bawah 75

sebanyak 12 orang (44.44%), pada siklus II jumlah siswa yang tuntas meningkat

menjadi 23 orang siswa (85.19%) dan jumlah siswa yang tidak tuntas 4 orang

(14.81%). 2. Dari 30 aspek yang diamati, pembelajaran pada siklus I sebesar

56.67% memperoleh kualifikasi sangat baik dan baik, dan pada siklus II

meningkat menjadi 86.67%.

Berdasarkan deskripsi data tersebut di atas, jelas bahwa hasil belajar siswa

mengalami peningkatan baik pada siklus I. pada siklus II inilah peningkatan hasil

belajar siswa telah mencapai tingkat keberhasilan penelitian atau indikator kinerja

yang telah ditentukan. Oleh karena itu penelitian tindakan kelas pada mata

pelajaran IPS Terpadu dengan materi Kegiatan Pokok Ekonomi dan Perusahaan

dan Badan Usaha di kelas VII A SMP Negeri 5 Gorontalo dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe example non example, terbukti mampu

meningkatkan hasil belajar siswa

C. Kerangka Pikir

Rendahnya hasil belajar adalah suatu masalah yang sering ditemukan di sekolah

dikarenakan tujuan pembelajaran yang diinginkan belum tercapai maksimal,

banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa salah satunya

yaitu penerapan model pembelajaran yang kurang tepat yang digunakan oleh

guru. Untuk itu guru harus menggunakan strategi yang tepat yaitu dengan
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menggunakan model pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai dengan baik.

Salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk melihat hasil belajar siswa

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooepratif tipe example non-

example. Model pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe example non-example

mengajak siswa untuk dapat mencermati gambar terkait dengan materi

pembelajaran. Dengan menggunakan media gambar ini dapat membantu

mendorong siswa lebih melatih diri dalam mengembangkan pola pikirnya.

Dengan menerapkan media gambar, diharapkan dalam pembelajaran dapat

bermanfaat secara fungsional bagi semua siswa, sehingga dalam kegiatan

pembelajaran siswa diharapkan akan aktif termotivasi untuk belajar.

Gambar juga mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar,

terutama dalam pembelajaran geografi yang sangat memerlukan media gambar

sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada teori–teori saja dan dengan

adanya media gambar dapat mempermudah dan membantu siswa dalam

membangkitkan imajinasinya dalam belajar. Dengan langkah-langkah dalam

model pembelajaran yang terdapat pada model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example maka akan terlihat seberapa besar hasil perolehan belajar

siswa. Meskipun sudah banyak model pembelajaran yang bervariasi namun guru

belum menerapkan strategi belajar yang kurang variatif sehingga guru masih

menggunakan model pembelajaran konvensional dalam kegiatan pembelajaran.

Perbedaan hasil belajar yang didapat oleh siswa yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe example non-example dengan model pembelajaran



35

konvensional serta melihat seperti apa pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe example non-example terhadap hasil belajar akan dilihat dari nilai

posttest yang telah diberikan. Dalam penelitian ini kelas yang akan dijadikan

sampel yaitu kelas X 1 dan X 3 kedua kelas ini akan diberikan perlakuan yang

sama yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example dan juga menggunakan model pembelajaran konvensional.

Dalam pelaksanaannya pertemuan pertama kelas X 1 sebagai kelas eksperimen

akan diberikan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example dan

kelas X 3 sebagai kelas kontrol akan diberikan model pembelajaran konvensional.

Kemudian, pada pertemuan selanjutnya model tersebut disilang dalam

penggunaannya. Setelah kelas X 1 dan kelas X 3 mendapatkan perlakuan yang

sama yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example dan juga menggunakan model pembelajaran konvensional selanjutnya

siswa kemudian diberikan posttest (tes akhir) kemudian nilai-nilai hasil belajar

tersebut dilihat dan dibandingkan dari masing masing kelas yang melaksanakan

model-model pembelajaran tersebut.
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Dari uraian diatas dapat digambar melalui kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ada perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example

dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.

2. Ada perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example

dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.

Hasil belajar geografi
(Y)

Penggunaan model
pembelajaran konvensional

(X2)

Penggunaan model
pembelajaran kooperatif

tipe example non-
example (X1)

Kelas X 1

Kelas X 3

Kelas X 1

Kelas X 3
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3. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 di SMA Negeri

1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.

4. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 di SMA Negeri

1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2015/2016.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sugiyono (2012: 3) menyatakan metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan metode

penelitian pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode

eksperimen semu yang merupakan modifikasi dari (Quasi Experimental Design).

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 77), desain eksperimen semu yaitu jenis

komparasi yang membandingkan pengaruh pemberian suatu perlakuan

(Treatment) pada suatu obyek (kelompok eksperimen) serta melihat besar

pengaruh perlakuannya.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan desain

eksperimen rotasi, yaitu pada pelaksanaan penelitian kedua kelas ekperimen

tersebut mendapat perlakuan yang sama. Berikut tabel desain penelitian

eksperimen rotasi:
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Tabel 3.1 Desain Eksperimen Rotasi

Kelas (B)
Model Pembelajaran (A)

Eksperimen I Eksperimen II

X 1 (B1) A1B1 A2B1

X 3 (B2) A2B2 A1B2

Sumber: Nana Sudjana (2010: 48)

Keterangan:
A1 : Model pembelajaran kooperatif tipe example non-example
A2 : Model pembelajaran konvensional
A1B1 : Kelas X 1 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example
A2B1 : Kelas X 1 yang menggunakan model pembelajaran konvensional
A2B2 : Kelas X 3 yang menggunakan model pembelajaran konvensional
A1B2 : Kelas X 3 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example

Pertemuan pertama kelas X 1 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example, sedangkan kelas X 3 menggunakan model pembelajaran

konvensional. Selanjutnya, pada pertemuan kedua kelas X 3 menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe example non-example, sedangkan kelas X

1menggunakan model pembelajaran konvensional. Pada pertemuan ketiga  sama

penerapannya pada pertemuan pertama kelas X 1 menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe example non-example, sedangkan kelas X 3

menggunakan model pembelajaran konvensional. Pada pertemuan keempat

penerapannya sama dengan pertemuan kedua kelas X 3 menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe example non-example, sedangkan kelas X 1

menggunakan model pembelajaran konvensional.
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C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Sugiyono (2012: 17) mengungkapkan populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 1

Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2015 / 2016 yang berjumlah

158 siswa. Berikut ini tabel jumlah siswa kelas X di SMA Negeri 1 Negeri Katon

Tahun Pelajaran 2015/2016.

Tabel 3.2. Jumlah Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Negeri Katon Tahun Pelajaran
2015 / 2016

No Kelas
Jumlah

Jumlah
Laki – laki Perempuan

1 X 1 16 15 31
2 X 2 17 16 33
3 X 3 14 17 31

4 X 4 17 14 31

5 X 5 14 18 32

Total 78 80 158

Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik

yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive

Sampling. Sampel dalam penelitian ini diambil 2 kelas dari 5 kelas yang ada, yaitu

kelas X 1 dan X 3 yang berjumlah 62 siswa. Alasan peneliti memilih kelas X 1
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dan X 3 untuk dijadikan sampel dikarenakan kedua kelas ini memiliki minat

belajar yang cukup dengan latar belakang  tingkat akademik yang hampir

seimbang hal ini dilihat dari perolehan hasil belajar kedua kelas sebelumnya.

Berdasarkan teknik tersebut kegiatan pembelajaran akan dilakukan dengan

menyilang penggunaan model pembelajaran sehingga pada pertemuan pertama

kelas X 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X 3 sebagai kelas kontrol untuk

pertemuan kedua yaitu kelas X 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X 1 sebagai

kelas kontrol. Pada pertemuan ketiga kelas X 1 sebagai kelas eksperimen dan

kelas X 3 sebagai kelas kontrol sedangkan pada pertemuan keempat kelas X 3

sebagai kelas eksperimen dan kelas X 1 sebagai kelas kontrol.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independent Variable )

Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam

penelitian ini adalah “ pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example”.

2. Variabel Terikat ( Depedent Variable )

Variabel terikat yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah “hasil belajar geografi pada siswa

kelas X di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran” .
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E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang akan dioperasionalkan dan

dapat diukur, setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk rumusan tertentu. Hal

ini berguna untuk membatasi ruang lingkup yang dimaksud dan memudahkan

pengukurannya, agar setiap variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan

diamati.

Dari penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

a. Hasil belajar model pembelajaran konvensional adalah hasil yang dicapai

siswa kelas X di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran setelah

diberi perlakuan model tersebut dalam mengikuti pembelajaran geografi. Cara

yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah dengan

menggunakan tes yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Intsrumen

yang digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari 20

pertanyaan. Nilai siswa pada mata pelajaran geografi setelah perlakuan

dengan model pembelajaran konvensional yaitu antara 10-100, dengan

indikator sebagai berikut:
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Tabel 3.3. Indikator Ketercapaian Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran
Konvensional

Nilai Rasio Indikator Ketercapaian

78 – 100
Siswa memahami materi pembelajaran geografi dengan

menggunakan model pembelajaran konvensional.

55-77
Siswa cukup memahami materi pembelajaran geografi dengan

menggunakan model pembelajaran konvensional.

< 54
Siswa tidak memahami materi pembelajaran geografi dengan

menggunakan model pembelajaran konvensional.

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2016

b. Hasil belajar model pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe example non-

example adalah hasil yang dicapai siswa kelas X di SMA Negeri 1 Negeri

Katon Kabupaten Pesawaran setelah diberi perlakuan model tersebut dalam

mengikuti pembelajaran geografi. Cara yang digunakan untuk mengetahui

hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan tes yang dilakukan di akhir

proses pembelajaran. Intsrumen yang digunakan yaitu berupa soal pilihan

ganda yang terdiri dari 20 pertanyaan.Nilai siswa pada mata pelajaran

geografi setelah perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example yaitu antara 10-100, dengan indikator sebagai berikut:
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Tabel 3.4. Indikator Ketercapaian Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Example Non-Example

Nilai Rasio Indikator Ketercapaian

78 – 100
Siswa memahami materi pembelajaran geografi dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example
non-example

55-77
Siswa cukup memahami materi pembelajaran geografi dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example
non-example

< 54
Siswa tidak memahami materi pembelajaran geografi dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example
non-example

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2016

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Teknik Observasi Langsung

Teknik observasi langsung yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data

kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe example non-exampledan menggunakan model pembelajaran

konvensional.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data siswa yang menjadi

populasi dan sampel yaitu data jumlah siswa, data hasil belajar siswa serta data

lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
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3. Teknik Tes

Teknik tes digunakan untuk memperoleh dan mengukur kemampuan  siswa

setelah diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example dan model pembelajaran konvensional. Soal tes yang diberikan terdiri20

soal pilihan ganda. Pada setiap soal yang menjawab benar akan diberi nilai 5 dan

soal yang menjawab salah akan diberi nilai 0. Jika setiap siswa menjawab benar

semua maka akan mendapatkan nilai 100. Adapun kisi-kisi instrumen tes dalam

bentuk pilihan ganda disusun pada tabel 3.5. berikut ini :

Tabel 3.5. Kisi-Kisi Instrumen Soal Geografi Kelas X Berdasarkan Ranah
Kognitif

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator
TK
Ranah
IPK

3.Menganalisis
unsur-unsur
geosfer

3.2.Menganalisis
atmosfer dan
dampaknya
terhadap
kehidupan di
muka bumi

 Menjelaskan pengertian
atmosfer

 Menjelaskan ciri-ciri lapisan
atmosfer dan
pemanfaatannya

 Menganalisis dinamika
unsur-unsur cuaca dan iklim

pemanfaatannya

C3

C1

C4

G. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 65) validitas dari sebuah tes dapat diketahui

dan dicari dari hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Suatu tes dapat dikatakan

sahih/valid apabila mengukur apa yang hendak diukur dan hasilnya sesuai dengan

kriteria yang sudah ditentukan.
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Teknik yang digunakan untuk mengukur kesahihan suatu instrumen adalah

dengan menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu sebagai berikut :

rxy =
.∑ ( ∑ )(∑ ){ .∑ ² (∑ ) }{ .∑ (∑ )²}

Keterangan:r = Koefisien korelasi variabel X dan Variabel YN = Jumlah sampel∑X = Variabel bebas (X)∑Y = Variabel terikat (Y)
(Suharsimi Arikunto, 2008:72)

Kriteria pengujian dari rumus ini adalah apabila rhitung> rtabel dengan taraf

signifikan 0,05 maka instrumen tersebut valid, sebaliknya jika rhitung< rtabel maka

instrumen tersebut tidak sahih / valid. Berikut interpretasi nilai validitas terlihat

pada tabel 3.6. dibawah ini :

Tabel 3.6. Kriteria Interpretasi Validitas

Nilai Interpretasi
0,800 - 1,00 Sangat Tinggi
0,600 - 0,799 Tinggi
0,400 - 0,599 Sedang
0,200 - 0,399 Rendah
0,00 - 0,199 Sangat Rendah

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170)

Berikut adalah salah contoh soal perhitungan manual dengan menggunakan

rumus korelasi producet moment :

Soal uji coba 1 nomor 3

rxy =
.∑ ( ∑ )(∑ ){ .∑ ² (∑ ) }{ .∑ (∑ )²}
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rxy =
( ) ( )( )( ( ) ( ) )( ( ) ( ) )

rxy = ( )( )
rxy = ( )( )
rxy = √ = 0,49

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi product

moment, maka soal uji coba 1 nomor 3 dinyatakan valid dengan interpretasi

sedang.

Soal uji coba 2 nomor 1

rxy =
.∑ ( ∑ )(∑ ){ .∑ ² (∑ ) }{ .∑ (∑ )²}

rxy =
( ) ( )( )( ( ) ( ) )( ( ) ( ) )

rxy = ( )( )
rxy = ( )( )
rxy = √ = 0,48
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi product

moment, maka soal uji coba 2 nomor 1 dinyatakan valid dengan interpretasi

sedang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan program komputer Simpel

PAS. Berdasarkan data perhitungan validitas instrumen soal pembelajaran, dapat

dibuat rekapitulasi seperti tabel 3.7. dibawah ini :

Tabel 3.7. Hasil Perhitungan Validitas Soal

Jenis
Soal

Kriteria Nomor Soal Jumlah

1
Valid

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,
20, 22, 24, 25

20

Invalid 7,15,19,21,23 5

2
Valid

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22
23,24,25

20

Invalid 14,15,16,17,18 5

Sumber: Hasil Pengolahan Data Simpel PAS

Berdasarkan hasil uji instrumen tes kepada 20 siswa diperoleh perhitungan

validitas tes pada soal posttest 1 menunjukkan 20 soal valid dan 5 soal yang tidak

valid. Untuk validitas tes pada soal posttest 2 terdapat 20 soal yang valid dan 5

soal yang tidak valid juga. Soal yang tidak valid tidak digunakan dalam penelitian

karena butir soal yang tidak valid karena berasal dari materi-materi yang sulit

sehingga banyak siswa yang tidak mampu untuk menjawab sehingga butir-butir

soal yang tidak valid tidak digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Suharsimi Arikunto (2008: 86) menyatakan bahwa, reliabilitas berhubungan

dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan memiliki taraf kepercayaan
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yang tinggi jika dapat memberikan hasil yang tetap dan konsisten. Dari konsep

reliabilitas ini disimpulkan bahwa tes atau instrumen yang baik yaitu merupakan

tes atau instrumen yang dapat dengan tetap memberikan data yang sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Rumus yang digunakan adalah rumus Alpha, yaitu

sebagai berikut:

r = nn − 1 1 − ∑ σ
σ

Keterangan:r = Reliabilitas instrumenn = Banyaknya butir pertanyaan (soal)∑ σ = Jumlah varians butir
σ = Varians total (Suharsimi Arikunto, 2008:109)

Berikut interpretasi nilai reabilitas instrumen terlihat pada tabel 3.8. dibawah ini

Tabel 3.8. Kriteria Interpretasi Reliabilitas

Nilai Interpretasi
0,8 - 1,00 Sangat Tinggi
0,6 - 0,799 Tinggi
0,4 - 0,599 Cukup
0,2 - 0,399 Rendah
0,00 - 0,199 Sangat Rendah

(Suharsimi Arikunto, 2010: 75)

Berikut adalah salah satu contoh perhitungan manual dengan menggunakan rumus

Alpha :

soal uji coba 1 nomor 3

r = nn − 1 1 − ∑ σ
σ

r = 2(0,49)1 + 0,49
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r = 0,981,49r = 0,66
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Alpha, maka soal uji

coba 1 nomor 3 dinyatakan dengan interpretasi tinggi.

soal uji coba soal 2 nomor 1

r = nn − 1 1 − ∑ σ
σ

r = 2(0,481 + 0,48
r = 0,961,48r = 0,65

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Alpha, maka soal uji

coba 2 nomor 1 dinyatakan dengan interpretasi tinggi.

Dalam penelitian di SMA Negeri 1 Negeri Katon menggunakan bantuan program

ANATES 4.0.9 untuk melakukan uji reabilitas soal. Berdasarkan data perhitungan

yang telah dilakukan dengan bantuan program ANATES 4.0.9, maka dapat dibuat

rekaputalasi reliabilitas soal pada tabel 3.9. di bawah ini :

Tabel 3.9. Hasil Perhitungan Reliabilitas

No. Variabel Nilai rhitung Nilai rtabel Keputusan
1
2

Soal Pertama
Soal Kedua

0,90
0,93

0,396
0,396

Reliabel
Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data ANATES 4.0.9
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada soal pertama diperoleh rhitung =

0,90 sedangkan nilai rtabel = 0,396,  hal ini berarti rhitung lebih besar dari rtabel (0,90>

0,396) dengan demikian soal pertama dinyatakan reliabel. Hasil ini kemudian

dibandingkan dengan kriteria tingkat reliabilitas, karena nilai rhitung yang diperoleh

(0,90) berada diantara nilai 0,8 – 1,00 maka dinyatakan bahwa tingkat reliabilitas

dari instrumen soal pertama tergolong sangat tinggi. Pada tabel diatas diketahui

juga pada soal kedua diperoleh rhitung = 0,93 sedangkan nilai rtabel = 0,396, hal ini

berarti rhitung lebih besar dari rtabel (0,93> 0,396) dengan demikian soal kedua

dinyatakan reliabel. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat

reliabilitas, karena nilai rhitung yang diperoleh (0,93) berada diantara nilai 0,8 –

1,00 maka dinyatakan bahwa tingkat reliabilitas dari instrumen soal kedua

tergolong sangat tinggi.

3. Daya Pembeda

Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 211) daya beda soal adalah kemampuan soal

untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah. Untuk menentukan daya beda soal menurut Suharsimi

Arikunto (2008: 213) menggunakan rumus sebagai beikut:

DP = JA − JBIA
Keterangan:
DP = Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA = Rata-rata kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB = Rata-rata kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA = Skor maksimum butir soal yang diolah
Sumber : Anas Sudijono (2011:389)
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Penafsiran interpretasi nilai daya pembeda butir tes digunakan kriteria sebagai

berikut:

Tabel 3.10. Interpretasi Nilai Daya Pembeda

No. Taraf Kesukaran Klasifikasi
1. 0,00-0,20 Jelek
2. 0,20-0,40 Cukup
3. 0,40-0,70 Baik
4. 0,70-1,00 Baik sekali
5. Negatif Tidak Baik

Sumber: Suharsimi Arikunto (2008: 210)

Berikut salah satu contoh perhitungan manualnya

Soal uji coba 1 nomor 3

DP = JA − JBIA
DP = 8 − 311DP = 511DP = 0,45

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus indeks daya pembeda

menurut Anas Sudijono, maka soal uji coba 1 nomor 3 memiliki daya beda

dengan interpretasi  baik

Soal uji coba 2 nomor 1

DP = JA − JBIA
DP = 8 − 210
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DP = 610DP = 0,6

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus indeks daya pembeda

menurut Anas Sudijono, maka soal uji coba 2 nomor 1 memiliki daya beda

dengan intrepetasi baik.Dalam penelitian ini menggunakan program komputer

ANATES 4.0.9 untuk mengolah data perhitungan daya pembeda soal.

Berdasarkan lampiran yang telah dilampirkandan data perhitungan reabilitas

instrumen soal pilihan ganda dapat dibuat rekapitulasi untuk hasil daya pembeda

soal pada tabel 3.11. berikut ini :

Tabel 3.11. Hasil Uji Daya Pembeda Soal

No Soal Kriteria Nomor Soal Jumlah

1 Pertama

Jelek 21,23,24 3
Cukup 5,7,8,9,11,14,15,17,18,19,20 11
Baik 1,2,3,4,6,10,12,13,16,22,25 11
Baik Sekali - -
Tidak Baik - -

2 Kedua

Jelek 16,17,18 3
Cukup 3,5,7,14,15,19,20,24 8
Baik 1,2,4,6,8,9,10,11,13,21,22,23.

25
13

Baik Sekali 12 1
Tidak Baik - -

Sumber: Hasil Pengolahan Data ANATES 4.0.9.

Berdasarkan pada tabel 3.11. soal pertama daya beda soal sebanyak 3 soal yang

berkriteria jelek, 11 soal yang berkriteria cukup dan sebanyak 11 soal yang

berkriteria baik. Pada soal pertemuan kedua daya beda soal sebanyak 3 soal yang

berkriteriajelek, 8 soal yang berkriteria cukup, 13 soal yang berkriteria baik dan

sebanyak 1 soal yang berkriteria baik sekali.
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4. Taraf Kesukaran Soal

Taraf Kesukaran Soal merupakan bilangan yang menunjukkan sukar atau

mudahnya suatu soal tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 207) soal yang

baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk

mengukur taraf kesukaran soal menurut Suharsimi Arikunto (2008: 208)

menggunakan rumus sebagai berikut:

TK = N
Keterangan :

TK = Tingkat Kesukaran
Np = Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar
N = Banyaknya siswa yang menjawab item
Sumber : Suharsimi Arikunto (2010: 210)

Tabel 3.12. Kriteria Taraf Kesukaran Soal

No. Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran
1. TK ≤ 0,16 Sangat Sukar
2. TK ≤ 0,30 Sukar
3. 0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang
4. TK ≤ 0,70 Mudah

Sumber : Anas Sudijono ( 2011: 374)

Berikut ini salah satu contoh perhitungan manualnya

soal uji coba 1 nomor 3 :

TK = N
TK = 1131
TK = 0,35
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka soal uji coba 1 nomor 3 tergolong

memiliki kriteria taraf kesukaran sedang.

soal uji coba 2 nomor 1 :

TK = N
TK = 1031
TK = 0,32
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka soal uji coba 2 nomor 1 tergolong

memiliki kriteria taraf kesukaran sedang.

Dalam penelitian ini untuk mengolah data tingkat kesuakaran soal menggunakan

bantuan program komputer ANATES 4.0.9. Berdasarkan data lampiran yang telah

dilampirkan tingkat kesukaran soal yang telah dilampirkan dan diolah, dapat

dibuat rekapitulasi seperti tabel 3.13. di bawah ini:

Tabel 3.13. Hasil Uji Taraf Kesukaran Tes

No Jenis Soal Kriteria Nomor Soal Jumlah
1 Pertama Sangat Sukar 8,10,11,17,24 5

Sukar 1,2,4,5,6,14,15,18,19,20,21,22 12
Sedang 3,7,9,12,13,16,23,25 8
Mudah - -

2 Kedua Sangat Sukar 16,17 2
Sukar 6,7,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,

24
13

Sedang 1,2,3,4,5,8,10,22,23,25 10

Mudah - -

Sumber : Hasil Pengolahan Data ANATES 4.0.9.
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Dari tabel 3.13. dapat diketahui bahwa pada soal pertama sebanyak 5 soal

berkriteria sangat sukar, lalu sebanyak 12 soal berkriteria sukar, dan 8 soal

berkriteria sedang.Pada soal keduasebanyak 2 soal berkriteria sangat sukar, lalu

sebanyak 13 soal berkriteria sukar dan 10 soal berkriteria sedang.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang berdistribusi itu normal atau

tidak. Kondisi data dengan distribusi normal adalah syarat untuk pengujian

hipotesis dengan menggunakan statistik parametrik. Uji normalitas dalam

penelitian ini menggunakan rumus Chi Kuadrat, yaitu sebagai berikut:

( − )²
Keterangan :
X² = Nilai chi kuadrat
Oi = Frekuensi observasi
Ei = Frekuensi harapan
K = Banyaknya kelas interval

Tolak Ho jika x2 ≥ x(1-a) (k-3). Dalam hal lainnya H0 diterima

Sumber : Sudjana (2005: 273)

Berikut ini adalah salah satu contoh perhitungan manual dengan menggunakan

rumus

uji chi kuadrat.

( − )²
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77,413,701 = 5,64
hitung = 5,64

tabel = (1-a) (k-3) = (1-0,05) (6-3) = (0,95) (3) =7,8150

Dari perhitungan di atas diperoleh harga t hitung sebesar 5,64 dan t tabel 7,8150,

karena 5,64 < 7,8150 berarti hitung< tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0

diterima, hal ini berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh

memiliki jenis/varians yang sama atau tidak. Uji ini menggunakan uji Fisher,

melalui beberapa langkah sebagai berikut:

F = arian terbesarVarians terkecil
Dengan kriteria uji:

1) jika F hitung < F tabel, maka varian homogen;

2) jika F hitung > F tabel, maka varian tidak homogen; dengan tingkat kesalahan

5% (Sugiyono, 2012: 277).

Berikut adalah contoh perhitungan manual dengan menggunakan rumus Uji

Fisher

F = arian terbesarVarians terkecil
F = 116,8293,27
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F = 1,24F = 4,171

Dari hasil perhitungan di atas, berarti 1,24 < 4,171 berarti F < F
Maka H0 diterima. Hal ini berarti data memiliki varians yang sama atau homogen.

3. Uji Hipotesis

1. Uji t-tes

Untuk analisis data yang digunakan dalam uji hipotesis ini, pada hipotesis pertama

dan kedua menggunakan rumus statistika yang digunakan dalam penelitian ini

adalah t-tes :

= dengan : S2 =
( ) ( )

Keterangan :

:Hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
example non-example
: Hasil belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe example non-example

: Banyak siswa setelah menggunakan model pembelajarankooperatif tipe
example non-example

: Banyak siswa sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
example non-example

: Standar deviasi dari data setelah menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipeexample non-example

: Standar deviasi dari data sebelum menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipeexample non-example

S2 : Standar deviasi gabungan

2. Analisis Regresi Linier Sederhana
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Untuk menguji hipotesis ketiga dan keempat yang diajukan dalam penelitian ini,

diuji dengan menggunakan rumus analisis regresilinier sederhana sebagai berikut:Y = a + bX
Sumber : Duwi Priyatno (2010: 135)

Keterangan:
Y = nilai prediksi variabel dependen
X = variabel independen
a = konstanta, nilai Y jika X = 0
b = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y

yang didasarkan variabel X

Untuk mencari nilai a (konstanta) dan b (regresi) dapat digunakan rumus sebagai
berikut :

a = (∑Y)(∑X ) − (∑X)(∑XY)n ∑X − (∑X)
b = N∑XY − (∑X)(∑Y)N∑X − (∑X)
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example

dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran. Hasil belajar geografi siswa menggunakan model pembelajaran

example non-example lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar geografi

siswa menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal tersebut karena

siswa diberikan kesempatan untuk dapat mengemukan ide-ide yang didapat

dari hasil menganalisis gambar-gambar yang diberikan dalam bekerjasama

dengan kelompoknya masing-masing.

2. Ada perbedaan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example

dengan hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 yang menggunakan model

pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran. Hasil belajar geografi siswa menggunakan model pembelajaran

example non-example lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar geografi
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siswa menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal tersebut karena

siswa diberikan kesempatan untuk dapat mengemukan ide-ide yang didapat

dari hasil menganalisis gambar-gambar yang diberikan dalam bekerjasama

dengan kelompoknya masing-masing.

3. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 1 di SMA Negeri

1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dilihat dari nilai hasil

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran example non-example

lebih baik dari nilai sebelum menggunakan model pembelajaran tersebut.

4. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe example non-

example terhadap hasil belajar geografi pada siswa kelas X 3 di SMA  Negeri

1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dilihat dari nilai hasil

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran example non-example

lebih baik dari nilai sebelum menggunakan model pembelajaran tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat

dikemukakan, antara lain:

1. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah salah satu model pembelajaran yang

variatif yang bisa dijadikan pilihan alternatif dalam menggunakan model

pembelajaran yaitu dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

example non-example sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
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2. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe example non-example guru harus bisa

mengoptimalkan waktu yang ada sehingga tahap-tahap pelaksanaan dalam

model pembelajaran kooperatif tipe example non-example dapat berjalan

dengan baik.
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