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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, dijelaskan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar (Depdiknas, 2010: 442). Sedangkan 

dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19 ayat (1), menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik (Guza, 2009: 13). Lebih lanjut, Nur dan 

Wikandari (dalam Trianto, 2012: 143) menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, 

hingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, 

teori-teori dan sikap ilmiah yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap 

kualitas proses pendidikan maupun produk pendidikan. 

 

Namun, realitanya terdapat kendala-kendala dalam mewujudkan proses 

pembelajaran ideal seperti yang telah dipaparkan di alinea sebelumnya. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, 
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terbukti bahwa masih banyak siswa (34,12%) yang belum mencapai KKM, 

untuk KKM yang harus dicapai sebesar 67, sehingga terlihat bahwa ketuntasan 

belajar siswa perlu ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara 

kepada salah satu guru IPA-Biologi di SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung, ternyata pembelajaran yang dianggap cukup mudah seperti pada 

materi peran manusia dalam pengelolaan lingkungan hanya diberikan tugas 

individu saja.  

 

Padahal, sejatinya penerapan IPA (seperti pada materi peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan) perlu dilakukan secara bijaksana sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran siswa untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam (BSNP, 2006: 

377-378). Sebab, tidak dipungkiri bahwa pada dekade terakhir permasalahan 

lingkungan menjadi bahan perbincangan di berbagai belahan dunia (Iskandar, 

2012: 1). Hasil wawancara terhadap beberapa siswa SMP Muhammadiyah 3 

Bandar Lampung menunjukkan bahwa sikap peduli lingkungan seperti 

membuang sampah pada tempatnya masih menjadi kebiasaan yang sulit untuk 

dilakukan. Berdasarkan realita tersebut, terlihat bahwa permasalahan 

lingkungan yang terjadi tidak terlepas dari peran siswa.  

 

Solusi yang ditawarkan dari permasalahan-permasalahan di atas yaitu 

menerapkan model pembelajaran examples non examples pada materi peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan. Model pembelajaran examples non 

examples mempunyai kelebihan yaitu membuat siswa lebih kritis dalam 

menganalisa gambar (terutama gambar yang berasal dari peristiwa sehari-
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hari), siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar, dan siswa 

diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya (Santoso, 2011: 1). 

Beberapa kelebihan model pembelajaran examples non examples diharapkan 

dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan lebih mudah memahami materi 

pembelajaran sehingga hasil belajar dan sikap peduli lingkungan oleh siswa 

dapat meningkat. Selain itu, hasil penelitian Damayanti (2013: 1) 

menyimpulkan bahwa penerapan model example non example berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 

Kabupaten Tebo. Sedangkan, Haryono (2012: 1) menyimpulkan adanya 

pengaruh model pembelajaran examples non examples terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SD Negeri Mangunsari 04.  

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Model Pembelajaran 

Examples Non Examples terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Sikap Peduli 

Lingkungan oleh Siswa Pada Materi Peran Manusia dalam Pengelolaan 

Lingkungan”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah model pembelajaran examples non examples berpengaruh 

terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan? 
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2. Apakah model pembelajaran examples non examples berpengaruh 

terhadap sikap peduli lingkungan oleh siswa pada materi peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran examples non examples 

terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran examples non examples 

terhadap sikap peduli lingkungan oleh siswa pada materi peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah: 

1. Sebagai masukan bagi para guru IPA supaya dapat menerapkan model 

pembelajaran examples non examples pada materi peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan. 

2. Sebagai alternatif pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi 

siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan sikap peduli 

lingkungan. 

3. Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan 

pengalaman belajar bagi peneliti dalam keterampilan melakukan 

penelitian. 
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E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu examples non examples. 

2. Hasil belajar yang dinilai yaitu hasil belajar kognitif.  

3. Sikap peduli lingkungan dibatasi pada beberapa indikator. Indikator-

indikator tersebut antara lain mencintai kerapihan dan kebersihan 

lingkungan, bersikap bijak terhadap sampah dan limbah, mendukung 

penghijauan, berpartisipasi dalam mengurangi polusi udara, serta hemat 

dalam menggunakan air dan energi. 

4. Materi pembelajaran yang diajarkan yaitu KD 7.4 “Mengaplikasikan peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan”. 

5. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung, pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

F.   Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran sejatinya tidak hanya menyampaikan materi dari guru ke 

siswa, tetapi diperlukan pembelajaran yang bermakna dan aplikatif. Proses 

pembelajaran menjadi bermakna ketika guru melibatkan siswa secara aktif 

untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru diharapkan dapat 

memfasilitasi dan memotivasi siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran 

berpusat pada siswa, tidak lagi berpusat pada guru. Dengan membangun 

pengetahuannya sendiri, siswa akan lebih memahami materi yang 



6 
 

disampaikan. Selain itu, siswa dapat mengaplikasikan materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

Salah satu upaya  yang dapat dilakukan guru untuk mewujudkan 

pembelajaran yang bermakna dan aplikatif yaitu dengan menerapkan model-

model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran yang dapat dijadikan 

alternatif yaitu model pembelajaran examples non examples. Model 

pembelajaran examples non examples menggunakan media gambar berupa 

gambar contoh dan bukan contoh. Gambar-gambar yang ditampilkan 

membuat siswa melakukan kegiatan seperti  mengamati, mengklasifikasi, 

menginterpretasi, serta memprediksi informasi. Kegiatan-kegiatan tersebut 

melatih siswa untuk menemukan fakta-fakta dan membangun konsep secara 

kooperatif. Dengan begitu, siswa menjadi lebih aktif dan lebih mudah 

memahami materi pembelajaran. Jika siswa lebih mudah memahami 

pembelajaran, maka hasil belajar kognitif siswa akan meningkat. Pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran akan menuntun siswa untuk 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari berupa sikap peduli 

lingkungan. 

 

Model pembelajaran examples non examples diharapkan dapat mempengaruhi 

hasil belajar kogitif dan sikap peduli lingkungan oleh siswa. Pada penelitian 

ini model pembelajaran examples non examples merupakan variabel bebas. 

Sedangkan,  hasil belajar kognitif dan sikap peduli lingkungan oleh siswa 

merupakan variabel terikat. Berikut ini digambarkan hubungan antar kedua 

variabel. 
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       Keterangan: X   = model pembelajaran examples non examples  

   Y1  = hasil belajar kognitif siswa 

   Y2   = sikap peduli lingkungan oleh siswa 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu 

model pembelajaran examples non examples (X) mempengaruhi hasil belajar 

kognitif (Y1) dan sikap peduli lingkungan oleh siswa (Y2) pada materi peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan. 

 

G.  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang dapat diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

1. H0: Model pembelajaran examples non examples berpengaruh tidak 

 signifikan terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi peran 

 manusia dalam pengelolaan lingkungan. 

H1: Model pembelajaran examples non examples berpengaruh signifikan 

 terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi peran manusia dalam 

 pengelolaan lingkungan. 

X 

Y1 

Y2 
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2. Model pembelajaran examples non examples berpengaruh terhadap sikap 

peduli lingkungan oleh siswa pada materi peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan. 

 

 

 

 


