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ABSTRAK 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLE DAN NON- 

EXAMPLE UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR 

SEJARAH SISWA KELAS X SMA AL-HUDA 

 JATIAGUNG LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

 

DWI ASMAYANTI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar kognitif 

Sejarah  siswa dengan menggunakan model pembelajaran Example dan Non- 

Example. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dilaksanakan 

sebanyak tiga siklus, tiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan yang terdiri dari 

tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Subjek penelitian adalah siswa di kelas X 2 

SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan pada semester genap Tahun Ajaran 

2015/2016 sebanyak 33 siswa. Alat pengumpulan data menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas belajar dengan tujuh indikator keberhasilan yaitu: 1) 

Memperhatikan penjelasan guru 2) Mengajukan pertanyaan pada guru 3) 

Menunjukkan pertanyaan pada kelompok lain saat diskusi 4) Menjawab 

pertanyaan guru 5) Menjawab/menanggapi pertanyaan siswa lain saat diskusi 6) 

Memberikan kontribusi dalam penjelasan tugas kelompok 7) Kontribusi siswa 

pada saat guru memberikan kesimpulan diakhir pelajaran  dan tes hasil belajar 

yang berupa soal esai sebanyak 5 soal. Data dari hasil observasi dan tes formatif 

pada setiap siklus menjadi dasar atau bahan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar kognitif siswa disetiap siklus setelah penggunaan model dalam 

pembelajaran Example dan Non-Example pada mata pelajaran Sejarah. 

 

Kata Kunci : Aktivitas belajar, Sejarah, Example dan Non-Example. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF EXAMPLE AND NON-EXAMPLE 

LEARNING MODEL TO INCREASE STUDENTS’ ACTIVITIES OF 

HISTORY SUBJECT AT THE TENTH GRADE OF SMA AL – HUDA 

JATIAGUNG LAMPUNG SELATAN. 

By 

DWI ASMAYANTI 

 

The objective of this research is to know students’ activities and learning product 

of cognitive aspect of history subject by using Example and Non-Example 

learning model. This research is Classroom Action Research (CAR) .This research 

was done in 3 cycles, every cycle consists of 2 meetings that consist of three 

steps: Planning, Implementing, and reflecting in order to increase learning quality. 

The subject of this research was the students of the tenth grade of SMA Al Huda 

Jatiagung Lampung Selatan at the second semester in the academic year 

2015/2016 that consisted of 33 students. Data collecting system used in this 

research was students’ observation sheet consisted of 7 indicators; 1) Paying 

attention to the teacher’s explanation, 2) asking questions to the teacher, 3) 

showing question to another group while discussing, 4) answering teacher’s 

question, 5) answering or responding question of his/her friend’s questions, 6) 

Giving contribution in explaining task in  group, 7) giving contribution to the 

teacher while concluding the lesson in the last session and post test that consisted 

of 5 essays questions. The data from the observation and formative test in every 

cycle was become basic point to be increased in the next cycle. The result of this 

research shows that there was increasing of students’ activities and learning 

product of cognitive aspect in every cycle after implementing Example and  Non-

Example Learning Model of History subject. 

 

Key word : Students’ activity, History, Example and Non-Example. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan suatu bangsa,

karena pendidikan merupakan suatu wadah untuk mencetak sumber daya manusia

yang berkualitas. Keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari seberapa

banyak sumber daya manusia yang dihasilkan dapat bersaing didunia kerja baik di

dalam maupun di luar negeri yang diimbangi dengan akhlak yang baik. Undang-

Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan pada

dasarnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peranan pendidikan harus mampu

meningkatkan kualitas manusia Indonesia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, dan bekerja keras. Selain

itu juga perlu digaris bawahi bahwa pendidikan nasional harus mampu

menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air (nasionalisme) dan

mempertebal semangat kebangsaan (patriotisme).
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Pendidikan dapat menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter

sehingga memiliki pandangan yang luas untuk mencapai suatu cita- cita yang

diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat didalam berbagai

lingkungan. Pendidikan dapat memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala

aspek kehidupan. Tujuan pendidikan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan

nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk 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.

Tujuan pendidikan nasional di atas sejalan dengan apa yang ingin dicapai dalam

tujuan mata pelajaran sejarah. Berdasarkan Kurikulum 2013, ruang lingkup materi

sejarah mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dirumuskan

dalam kompetensi dasar sejarah yang harus dimiliki siswa. Tujuan pembelajaran

sejarah di sekolah adalah agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis

dan pemahaman sejarah. Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran Sejarah dirancang

untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan cara berfikir sejarah,

membentuk kesadaran menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan,

mengembangkan inspirasi, dan mengaitkan peristiwa lokal dengan peristiwa

nasional dalam satu rangkaian Sejarah Indonesia.

Pembelajaran Sejarah bertujuan agar siswa mampu mengembangkan kompetensi

untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau
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yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan

dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka

menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa ditengah-tengah kehidupan

masyarakat dunia. Dalam pencapaian tujuan nasional, pemerintah selalu merevisi

atau melakukan penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1984, 1994, suplemen

1999, 2004 (KBK), KTSP 2006, hingga kini menggunakan kurikulum 2013

dimana didalamnya terdapat perubahan materi dan pembelajaran Sejarah.

Suatu pernyataan yang sangat fundamental dari Presiden Soekarno bahwa bangsa

yang besar adalah “Bangsa yang selalu menghargai sejarah perjuangan

bangsanya” dan ungkapannya yang harus kita ingat adalah “Jangan sekali-sekali

melupakan Sejarah”. Mengacu pada pernyataan dan ungkapan tersebut, maka kita

harus dapat memahami betapa pentingnya belajar Sejarah dalam kehidupan kita,

terutama dalam kehidupan bangsa dan tanah air kita. Mata pelajaran Sejarah

merupakan materi pelajaran yang bertujuan agar siswa sadar dan bangga sebagai

warga bangsa Indonesia dengan memahami perkembangan masyarakat Indonesia

dan di luar Indonesia pada masa lampau dan masa kini. Mempelajari Sejarah

bukan untuk dihafal, tetapi dibutuhkan pemahaman secara mendalam mencakup

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

Pada kenyataannya pelajaran Sejarah sering kali dianggap sebagai mata pelajaran

yang membosankan, sering kali siswa mengantuk, tidak bersemangat dan malas

belajar Sejarah. Fakta yang ada selalu saja siswa bertanya kenapa kita harus

belajar Sejarah yang mempelajari masa lalu. Masa lalu yang telah lewat apa

gunanya untuk dipelajari lagi. Selain itu juga, banyak hal yang menjadi hambatan
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dalam pembelajaran di sekolah yaitu: (1) doktrin paten pembelajaran Sejarah

sejak kita SD sampai SMA tidak terlepas dari 4 W + 1 H (why, when, where,

who, dan how), (2) materi masa lampau yang sangat luas meliputi seluruh aspek

kehidupan penting manusia didunia, (3) metode pembelajaran cenderung dengan

ceramah, (4) ketidak seimbangan jumlah tatap muka dengan materi yang ada, (5)

kurikulum yang selalu berubah, (6) siswa yang kurang minat membaca pelajaran

Sejarah, (7) tidak memadainya sumber-sumber belajar tertulis dan tidak tertulis,

(8) Sejarah yang selalu dipandang sebelah mata sebagai mata pelajaran kedua

setelah eksakta.

Keadaan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas belajar Sejarah siswa. Kurang

aktifnya siswa dalam pembelajaran Sejarah dapat berdampak pada rendahnya

hasil belajar Sejarah siswa. Aktivitas siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan

penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Guru hanya

menjelaskan sebatas produk dan sedikit proses. Seorang guru tidaklah mudah

menciptakan kondisi yang kondusif bagi semua siswa. Ada  siswa  yang  proaktif,

ada  siswa  yang  tidak  banyak  bicara  (pendiam)  tetapi  memiliki kemampuan

akademik diatas temannya, dan terdapat pula siswa yang banyak bicara tetapi

memiliki kemampuan rendah. Keadaan ini dapat menyebabkan kurang

bermaknanya  pelajaran  Sejarah ini, sehingga menyebabkan aktivitas belajar

siswa  menjadi rendah dan pembelajaran cenderung pasif. Padahal, dalam

Kurikulum 2013 (K13), pendekatan pengajaran yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran seharusnya siswa diposisikan sebagai pusat perhatian atau dengan

kata lain siswa yang aktif.
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Menurut Sardiman  (2000: 95) aktivitas  siswa  tidak  hanya  mendengarkan  dan

mencatat saja tetapi lebih menitikberatkan pada aktivitas atau keikutsertaan siswa

dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode ceramah lebih cenderung

menghasilkan kegiatan belajar mengajar  yang  membosankan  bagi  anak  didik.

Kondisi  seperti  ini  sangat  tidak  menguntungkan bagi guru dan anak didik.

Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan  keilmuan  dan

anak  didik  dirugikan.

SMA Al-Huda Jatiagung adalah salah satu sekolah swasta mempunyai siswa

dengan kemampuan yang bervariatif, sehingga kemampuan dalam menerima

pembelajaran juga menunjukkan hasil yang bervariatif juga. Hal ini dapat dilihat

dari hasil intake siswa yang masuk ke SMA Al-Huda Jatiagung merupakan siswa-

siswa yang berasal dari siswa yang tidak diterima di SMA negeri, dan siswa yang

memang ekonomi keluarganya rendah yang tidak mampu untuk masuk ke SMA

negeri sekalipun dia merupakan siswa yang pintar. SMA Al-Huda Jatiagung juga

merupakan sekolah inklusi yang menerima siswa-siswa yang berkebutuhan

khusus, dan kebanyakan siswa-siswa kebutuhan khusus tersebut adalah siswa

yang mempunyai kemampuan belajar yang rendah. Siswa inklusi tersebut duduk

bersama dalam kelas regular yang di dalamnya juga terdapat siswa yang

mempunyai kemampuan belajar tinggi. Khususnya di kelas X 2 yang berjumlah

33 siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru dalam

pembelajaran Sejarah menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam belajar Sejarah

hanya sedikit dibandingkan siswa yang kurang aktif belajar Sejarah. Aktivitas

belajar siswa kelas X 2 ini dapat tergambar dari hasil observasi guru di kelas.
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Tabel 1. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Sejarah Siswa di Kelas X 2
SMA Al-Huda Jatiagung

NO Indikator Aktivitas Belajar Jumlah
Siswa

%

1 Memperhatikan penjelasan guru 5 15,00

2 Mengajukan pertanyaan pada guru 2 6,00

3 Mengajukan pertanyaan pada kelompok lain saat
diskusi

6 18,00

4 Menjawab pertanyaan guru 4 12,00

5 Menjawab/menanggapi pertanyaan siswa lain
saat diskusi

5 15,00

6 Memberikan kontribusi dalam mengerjakan
tugas kelompok

8 24,00

7 Kontribusi siswa pada saat guru memberikan
kesimpulan diakhir pembelajaran

3 9,00

Sumber: Hasil Pengamatan Awal tanggal 4 November 2015 Guru Mata
Pelajaran Sejarah

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel I, dapat terlihat bahwa aktivitas belajar

siswa di kelas X 2 pada mata pelajaran Sejarah rendah. Siswa yang

memperhatikan guru masih rendah karena masih banyak siswa yang belum fokus

pada kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa pada kegiatan siswa

mengajukan pertanyaan saat pembelajaran juga masih rendah, dimana banyak

siswa yang diam ketika guru memberikan kesempatan bertanya. Aktivitas belajar

pada indikator mengajukan pertanyaan pada kelompok lain juga masih rendah

karena dari siswa keseluruhan hanya satu sampai dua orang saja yang terlihat aktif

bertanya, sedangkan indikator memberikan kontribusi dalam mengerjaka tugas

kelompok sudah mulai baik. Aktivitas belajar siswa pada indikator aktivitas

kontribusi siswa pada saat guru memberikan kesimpulan diakhir pembelajaran

masih terlihat sangat rendah juga. Siswa yang memiliki aktivitas belajarnya

rendah biasanya juga mempunyai hasil belajar rendah juga. Hal tersebut dapat
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terlihat pada hasil belajar siswa kelas X 2 dimana sebagian siswanya mendapatkan

hasil belajar yang tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Tabel 2. Hasil Ulangan Harian I Mata Pelajaran Sejarah Kelas X 2
SMA Al-Huda Jatiagung Tahun Ajaran 2015/2016

No. Hasil Belajar Jumlah Siswa % Keterangan
1. Nilai ≥ 73 13 39 Tuntas
2. Nilai < 73 20 61 Tidak Tuntas

Jumlah 33 100,00

Sumber: Arsip Nilai Guru Mata Pelajaran Sejarah Semester Ganjil
2015/2016

Berdasarkan hasil ulangan harian Sejarah  kelas X 2 SMA Al-Huda di atas yang

mengacu pada KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal) yang terdapat dalam

Dokumen I SMA Al-Huda Jatiagung Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu 73 dapat

diketahui bahwa siswa yang telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)

lebih sedikit dibandingkan siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal). Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas

X 2 masih rendah.

Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Sejarah tersebut  diduga

dipengaruhi oleh faktor dari guru dalam melakukan pembelajaran Sejarah dimana

guru lebih dominan menggunakan metode ceramah yang monoton (teacher

center). Guru masih lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam proses

pembelajaran, masih terfokus pada buku pelajaran sebagai sumber pembelajaran

dan kurang variatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sehingga proses

pembelajaran Sejarah berjalan monoton hal ini dikarenakan guru tidak mendesain

metode pembelajarannya dan  kurangnya pengetahuan guru mengenai penggunaan

model dan media pembelajaran yang menarik bagi siswa dalam proses
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pemebalajaran. Selain itu juga penguasaan materi guru dalam menyampaikan

informasi-informasi yang berkaitan dengan materi masih rendah karena materi

pelajaran Sejarah yang luas dan jumlah jam yang tersedia tidak sesuai dengan

materi yang ada.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya aktivitas belajar siswa juga disebabkan

karena  sarana yang membantu dalam proses pembelajaran yang tersedia di

sekolah masih kurang yaitu sumber belajar yang tersedia disekolah seperti buku

mata pelajaran Sejarah yang tidak memadai dan tidak sebanding dengan jumlah

siswa, penyediaan LCD proyektor yang masih kurang tidak sebanding dengan

jumlah kelas yang ada,  sarana pembelajaran yang tersedia di kelas hanya papan

tulis, dan tidak berfungsinya laboratorium multimedia yang tidak berfungsi karena

rusak dan tidak lengkap.

Selain itu juga, faktor lingkungan dapat membawa pengaruh terhadap rendahnya

aktivitas belajar siswa. SMA Al-Huda merupakan salah satu sekolah swasta yang

terletak di pinggir kota dan termasuk sekolah yang masih kurang prestasinya.

Fasilitas belajar yang tersedia  masih kurang lengkap seperti media pembelajaran

yang tidak lengkap dan laboratorium pembelajaran ada tetapi tidak lengkap.

Permasalahan tersebut di atas memunculkan dugaan penyebab pengaruh terhadap

rendahnya aktivitas belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Sejarah. Siswa

ketika dievaluasi tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan

oleh guru. Keadaan tersebut membuat hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Sejarah rendah. Rendahnya hasil belajar ini menggambarkan aktivitas belajar

siswa yang rendah. Secara teoritis untuk mengatasi permasalahan yang ada pada
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siswa di kelas X 2 tersebut di atas, adalah  dengan menggunakan strategi model

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam

pelajaran sejarah. Solusi tersebut adalah dengan melakukan penerapan model

pembelajaran Example dan Non-Example dengan strategi pembelajaran kooperatif

(cooperative learning), yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi

siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi (Nur, 2002: 25).

Penerapan model pembelajaran Example dan Non-Example ini dilakukan dengan

menggunakan media gambar. Media gambar digunakan untuk membantu guru

dalam proses belajar mengajar, mendekati situasi dengan keadaan yang

sesungguhnya, dan proses belajar mengajar akan lebih komunikatif dan menarik.

Model pembelajaran ini, siswa dapat lebih mudah menganalisis materi

pembelajaran dan membangun pengetahuan-pengetahuannya melalui gambar-

gambar yang ditayangkan oleh guru. Jadi, apa yang disampaikan oleh guru bukan

hanya sekedar narasi ceramah saja tetapi siswa dapat mengetahui fakta-fakta yang

terjadi dari suatu peristiwa Sejarah. Selain itu juga, dengan strategi pembelajaran

kooperatif atau dalam kelompok diskusi, siswa dapat belajar dan bekerja sama

dalam kelompok-kelompok kecil secara koloboratif, komunikatif, dan

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelompok lainnya dan guru.

Dengan menggunakan model pembelajaran Example dan Non-Example

diharapkan aktivitas belajar siswa akan lebih meningkat baik pada indikator

memperhatikan penjelasan guru, mengajukan pertanyaan pada guru, mengajukan

pertanyaan pada kelompok lain saat diskusi, menjawab pertanyaan guru,

menjawab/menanggapi pertanyaan siswa lain saat diskusi, memberikan kontribusi
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dalam menjelaskan tugas kelompok dan kontribusi siswa pada saat guru

memberikan kesimpulan diakhir pembelajaran.

Melalui model pembelajaran Example dan Non-Example ini, diharapkan aktivitas

belajar siswa dalam belajar Sejarah dapat lebih aktif khususnya siswa kelas X 2

SMA Al-Huda Jatiagung. Pembelajaran sejarah tidak lagi terpusat pada guru saja

melainkan siswa diajak untuk aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran.

Dengan diskusi siswa akan lebih aktif untuk bertanya, menjawab dan memberikan

pendapat sehingga pembelajaran tidak lagi membosankan dan membuat jenuh

siswa. Melalui model pembelajaran Example dan Non-Example diharapkan siswa

akan lebih aktif dalam pembelajaran Sejarah, mandiri, berkerja sama, dan

membangkitkan kesadaran siswa untuk belajar Sejarah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian

tindakan kelas untuk meningkatkan aktivitas belajar Sejarah siswa kelas X 2 di

SMA Al-Huda Jatiagung dengan penerapan model pembelajaran Example dan

Non-Example.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan

beberapa masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasil  belajar sejarah siswa kelas X 2 rendah, dimana siswa yang memiliki

nilai hasil belajarnya telah mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal)

yaitu ≥ 73 hanya 29%, siswa tersebut adalah siswa yang mempunyai tingkat

kecerdasannya tinggi dan sedang, sedangkan siswa yang memiliki nilai hasil
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belajar tidak mencapai KKM (kriteria ketuntasan maksimum) sebanyak 71%.

Siswa yang tidak mencapai KKM tersebut adalah siswa yang mempunyai

tingkat kecerdasan rendah.

2. Situasi belajar dikelas khususnya di kelas X 2 yang kurang mendukung yang

dipengaruhi oleh kondisi kelas yang terdiri dari siswa yang memiliki tingkat

kecerdasan sedang dan rendah, serta motivasi belajar yang kurang.

3. Siswa dalam proses pembelajaran pasif.

4. Siswa tidak mau bertanya jika tidak ditunjuk.

5. Siswa lebih dominan mendengarkan dan mencatat saja.

6. Siswa mengantuk  dalam proses pembelajaran

7. Siswa jenuh ketika belajar Sejarah

8. Materi pelajaran Sejarah yang sangat banyak yang tidak sebanding dengan

jumlah jam yang tersedia.

9. Guru dalam melakukan pembelajaran sejarah lebih dominan menggunakan

metode ceramah yang monoton (teacher center).

10. Pengetahuan guru tentang media dan model pembelajaran yang menarik

dalam penyampaian materi masih kurang.

11. Penguasaan materi guru dalam menyampaikan informasi-informasi yang

berkaitan dengan materi masih rendah.

12. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia disekolah masih kurang, seperti

buku pelajaran Sejarah yang tidak memadai dengan jumlah siswa, penyediaan

LCD proyektor yang masih kurang tidak sebanding dengan jumlah kelas yang

ada, dan jumlah laboratorium Multimedia hanya satu dan tidak lengkap

bahkan ada sebagian alatnya yang rusak.
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13. Faktor guru yang lebih dominan menggunakan metode ceramah dalam

penyampaian materi, media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran

kurang menarik hanya dengan menggunakan media belajar yang tersedia

dikelas seperti papan tulis, ditambah lagi penguasaan materi guru dalam

penyampaian materi masih rendah kurang dikarenakan jumlah jam tatap

muka yang tidak sebanding dengan luasnya materi pelajaran Sejarah.

14. Siswa lebih dominan mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting saja.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan banyaknya masalah yang dapat

diidentifikasi maka penelitian ini dibatasi pada penerapan model pembelajaran

Example dan Non-Example untuk meningkatkan aktivitas belajar Sejarah siswa

kelas X  2  SMA Al-Huda Jatiagung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Apakah model pembelajaran Example dan Non-Example dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Sejarah siswa kelas

X 2 SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan?

2. Apakah model pembelajaran Example dan Non-Example dapat

meningkatkan hasil belajar Sejarah siswa kelas X 2 SMA Al-Huda

Jatiagung Lampung Selatan?
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1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan mencari gambaran

yang sekaligus menjawab permasalahan penelitian dengan paparan deskriptif

tentang:

1. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan model pembelajaran Example dan

Non-Example untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada

pembelajaran Sejarah siswa kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung Lampung

Selatan.

2. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan model pembelajaran Example dan

Non-Example untuk meningkatkan hasil belajar Sejarah siswa kelas X 2

SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan.

1.6 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian dengan judul penelitian

“Penerapan Model Pembelajaran Example dan Non-Example Untuk

Meningkatkan Aktivitas Belajar Sejarah Siswa Kelas X 2 SMA Al-Huda

Jatiagung Lampung Selatan” adalah:

1. Bagi Siswa:

a. Membantu siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar Sejarah.

b. Membantu siswa memahami konsep, peristiwa Sejarah, fakta dan

interpretasi serta kebenaran sejarah melalui model pembelajaran Example

dan Non-Example supaya siswa tidak keliru dalam memahami Sejarah.

c. Konstruktif dalam menelaah eksistensi masa lalu, menghargai perjuangan

dan hasil-hasil kebudayaan masa lampau melalui visualisasi.
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d. Membangun keberanian mengungkapkan fakta-fakta Sejarah, kritis pada

setiap peristiwa masa lalu.

2. Bagi Guru

a. Menjadi terampil dan kreatif dalam menggunakan model pembelajaran

Example dan Non-Example dalam meningkatkan hasil belajar siswa

dalam pembelajaran Sejarah, selain itu juga dari segi penyampaian materi

lebih fokus  dan efektif.

b. Penggunaan waktu dalam proses pembelajaran menjadi efisien.

c. Meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan

kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta

didik.

d. Mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang,

nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode,

teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran.

3. Bagi Sekolah adalah mempunyai guru yang pintar dalam penggunaan model

pembelajaran Example dan Non-Example.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

a. Penelitian ini dilakukan pada kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung tahun

Pelajaran 2015/2016 dengan konsep pembelajaran visual dengan materi hasil-

hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara Indonesia.

b. Aspek yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa melalui visualisasi gambar,

membuat kreasi siswa cerita bergambar serta tahap kritis analisis guna

meningkatkan hasil belajar siswa.
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c. Metode yang digunakan adalah dengan metode diskusi dan presentasi kelas.

d. Lingkup Ilmu  adalah  Desain Pembelajaran dan Model Pembelajaran IPS.

Pada hakekatnya, model desain pembelajaran merupakan alternatif model

yang dapat dipilih oleh guru untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar

IPS (Sapriya, 2009: 143). Hal tersebut harus dilakukan oleh seorang guru

dengan tujuan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Selain hasil

belajar yang maksimal, salah satu tujuan yang harus dicapai dalam

pembelajaran IPS adalah agar peserta didik menjadi warga negara Indonesia

yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang bertanggung

jawab (Supardan, 2015: 19).  Untuk di tingkat SD/MI dan SMP/MTs mata

pelajaran sejarah merupakan bagian intergral dari mata pelajaran IPS,

sedangkan pada tingkat pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) diberikan

sebagai mata pelajaran tersendiri (Supardan, 2015: 77).

Menurut Arends dalam Trianto (2009: 25) menyeleksi enam model

pembelajaran yang sering dan prktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu

presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif,

pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. Dalam memilih suatu

model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan,seperti

materi pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan sarana prasarana

yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat

tercapai.
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1.8 Bidang kajian IPS

Pendidikan IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu

tersendiri (Soemantri, Nu’man. 2001: 89). Pendidikan IPS memiliki 5 tradisi

social studies, yakni (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (Social Studies as

citizenship transmission), (2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (Social Studies as

social sciences) (3) IPS sebagai penelitian mendalam (Social Studies as reflective

inquiry), (4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial (Social Studies as social

criticims) dan (5) IPS sebagai pengembangan  pribadi individu (Social Studies as

personal development of the individual) ( Sapriya, 2009: 13-14).

Penelitian ini merujuk pada tradisi IPS yang kelima yaitu IPS sebagai

pengembangan pribadi individu (Social Studies as personal development of the

individual), alasannya karena pada penelitian ini membahas mengenai aktivitas

belajar siswa  dengan menggunakan model pembelajaran example non-example

pada mata pelajaran Sejarah. Aktivitas belajar siswa yang semula rendah menjadi

meningkat. Perubahan aktivitas belajar siswa inilah yang dapat dikatakan sebagai

pengembangan pribadi individu (Social Studies as personal development of the

individual). Dengan demikian, peningkatan aktivitas ini dapat meningkatkan hasil

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Sejarah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PENGUJIAN
HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian  Belajar dan Pembelajaran

Berdasarkan pendapat Hamalik (2003: 154), belajar adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa keterampilan dan

pengetahuan yang diperlukan. Proses belajar pada dasarnya dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan atau kompetensi personal. Hampir semua kegiatan

manusia yang meliputi kecakapan, keterampilan, kegemaran, kebiasaan,

pengetahuan, dan sikap manusia terbentuk dan  berkembang karena adanya

proses belajar.  Pengertian lain juga menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan

tingkah laku yang relatif  mantap  berkat  latihan  dan  pengalaman.

Sedangkan makna belajar menurut beberapa ahli salah satunya Cronbach dalam

Sardiman (2000: 20) pembelajaran yang ditunjukkan dengan perubahan tingkah

laku sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Menurut Cronbach bahwa perubahan

tingkah laku siswa yang terjadi dalam proses pembelajaran merupakan hasil dari

sebuah pengalaman yang didapat oleh siswa selama proses belajar dan mengajar.
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Croncbach menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses untuk

mengamati, membaca, maniru, dan mencoba sesuatu dengan usaha mereka sendiri

untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk. Menurut Harold Spears bahwa

pembelajaran yang didapat oleh siswa  merupakan hasil dari mengamati,

membaca, maniru, dan mencoba sesuatu dengan usaha mereka sendiri untuk

mendengarkan dan mengikuti petunjuk selama proses belajar dan mengajar. Sama

halnya seperti yang dikemukakan oleh Gagne dalam Wilis (1988: 13) bahwa

belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisma berubah

prilakunya sebagai akibat pengalaman.

Definisi belajar secara lengkap kemudian dikemukakan oleh Slavin (2000: 141),

yang mendefinisikan belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada

individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau

perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Selanjutnya

Slavin juga mengatakan bahwa proses belajar terjadi melalui banyak cara baik di

sengaja maupun tidak di sengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju

pada suatu perubahan pada diri pembelajar.

Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka disimpulkan bahwa belajar secara

umum diartikan sebagi perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman,

dan bukan karena pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya atau karakteristik

seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak lahir dan bahkan ada yang

berpendapat sebelum lahir. Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat. menurut

Sudjana (2005: 28) belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya
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perubahan pada diri seseorang dengan adanya perubahan pada diri seseorang.

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk,

seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya,

keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya

penerimaannya dan aspek-aspek lain yang ada pada individunya. Agar dapat

berlangsung efektif dan efisien, proses belajar perlu dirancang menjadi sebuah

kegiatan pembelajaran.

Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan

maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar, sedangkan UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan

belajar. Sedangkan menurut Trianto (2009: 17) pembelajaran merupakan aspek

kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan.

Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna

kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka

mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Trianto (2009: 20) bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila

memenuhi persyaratan utama keefektifan pengajaran, yaitu:

a. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM.
b. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara siswa.
c. Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa

(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan.
d. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan

struktur kelas yang mendukung butir, tanpa mengabaikan butir.
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Proses belajar dan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran example

non-example untuk meningkatkan aktivitas belajar sejarah siswa, teori belajar dan

pembelajaran yang mendasarinya adalah:

1. Teori Belajar Behavioristik

Teori belajar bihaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan

Berliner tentang perubahan prilaku sebagi hasil dari pengalaman. Teori ini

berkembang menjadi aliran psikologis. Aliran ini menekankan pada terbentuknya

prilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Asumsi utama behaviorisme adalah

bahwa prilaku yang dapat diamati adalah fokus studi, yang harus dipelajari adalah

elemen paling sederhana dari prilaku, dan proses belajar adalah perubahan

behavioral (Gredler, 2011: 49). Teori behavioristik lalu berkembang menjadi

aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan

praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik.

Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil

belajar.

Teori belajar behavioristik merupakan suatu perubahan perilaku yang dapat

diamati melalui hubungan antara stimulus dan respon berdasarkan prinsip

mekanistik. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya,

mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Terbentuknya

hubungan stimulus dan respon pada suatu organisma, akan menimbulkan kesan-

kesan tertentu dan kesan tersebut akan diolah menjadi pengalaman. Proses belajar

melibatkan terbentuknya hubungan tertentu antara stimulus dan respon. Respon

dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya
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perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila

dikenai hukuman.

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon (Slavin,

2000: 143). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan

perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input

yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja

yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau

tanggapan pebelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses

yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena

tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur yang dapat diamati adalah stimulus dan

respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang

diterima oleh pebelajar (respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting

untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor

penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement)

maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi/dihilangkan

(negative reinforcement) maka respon juga semakin kuat.

Tokoh aliran behavioristik lainnya adalah Thorndike. Menurut Thorndike dalam

Winansih (2009: 10), belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon.

Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran,

perasaan yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah

reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran,
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perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi perubahan tingkah laku akibat kegiatan

belajar dapat berwujud konkrit, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkrit yaitu

yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan

pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah

laku yang tidak dapat diamati.

2. Teori belajar konstruktivistik

Teori belajar konstruktivistik merupakan landasan berpikir (filosofis)

pembelajaran kontekstual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia

sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks. Dengan teori ini

siswa dapat berpikir  untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat

keputusan. Siswa akan lebih paham karena terlibat langsung dalam membina

pengetahuan, dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi.

Menurut teori konstruktivistik ini, 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 siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka

sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi

mereka sendiri untuk belajar (Nur.M, 2002: 8).

Tema dalam kerangka teoritik Bruner adalah bahwa belajar merupakan proses

aktif dimana siswa mengkonstruk gagasan atau konsep baru berdasarkan

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Disini terdapat dua (2) pengertian yakni

(a) siswa mengkonstruk pemahaman baru dengan menggunakan apa yang telah
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mereka ketahui sebelumnya (berani tidak mengenal tabularasa), dan (b) belajar

adalah proses aktif, dimana peserta didik dihadapkan dengan apa yang dipahami

dan dipertemukan dengan situasi yang baru. Proses aktif disini mengacu pada

aplikasi pemahaman yang dimilikinya, menghubungkan dengan elemen-elemen

baru, mempertimbangkan konsistensi pengetahuan yang lama dengan yang baru,

dan berdasarkan pertimbangan tersebut dapat memodifikasi pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan kedua teori di atas, dalam model pembelajaran Example

dan Non-Example, jika dilihat dari sudut teori belajar konstruktivistik, salah satu

prinsip yang paling penting dalam pendidikan adalah guru tidak hanya sekedar

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri

pengetahuan dalam benaknya melalui apa yang telah diamati dalam gambar-

gambar yang telah ditayangkan oleh guru serta menganalisisnya. Guru dapat

memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri (Hamdayama,

2014: 99). Sedangkan jika dilihat dari sudut teori behavioristik, model

pembelajaran Example dan Non-Example dengan strategi pembelajaran kooperatif

diharapkan siswa dapat mengalami perubahan tingkah laku dalam proses

pembelajaran sejarah. Perubahan tingkah laku tersebut dapat terlihat dari aktivitas

belajar siswa dalam pembelajaran sejarah lebih terpusat pada siswa.

2.1.2 Model Pembelajaran Example dan Non-Example

Pembelajaran dengan menggunakan media menjadi sangat penting bagi seorang

guru guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan selain itu juga manfaat

dari media ini adalah untuk guru dapat membantu dalam proses mengajar,
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mendekati situasi dengan keadaan yang sesungguhnya (Hamdayama, 2014: 98).

Salah satu model pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran adalah

model pembelajaran Example dan Non-Example. Model pembelajaran Example

dan Non-Example merupakan suatu model pembelajaran dengan menggunakan

media gambar yang ditampilkan melaui LCD proyektor, dengan tujuan agar siswa

dapat lebih termotivasi dan lebih berminat dalam belajar, lebih melatih diri siswa

untuk menganalisis gambar menjadin sebuah deskripsi mengenai gambar yang

disajikan. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap Example dan Non-

Example, diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman

yang lebih dalam mengenai materi yang ada.

Model pembelajaran Example dan Non-Example ini mengajarkan pada siswa

untuk belajar mengerti dan menganalisis sebuah konsep. Strategi yang diterapkan

dari metode ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara tepat dengann

menggunakan dua hal yaitu Example dan Non-Example dari suatu definisi konsep

yang ada, dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan

konsep yang ada. Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi

contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan Non-Example

memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang

sedang dibahas (Hamdayama, 2014: 98).

Sedangkan menurut Holt dalam Silberman (2009: 5) mengungkapkan, belajar

semakin baik jika siswa diminta melakukan hal-hal berikut: 1). mengungkapkan

informasi dengan bahasa mereka sendiri. 2). memberikan contoh-contoh. 3).

mengenalnya dalam berbagai samaran dan kondisi. 4). melihat hubungan antara
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suatu fakta atau gagasan dengan yang lain. 5).menggunakannya dengan berbagai

cara. 6) memperkirakannya berapa konsekuensinya. 7). mengungkapkan lawan

atau atau kebalikannya. Jika kita pahami pendapat dari John Holt tersebut, maka

kita dapat menarik kesimpulan bahwa belajar akan semakin baik jika mereka

mengungkapkan contoh-contoh dan lawan atau kebalikannya, melihat

hubungannya dan mengungkapkan dengan informasi mereka sendiri.

Sebagai contoh,  pada penelitian ini dalam materi kehidupan masyarakat pra-

sejarah pada zaman batu, example (contoh) adalah gambar-gambar yang

menunjukkan tentang materi yang sedang dibahas misalnya: gambar alat-alat

kehidupan pada zaman batu, sedangkan non-example (bukan contoh) adalah

gambar yang menunjukkan bukan materi yang sedang dibahas misalnya gambar

alat-alat kehidupan pada zaman logam.

Model pembelajaran Example dan Non-Example ini merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu

mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Menurut teori dan

pengalaman agar kelompok kohesif (kompakpartipatif), tiap anggota kelompok

terdiri atas 4-5 orang, siswa heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada

kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa

laporan atau presentasi. (Suyatno, 2009: 51-52).
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Langkah-langkah dari proses pembelajaran Example dan Non-Example menurut

Slavin dalam Hamdayama adalah:

a. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

b. Guru menempelkan gambar di papan tulis atau ditayangkan melalui
OHP atau LCD.

c. Guru memberikan petunjuk dan kesempatan kepada siswa untuk
memperhatikan atau menganalisis gambar.

d. Melalui diskusi kelompok 4-5 orang siswa, hasil diskusi dari analisis
gambar tersebut dicatat pada kertas kerja siswa.

e. Tiap kelompok diberikan kesempatan memberikan hasil diskusinya.
f. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
(Hamdayama, 2014: 99)

Sedangkan menurut Suprijono (2009: 12), langkah-langkah model pembelajaran

Example dan Non-Example, diantaranya berikut ini:

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

b. Guru menempelkan gambar dipapan atau ditayangkan melalui LCD
atau OHP, jika ada dapat pula menggunakan proyektor. Pada tahapan
ini, guru juga meminta bantuan siswa untuk mempersiapkan gambar
yang telah dibuat dan sekaligus pembentukan kelompok.

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

d. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, hasil diskusi dari
analisis gambar tersebut dicatat pada kertas.

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

f. Mulai dari komentar / hasil diskusi peserta didik, guru mulai
menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Setelah
memahami hasil dari analisis yang dilakukan siswa, maka guru mulai
menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.

g. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
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Keuntungan dari Model pembelajaran Example dan Non-Example:

a. Siswa berangkat dari satu definisi, yang selanjutnya digunakan untuk
memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih
konpleks.

b. Siswa terlibat dalam proses discovery, yang mendorong mereka
menggabungkan konsep secara progresif lewat pengalaman dari Example
dan Non-Example.

c. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik
dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian Non Example yang
dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu
karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian Example.

(Hamdayama, 2014: 101).

Kebaikan dari model pembelajaran Example dan Non-Example:

a. Siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar.
b. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar.
c. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran Example dan Non-Example

adalah:

a. Tidak semua materi  dapat disajikan dalam bentuk gambar.
b. Memakan waktu yang cukup lama.

Sama halnya dengan konsep Example dan Non-Examples yang telah dikemukakan

diatas, Huda (2013: 235) juga mengemukakan bahwa langkah-langkah

pembelajaran kooperatif tipe Examples dan Non examples sebagai berikut :

1) Mempersiapkan gambar-gambar
Mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2) Menempelkan gambar
Menempelkan gambar contoh dan bukan contoh  di papan tulis atau
ditayangkan lewat OHP/proyektor/ hanya berupa slide kertas..

3) Pembagian kelompok
Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok dimana setiap kelompoknya
terdiri dari 4-5 orang siswa yang memprioritaskan heterogenitas
(keragaman) kelas dalam presentasi akademik, gender/jenis kelamin,
rasa tau etnik.
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4) Penyampaian Tujuan
Memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada setiap kelompok
untuk memperhatikan dan atau menganalisa gambar dengan cara
memilih/menunjukan contoh gambar dan yang bukan contoh.

5) Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim kelompok)
Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Siswa mencatat
hasil diskusi dari analisis gambar pada kertas. Guru memberi LKS
untuk diberdiskusikan bersama kelompok. Memberi kesempatan bagi
tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas.

6) Persentasi Guru
Berdasarkan komentar atau hasil diskusi siwa, guru menjelaskan
materi sesuai tujuan yang ingin dicapai.

7) Penutup
Guru memberi evaluasi (Post-tes) setiap individu, setelah itu guru
memberi tugas dirumah.

Sedangkan keunggulan dan kekurangan Model Pembelajaran Examples dan Non

Examples menurut Huda ( 2013: 236) yaitu:

Keunggulannya yaitu: siswa lebih kritis dalam menganalisis sebuah

gambar, siswa mengetahui aplikasi materi berupa gambar, dan siswa diberi

kesempatan mengemukakan pendapatnya, dan kekurangannya yaitu:

semua materi pelajaran tidak dapat disajikan dalam bentuk gambar, selain

karena persiapannya yang terkadang membutuhkan waktu yang lama.

2.1.3 Aktivitas Belajar

Belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas

proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas

pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun

rohani sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah

dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif afektif maupun psikomotor

(Hanafiah, 2010: 23). Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, seorang

guru dalam proses pembelajaran diwajibkan untuk selalu memperhatikan
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keaktifan siswa. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dapat di lihat

dari aktivitas belajar yang ditunjukkan oleh siswa selama proses pembelajaran.

Sedangkan Rosseau menyatakan bahwa dalam belajar segala pengetahuan harus

diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, dengan bekerja

sendiri,  dengan  fasilitas  yang  diciptakan  sendiri,  baik secara  rohani  maupun

teknis  (Rosseau  dalam  Sardiman, 2000: 96). Hal ini menunjukkan bahwa setiap

orang yang bekerja harus aktif sendiri, tanpa adanya  aktivitas  maka  proses

belajar  tidak  mungkin  terjadi.

Aktivitas siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal yaitu:

1. Aktivitas visual (visual activities): membaca, melihat gambar-gambar,
mengamati orang lain bekerja, mengamati eksperiment, demonstrasi,
pameran, dan bermain.

2. Aktivitas lisan (oral activities): mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi
saran, mengemukakan pendapat, wawancara, dan diskusi.

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities): mendengarkan penyajian
bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok,
mendengarkan suatu instrumen musik, dan mendengarkan sutu siaran
radio.

4. Aktivitas menulis (writing activities): menulis cerita, menulis laporan,
memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, membuat
rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket.

5. Aktivitas menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, peta,
pola.

6. Aktivitas metrik: melakukan percobaan ilmiah, memilih alat-alat,
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan
(simulasi), menari, berkebun.

7. Aktivitas mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah,
menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat
keputusan.

8. Aktivitas emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan
sebagainya.

(Hamalik, 2006: 90-91)

Sedangkan menurut Diedrich dalam Hanafiah (2010: 24) menyatakan, aktivitas

belajar dibagi ke dalam delapan kelompok, yaitu sebagai berikut:
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1. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat
gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan
mengamati orang lain bekerja atau bermain.

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), yaitu mengemukakan suatu
fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan
pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara
diskusi dan interupsi

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), yaitu
mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi
kelompok, atau mendengarkan radio.

4. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita,
menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat
outline atau rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket.

5. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu
menggambar, membuat grafik, diagram, peta dan pola.

6. Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu melakukan
percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model,
menyelenggarakan permainan, serta menari dan berkebun.

7. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan
mengingat, memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat
hubungan-hubungan, dan membuat keputusan.

8. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yaitu minat,
membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup.

Adanya pembagian jenis aktivitas di atas, menunjukkan bahwa aktivitas di

sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat

tercipta di sekolah, maka sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan

dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal.

Aktivitas siswa juga dapat dikatakan sebagai kegiatan atau perilaku yang terjadi

selama proses belajar mengajar. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud dalam

kegiatan pembelajaran adalah kegiatan aktivitas siswa yang mengarah pada proses

belajar. Aktivitas tersebut dibagi menjadi dua antara lain: 1) aktivitas on task,

yaitu aktivitas yang relevan dengan pembelajaran seperti bertanya pada guru,

dapat menjawab pertanyaan guru, menjawab pertanyaan teman, memberi

pendapat dalam diskusi, menyelesaikan tugas dari guru, dan ketepatan dalam

mengumpulkan soal, 2) aktivitas off task, yaitu aktivitas yang tidak relevan
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dengan pembelajaran seperti ngobrol, mengganggu teman, keluar masuk kelas,

melamun dan bermain hand phone.

Berdasarkan beberapa konsep mengenai aktivitas belajar siswa, maka dapat

disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan belajar yang harus

dilaksanakan dengan giat, rajin, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh

melibatkan fisik maupun mental  secara  optimal  yang meliputi  aktivitas visual,

aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas menggambar,

aktivitas metrik, aktivitas mental, dan aktivitas emosional supaya mendapat

prestasi yang gemilang. Pada penelitian tindakan ini indikator aktivitas belajar

yang akan diteliti adalah pada tujuh (7) indikator yaitu: memperhatikan penjelasan

guru, mengajukan pertanyaan pada guru, mengajukan pertanyaan pada kelompok

lain saat diskusi, menjawab pertanyaan guru, menjawab/menanggapi pertanyaan

siswa lain saat diskusi, memberikan kontribusi dalam menjelaskan tugas

kelompok dan kontribusi siswa pada saat guru memberikan kesimpulan diakhir

pembelajaran.

2.1.4 Pengajaran Sejarah Dalam Kurikulum

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul

dan perkembangan serta peranan  masyarakat  di masa lampau berdasarkan

metode dan metodologi tertentu. Kartodirjo menyatakan bahwa Sejarah dapat

dilihat dari subyektif dan obyektif. Sejarah dalam arti subyektif adalah suatu

konstruk, yaitu bangunan yang disusun oleh subyek/Sejarawan/penulis sebagai

suatu uraian atau cerita (Kartodirjo, 1992: 14-15). Sedangkan berdasarkan isi

kurikulum yang tertuang dalam Depdiknas memberikan pengertian Sejarah
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sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai

proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa

lampau hingga kini (Depdiknas, 2006: 11). Terkait dengan pendidikan di sekolah

dasar hingga sekolah menengah, pengetahuan masa lampau tersebut mengandung

nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan,  membentuk

sikap, watak dan kepribadian peserta didik.

Mata pelajaran Sejarah telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai

bagian integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat pendidikan

menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran Sejarah

memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang

bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air, karena materi sejarah mengandung:

1. Nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme,
nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses
pembentukan watak dan kepribadian peserta didik;

2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk
peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan
pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan
peradaban bangsa Indonesia di masa depan

3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas
untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi
bangsa

4. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi
krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari;

5. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung
jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan
hidup. (Supardan, 2015: 77)

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menjelaskan

ruang lingkup dalam Kurikulum KTSP meliputi Mata pelajaran Sejarah untuk

Sekolah Menengah Atas meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
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1. Prinsip dasar ilmu sejarah

2. Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia

3. Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia

4. Indonesia pada masa penjajahan

5. Pergerakan kebangsaan

6. Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia.

Sedangkan dalam Kurikulum 2013, bahwa ruang lingkup materi sejarah

mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dirumuskan dalam

kompetensi dasar sejarah yang harus dimiliki siswa. Ruang lingkup pengajaran

sejarah Indonesia untuk jenjang SMA/MA/SMK untuk kelas X dan XI meliputi

prinsip dasar ilmu Sejarah, zaman kuno, zaman pertengahan, zaman pergerakan

daerah, zaman modern, dan tokoh Sejarah, sedangkan ruang lingkup materi untuk

kelas XII meliputi Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru,

Reformasi, Indonesia dalam konteks, dan Indonesia dalam konteks pergaulan

dunia (Permendikbud Nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi).

Sangat luasnya materi pelajaran Sejarah membuat pembagian substansi Sejarah

harus benar-benar ditinjau secara proposional karena data dan fakta sudah terjadi

ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ruang dan waktu dalam pembelajaran Sejarah

memungkinkan siswa untuk verstehen dan erleben (menyelami dan mendalami).

Berdasarkan sebaran materi kurikulum 2013 maupun Kurikulum KTSP, maka

kondisi obyektif pengajaran Sejarah di kelas lebih banyak pada ceramah

bervariasi, dikarenakan siswa kurang menyadari pentingnya buku pegangan untuk

menunjang proses analisis peristiwa masa lampau. Guru sebagai teacher center
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semestinya siswa sebagai pusat pembelajaran. Selain itu dalam kurikulum 2013

pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan saintifik. Yang terdiri dari

lima langkah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,

mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikan. Dalam hal ini,

seorang guru dituntut kreatif dalam penyampaian materi. Penggunaan model

pembelajaran dalam penyampaian pembelajaran Sejarah menjadi sangat penting

dalam rangka mencapai keberhasilan suatu proses pembelajaran.

2.1.5 Sejarah dalam IPS

Pendidikan IPS memiliki 5 tradisi social studies, yakni (1) IPS sebagai transmisi

kewarganegaraan (Social Studies as citizenship transmission), (2) IPS sebagai

ilmu-ilmu sosial (Social Studies as social sciences) (3) IPS sebagai penelitian

mendalam (Social Studies as reflective inquiry), (4) IPS sebagai kritik kehidupan

sosial (Social Studies as social criticims) dan (5) IPS sebagai pengembangan

pribadi individu (Social Studies as personal development of the individual

(Sapriya, 2009: 13-14).

Sejarah dalam IPS merujuk kepada tradisi IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu

sosial. Dalam penyajiannya, materi mata pelajaran IPS untuk jenjang SMA/

MA/SMK menganut pendekatan terpisah (separated), artinya materi pelajaran

dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu Sosial, yakni

Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Antropologi.

Berbeda dengan IPS di SMA/MA/SMK, nama IPS adalah mata pelajaran seperti

di SD/MI dan SMP/MTS. Karena jenjang pendidikan dalam penelitian ini adalah

SMA  maka IPS yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan rumpun dari
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beberapa disiplin ilmu sosial. Adapun disiplin ilmu sosialnya adalah sejarah. Mata

pelajaran sejarah mencakup aspek: (1) Permasalahan dan perkembangan

masyarakat dimasa lampau. (2) Permasalahan dan perkembangan di masa kini. (3)

Kesejarahan masyarakat Indonesia dan di luar Indonesia. Penelitian ini termasuk

kedalam aspek permasalahan dan perkembangan masyarakat di masa lampau yang

difokuskan pada Sejarah dengan standar kompetensi permasalahan dan

perkembangan masyarakat di masa lampau.

2.1.6 Pendekatan Saintific

Penerapan pendekatan saintific pembelajaran Sejarah pada penelitian ini meliputi

tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan

penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal

pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses

pembelajaran dengan baik (Majid, 2014: 21-22). Dalam metode saintific tujuan

utama kegiatan pendahuluan adalah memantapkan pemahaman siswa terhadap

konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru

yang akan dipelajari oleh siswa pada materi memahami hasil-hasil dan nilai-nilai

budaya Masayarakat pra-aksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan

lingkungan terdekat. Dalam kegiatan ini guru mengupayakan agar siswa yang

belum paham suatu konsep dapat memahami konsep tersebut, sedangkan siswa

yang mengalami kesalahan konsep, kesalahan tersebut dapat dihilangkan.

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau dalam

proses penguasaan pengalaman belajar (learning experience) siswa. Kegiatan inti

dalam pembelajaran Sejarah ini merupakan suatu proses pembentukan
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pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam

durasi waktu pembelajaran 2X40 menit pada setiap pertemuannya. Kegiatan inti

dalam metode saintific ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, prinsip dan

pemahaman siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan

yang diberikan. Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama,

validasi terhadap konsep, prinsip dan pemahaman yang telah dikonstruk oleh

siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran Sejarah yang dikuasai siswa.

2.1.7 Penelitian Sejenis

1. Yensy Astuty Nurul dalam penelitiaannya yang berjudul “Penerapan

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Examples dan Non Examples

Dengan Menggunakan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Sejarah Siswa Di Kelas VIII SMPN 1 Argamakmur”.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan aktivitas belajar

Sejarah siswa  kelas  VIII SMP N 1 Argamakmur  melalui  penerapan

model  pembelajaran Cooperative  tipe  Examples dan Non  Examples

dengan  menggunakan  alat  peraga  pada  pokok  bahasan asal usul

nenek moyang Indonesia;  2)  Meningkatkan  hasil belajar  siswa  kelas

VIII  SMPN  1  Argamakmur  melalui  penerapan  model  pembelajaran

Cooperative tipe Examples dan Non Examples dengan  menggunakan

alat peraga pada pokok bahasan asal usul nenek moyang Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan keaktifan siswa meningkat dengan nilai

dan kategori masing-masing siklus I, II dan III adalah 27 (cukup), 31

(baik) dan 32 (baik). Hasil belajar siklus I untuk pemahaman konsep

menunjukkan nilai rata-rata 58,68 dan ketuntasan belajar 51,72%.
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Siklus II rata-rata 72,81 dan ketuntasan belajar 79,31%. Siklus III rata-

rata 82,34 dan ketuntasan belajar 96,57%. Hasil penelitian hasil belajar

siswa meningkat karena dengan diberikannya Lembar Diskusi untuk

dikerjakan secara berkelompok serta digunakannya alat peraga dalam

pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar dan kompetensi dasar.

Aktivitas siswa meningkat karena adanya pengelompokan yang

heterogen, diskusi kelompok dan persentasi, pengarahan, penyimpulan

serta evaluasi dari guru.

2. Susanti. R dalam peneliannya yang berjudul “Penerapan Pembelajaran

Model Examples Non Examples Berbantuan Powerpoint Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar IPS”. Tujuan penelitian untuk

meningkatkan hasil belajar IPS melalui pembelajaran Model Examples

non Examples dengan berbantuan powerpoint.

Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat kenaikan rata-rata nilai dan

prosentase ketuntasan belajar. Pada siklus 3 siswa yang tuntas 80,4 %,

sesuai dengan ketercapaian indikator keberhasilan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai maka dapat disimpulkan

pembelajaran dengan menggunakan model Examples non Examples

dapat meningkatkan hasil belajar IPS.

3. Dewi Ni Nyoman Purna, dalam penelitiannya yang berjudul “

Penggunaan Model Pembelajaran Examples Non-Examples Berbasis

Lingkungan Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V

SD Negeri Gugus Kapten Japa”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa
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yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Examples Non-

Examples berbasis lingkungan dengan yang dibelajarkan melalui

pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD Negeri Gugus

Kapten Japa Denpasar Utara.

Hasil penelitiannya adalah penerapan model pembelajaran Examples

Non-Examples berbasis lingkungan berpengaruh terhadap hasil belajar

IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Kapten Japa Denpasar Utara.

4. Prabowo Agung M dalam penelitiannya, berjudul “Peningkatan

motivasi belajar melalui strategi Example non Example pada mata

pelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri Singopuran 2 tahun pelajaran

2014/2015” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya

peningkatan motivasi belajar siswa kelas V, dapat dilihat dari motivasi

belajar siswa yang terdapat empat indikator. Tekun menghadapi tugas

sebelum tindakan sebesar 38% dan meningkat pada siklus II sebesar

85%. Ulet menghadapi kesulitan sebelum tindakan sebesar 35% dan

meningkat pada siklus II sebesar 85%. Selalu berusaha berprestasi

sebaik mungkin sebelum tindakan sebesar 46% dan meningkat pada

siklus II sebesar 88%. Senang, rajin belajar dan penuh semangat

sebelum tindakan sebesar 38% dan meningkat pada siklus II sebesar

92%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi

Example Non Example dapat meningkatkan motivasi belajar siswa

kelas V SD Negeri Singopuran 2 Tahun Ajaran 2014/2015.

5. Miatun Nur dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Model

Pembelajaran Examples Non Examples Untuk Meningkatkan Hasil
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Belajar IPS Pada Materi Kegiatan Ekonomi Pada Siswa Kelas IV

Semester 2 SD 2 Medini Undaan Kudus”. Hasil penelitian penggunaan

model pembelajaran examples non examples dapat meningkatkan

keterampilan guru mengelola pembelajaran, aktivitas siswa dalam

belajar, dan hasil belajar IPS siswa. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas

belajar siswa meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 61,81%

(tinggi) dan meningkat pada siklus II 72,35% (tinggi). Pengelolaan

pembelajaran dengan model Examples non Examples juga mengalami

peningkatan dari persentase 65,13% (tinggi) pada siklus I dan 81,57%

(sangat tinggi) pada siklus II. Hasil belajar siswa materi kegiatan

ekonomi juga meningkat dengan persentase ketuntasan pra siklus

43,75% (kurang). Pada siklus I 68,75% (baik) dan pada siklus II

menjadi 81,25% (baik). Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan

model pembelajaran examples non examples untuk pembelajaran IPS

materi kegiatan ekonomi dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam

belajar, keterampilan guru mengelola pembelajaran, dan hasil belajar

IPS siswa.

6. Rosalina Selvia dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Model

Pembelajaran Example Non Example Untuk Meningkatkan Motivasi

Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan Di Kelas VIII B di SMP Negeri 1 Kejayan

Kabupaten Pasuruan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

metode Example Non Example yang diterapkan akan meningkatkan

motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Kejayan.
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Selain itu nilai afektif dan nilai kognitif siswa terbukti mengalami

peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Berdasarkan hasil dari siklus 2,

semua indikator telah mencapai standar ketuntasan minimal sehingga

penelitian ini pun diakhiri sampai siklus 2. Pada siklus I hasil belajar

siswa mengalami peningkatan namun belum mencapai KKM dan pada

siklus 2 hasil belajar siswa yang sudah terbiasa dengan menggunakan

metode example non example sudah mengalami peningkatan dan sudah

memenuhi nilai KKM. Peningkatan tersebut pada siklus I sebanyak 29

siswa tidak tuntas belajar dan pada siklus II sebanyak 6 siswa tidak

tuntas belajar. Secara klasikal, kelas VIII B tuntas belajar pada siklus II

karena siswa yang mendapat nilai ≥ 80 sebanyak 32 siswa atau 84%.

Sedangkan pada siklus I presentase ketuntasan belajar klasikal

sebanyak 7 siswa atau 19%. Sementara itu, nilai rata-rata kelas

mengalami peningkatan dari siklus I, dan meningkat lagi pada siklus II.

7. Pusponingrum Ayu N dengan penelitiannya berjudul “Penerapan

Model Pembelajaran Example Non Example Untuk Meningkatkan

Hasil Belajar IPS kelas IV SD 06 Bulung Cangkring Jekulo Kudus”.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa,

keterampilan guru dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS

melalui model pembelajaran example non example. Rata-rata aktivitas

siswa siklus I mencapai 64,06 % kriteria cukup (C), pada siklus II

meningkat sebesar 81,27% kriteria baik (B). Pengamatan siswa ranah

afektif dan psikomotorik juga mengalami peningkatan. Pada siklus I

rata-rata mencapai 63,86% kriteria cukup (C), meningkat pada siklus II



41

sebesar 80,34% kriteria baik (B). Keterampilan guru juga mengalami

peningkatan. Pada siklus I rata-rata keterampilan guru 72,15% dengan

kriteria baik (B), meningkat pada siklus II mencapai 86,93% dengan

kriteria sangat baik (SB). Rata-rata hasil belajar IPS meningkat. Pada

prasiklus nilai rata-rata hasil belajar siswa 62,39 dengan ketuntasan

klasikal 39,13% dengan kriteria cukup (C). Kemudian mengalami

peningkatan pada siklus I dengan rata-rata 66,30 dengan ketuntasan

klasikal 65,21% dengan kriteria baik (B) dan mengalami peningkatan

pada siklus II dengan rata-rata 77,60 dengan ketuntasan klasikal

86,95% dengan kriteria sangat baik (SB). Berdasarkan hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Example

Non Example dikatakan berhasil dan dapat meningkatkan aktivitas

siswa, keterampilan guru dan terutama hasil belajar IPS siswa kelas IV

SD 06 Bulungcangkring Jekulo Kudus.

8. Putra Surya A dengan penelitiannya berjudul “Penerapan Metode

Pembelajaran Example Non Example Pada Mata Pelajaran Geografi

Sosial Kelas X di SMK Negeri 2 Yogyakarta”. Hasil penelitiannya

menyatakan bahwa metode pembelajaran Example Non Example

dapat: 1) meningkatkan aktivitas belajar siswa, yaitu ditunjukkan

dengan meningkatnya aktivitas positif siswa siklus I ke siklus II, yaitu

12,50% dan menurunnya aktivitas negatif siswa siklus I ke siklus II,

yaitu 6,67%. 2) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa

mempengaruhi hasil belajar siswa, dilihat dari peningkatan nilai siswa

pada setiap siklus. Nilai siswa yang tuntas pada siklus I, yaitu pre test
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sebanyak 5 siswa (16,67%), post test 1 sebanyak 18 siswa atau (60%),

dan siklus II, yaitu post test 2 menjadi 26 siswa atau (86,67%). Nilai

rata-rata kelas pada tes siklus I, yaitu saat pre test adalah 71,33, post

test 1 adalah 75,50 dan pada tes siklus II menjadi 81,67.

2.2 Kerangka Pikir

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya

kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah akan menimbulkan kualitas

sumber daya manusia yang rendah pula yang nantinya akan berdampak pada

kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran Sejarah merupakan salah satu

mata pelajaran yang dianggap paling penting dalam meningkatkan rasa

nasionalisme dalam diri peserta didik. Namun pada kenyataannya mata pelajaran

Sejarah seringkali menjadi mata pelajaran kedua dan ketiga setelah mata pelajaran

lainnya. Keadaan ini didukung dengan adanya anggapan bahwa mata pelajaran

Sejarah adalah mata pelajaran kuno dan membosankan sehingga terkadang siswa

tidak menarik dan berminat untuk belajar Sejarah. Keadaan ini mempengaruhi

aktivitas belajar Sejarah siswa yang pada akhirnya berakibat pada  prestasi belajar

Sejarah rendah. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya aktivitas belajar

Sejarah siswa kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung adalah tidak tepatnya guru

dalam menggunakan model pembelajaran, selalu konvensional, sehingga siswa

jenuh dan penyampaian materinya kurang menarik.

Pada materi pembelajaran Sejarah sering dinggap sulit dipahami oleh siswa

karena dalam pembelajaran Sejarah siswa dituntut dapat memahami peristiwa

masa lampau dan menghapal. Ditambah lagi dengan model pembelajaran yang
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menoton sehingga tidak menarik siswa untuk aktiF dalam pembelajaran, ditambah

lagi pengajaran yang tidak kreatif mengakibatkan kurang aktifnya aktivitas belajar

siswa belajar Sejarah dan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah.

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat diwujudkan melalui proses

pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik adalah proses

pembelajaran yang memungkinkan para siswa aktif melibatkan diri dalam

keseluruhan proses baik secara mental maupun secara fisik. Penggunaan model

pembelajaran dengan tepat dalam proses pembelajaran dapat mempermudah siswa

dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru. Penggunaan model

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar serta

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan penerapan

model pembelajaran Example dan Non Example,  peneliti coba mengetahui sejauh

mana model pembelajaran Example dan Non Example dapat meningkatkan

aktivitas belajar Sejarah siswa kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tampilkan diagram kerangka pikir dari

penelitian tindakan kelas model pembelajaran Example dan Non Example untuk

meningkatkan aktivitas belajar Sejarah pada gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka Pikir
Penerapan Model Pembelajaran Example dan Non-Example Untuk
Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X SMA Al-
Huda Jatiagung

2.3 Hipotesis

Pada penelitian tindakan kelas “Penerapan Model Pembelajaran Example dan

Non-Example Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Sejarah Siswa Kelas X 2 di

SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Model pembelajaran Example dan Non-Example dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Sejarah siswa kelas X 2 SMA Al-

Huda Jatiagung Lampung Selatan.

2. Model pembelajaran Example dan Non-Example dapat meningkatkan hasil

belajar Sejarah siswa kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan.

OUTPUT

AKTIVITAS BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X
MENINGKAT

HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X
MENINGKAT

PROSES

PEMBELAJARAN SEJARAH MENGGUNAKAN MODEL EXAMPLE dan NON
EXAMPLE

INPUT

- AKTIVITAS BELAJAR SEJARAH SISWA
KELAS X RENDAH

- HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA
KELAS X RENDAH



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan

kelas (Classrom Action Research). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2009: 3).

Sedangkan menurut Elliot dalam Pargito bahwa yang dimaksud dengan penelitian

tindakan ialah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan

kualitas tindakan di dalamnya (Pargito, 2011: 16). Penelitian ini dikatakan sebagai

penelitian tindakan kelas karena kegiatan penelitian ini dilakukan di dalam kelas.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas (PTK)

adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif terhadap pelaku tindakan, untuk

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam

melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang

dilakukan, serta memperbaiki dimana praktik-praktik pembelajaran dilaksanakan.

Arah dan tujuan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sudah jelas, yaitu
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demi kepentingan peserta didik dalam memperoleh hasil belajar yang memuaskan

(Arikunto, dkk, 2011: 2).

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang

bertujuan memperoleh gambaran yang rasional dan lebih mendalam dengan

memperoleh data yang ekstensif pada beberapa variable dengan pendekatan

naturalistik inkuiri (Suprapto, 2013:34). Salah satu ciri atau karakteristik

penelitian kualitatif yaitu manusia sebagai alat atau instrumen, maka kehadiran

peneliti sangat diperlukan (Meleong, 2002: 4). Dalam penelitian ini, peneliti

bertindak sebagai pengamat dan pemberi tindakan. Sebagai pengamat, peneliti

mengamati aktivitas yang terjadi dalam proses pembelajaran berlangsung dibantu

oleh sejawat. Sedangkan sebagai pemberi tindakan, peneliti bertindak sebagai

pengajar yang membuat rancangan, disamping itu juga sebagai pengumpul data

dan penganalisis data serta sebagai pelapor hasil penelitian. Penelitian tindakan

kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji penerapan model pembelajaran

Example dan Non-Example dapat meningkatkan aktivitas belajar sejarah siswa di

kelas X 2 di SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan.

3.2 Setting Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tindakan ini dilaksanakan di kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung. Kelas

X 2 merupakan kelas yang didalamnya terdiri siswa yang mempunyai tingkat

kecerdasan sedang dan rendah.  Sedangkan SMA Al-Huda Jatiagung merupakan

sekolah  swasta yang terletak di pinggiran kota Bandar Lampung, tetapi input
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SMA Al-Huda Jatiagunng sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat

menengah ke bawah yang tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tuannya juga

sedang dan rendah bahkan sebagian besar siswanya berasal dari daerah pedesaan.

Keadaan ini juga membawa pengaruh pada aktivitas belajar di dalam kelas.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2015/2016.

3.2.2 Subyek dan Obyek Penelitian

3.2.2.1  Subyek Penelitian

- Subyek penelitian  ini adalah siswa kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 33 siswa yang

terdiri dari laki-laki 13 siswa  dan perempuan 20 siswa.

- Guru mata pelajaran sejarah yang bernama Dwi Asmayanti, S.Pd dan

guru mitra bernama Yulia Eka Puspitasari, S.Si, M.Pd.

3.2.2.2  Obyek Penelitian

Dalam penelitian tindakan kelas ini, obyek yang akan diteliti adalah:

- Aktivitas belajar siswa kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung Lampung

Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016, yang meliputi indikator sebagai

berikut:

1. Memperhatikan penjelasan guru.

2. Mengajukan pertanyaan pada guru.

3. Mengajukan pertanyaan pada kelompok lain saat diskusi.

4. Menjawab pertanyaan guru.

5. Menjawab / menanggapi pertanyaan siswa lain saat diskusi.

6. Memberikan kontribusi dalam menjelaskan tugas kelompok.
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7. Kontribusi siswa pada saat guru memberikan kesimpulan diakhir

pembelajaran

- Hasil belajar IPS siswa pada setiap akhir siklus tindakan untuk

mengetahui perbedaan hasil pembelajaran IPS pada setiap siklus

tindakan.

- Penerapan model pembelajaran Example dan Non-Example untuk

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Sejarah kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian tentang penerapan model pembelajaran Example dan

Non-Example untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran Sejarah kelas X 2 SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan ini

terdapat tiga variabel yaitu; 1) aktivitas belajar Sejarah siswa yang meliputi tujuh

indikator aktivitas belajar 2) hasil belajar Sejarah siswa dan 3) model

pembelajaran yang digunakan yaitu model Example dan Non-Example. Masing-

masing variabel penelitian, dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar dapat dikatakan sebagai kegiatan atau perilaku yang terjadi

selama proses belajar mengajar. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud dalam

kegiatan pembelajaran adalah kegiatan aktivitas siswa yang mengarah pada proses

belajar. Aktivitas belajar merupakan kegiatan belajar yang harus  dilaksanakan

dengan giat, rajin, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh  melibatkan fisik

maupun mental  secara  optimal  yang meliputi  aktivitas visual, aktivitas lisan,
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aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas

metrik, aktivitas mental, dan aktivitas emosional supaya mendapat prestasi yang

gemilang. Pada penelitian tindakan ini indikator aktivitas belajar yang akan diteliti

adalah pada tujuh indikator aktivitas belajar yaitu: 1) memperhatikan penjelasan

guru, 2) mengajukan pertanyaan pada guru, 3) mengajukan pertanyaan pada

kelompok lain saat diskusi, 4) menjawab pertanyaan guru, 5)

menjawab/menanggapi pertanyaan siswa lain saat diskusi, 6) memberikan

kontribusi dalam menjelaskan tugas kelompok dan, 7) kontribusi siswa pada saat

guru memberikan kesimpulan diakhir pembelajaran.

Penilaian aktivitas siswa dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar mata

pelajaran Sejarah. Proses penilaian ini, peneliti dibantu oleh seorang guru mitra

(observer). Pada pelaksanaan penelitian menggunakan lembar pengamatan

akivitas belajar siswa dengan kriteria penskoran:

1. Belum tampak = skor 1

2. Mulai tampak = skor 2

3. Mulai stabil = skor 3

4. Sudah konsisten = skor 4

Rubrik penskoran aktivitas belajar Sejarah dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel. 3 Rubrik atau Kriteria Penskoran Indikator Aktivitas Belajar
N
o

Indikator Belum Tampak
(1)

Mulai Tampak
(2)

Mulai Stabil
(3)

Sudah
Konsiten

(4)
1 Memperhatikan

penjelasan guru
Siswa tidak
memperhatikan
yang
disampaikan
guru.

Siswa mulai
memperhatikan
yang disampaikan
guru sesekali
namun masih
lebih sering sibuk
dengan aktivitas

Siswa mulai
memperhatikan
yang
disampaikan
guru namun
masih terkadang
sesekali sibuk

Siswa selalu
memperhatikan
dengan baik
yang
disampaikan
guru.
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lain. dengan aktivitas
lain.

2 Mengajukan
pertanyaan pada
guru

Siswa selama
pembelajaran
tidak
mengajukan
pertanyaan
kepada guru.

Siswa selama
pembelajaran
terlihat ingin
mengajukan
pertanyaan
kepada guru,
namun masih
tampak ragu-ragu.

Siswa selama
pembelajaran
mengajukan
minimal 1
pertanyaan
kepada guru.

Siswa selama
pembelajaran
mengajukan
pertanyaan > 2
pertanyaan
kepada guru.

3 Mengajukan
pertanyaan pada
kelompok lain
saat diskusi

Siswa selama
diskusi tidak
mengajukan
pertanyaan
kepada
kelompok lain.

Siswa selama
pembelajaran
terlihat ingin
mengajukan
pertanyaan
kepada kelompok
lain, namun masih
tampak ragu-ragu.

Siswa selama
pembelajaran
mengajukan
minimal 1
pertanyaan
kepada
kelompok lain

Siswa selama
diskusi
mengajukan
pertanyaan > 2
pertanyaan
kepada
kelompok lain.

4 Menjawab
pertanyaan guru

Siswa selama
proses
pembelajaran
tidak berusaha
mencari atau
mencoba
menjawab
pertanyaan yang
diberikan oleh
guru.

Siswa selama
proses
pembelajaran
terkadang
berusaha mencari
jawaban
pertanyaan
namun belum
mencoba
menjawab
pertanyaan  yang
diberikan oleh
guru.

Siswa selama
proses
pembelajaran
berusaha
mencari
jawaban
pertanyaan
namun sesekali
tanpak
menjawab
pertanyaan
yang diberikan
oleh guru.

Siswa selama
proses
pembelajaran
selalu terlihat
berusaha
mencari atau
menjawab
pertanyaan yang
diberikan oleh
guru.

5 Menjawab/mena
nggapi
pertanyaan
siswa lain saat
diskusi

Siswa selama
diskusi tidak
berusaha
mencari atau
mencoba
menjawab
pertanyaan yang
diberikan oleh
siswa lain.

Siswa selama
proses
pembelajaran
terkadang
berusaha mencari
jawaban
pertanyaan
namun belum
mencoba
menjawab
pertanyaan  yang
diberikan oleh
kelompok lain.

Siswa selama
proses
pembelajaran
berusaha
mencari
jawaban
pertanyaan
yang diberikan
namun sesekali
siswa tanpak
menjawab
pertanyaan
yang diberikan
oleh kelompok
lain.

Siswa selama
diskusi  selalu
terlihat berusaha
mencari atau
menjawab
pertanyaan yang
diberikan oleh
siswa lain.
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6 Memberikan
kontribusi
dalam
mengerjakan
tugas kelompok

Selama
pembelajaran
siswa terlihat
pasif dan tidak
memiliki
kontribusi
dalam
kelompok.

Selama
pembelajaran
siswa mulai
terlihat aktif
namun belum
terlalu
berkontribusi
dalam kelompok.

Selama
pembelajaran
siswa mulai
terlihat aktif dan
sesekali mulai
memiliki
kontribusi
dalam
kelompok.

Selama
pembelajaran
siswa terlihat
aktif dan
memiliki
kontribusi yang
tinggi dalam
kelompok.

7 Kontribusi
siswa pada saat
guru
memberikan
kesimpulan
diakhir
pembelajaran

Selama
pembelajaran
siswa terlihat
pasif dan tidak
memiliki
kontribusi pada
saat guru
memberikan
kesimpulan
diakhir
pembelajaran.

Selama
pembelajaran
siswa mulai
terlihat aktif
namun belum
terlalu
berkontribusi
pada saat guru
memberikan
kesimpulan
diakhir
pembelajaran.

Selama
pembelajaran
siswa mulai
terlihat aktif dan
sesekali mulai
memiliki
kontribusi pada
saat guru
memberikan
kesimpulan
diakhir
pembelajaran.

Selama
pembelajaran
siswa terlihat
aktif dan
memiliki
kontribusi yang
tinggi pada saat
guru
memberikan
kesimpulan
diakhir
pembelajaran.

(Purnomo, 2015: 77)

Penilaian aktivitas siswa dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar mata

pelajaran Sejarah. Proses penilaian ini, peneliti dibantu oleh seorang guru mitra

(observer). Setelah melaksanakan analisis aktifitas belajar Sejarah siswa pada

tujuh indikator, maka diperoleh data tentang aktivitas belajar siswa yang berbeda.

Selanjutnya dibuat distribusi frekuensi sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor terbesar dikurangi skor terkecil.

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan.

Dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu : 1 + (3,3) log n.

3. Menentukan panjang kelas interval (P), yaitu:P =
(Sugiyono, 2010: 47)
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Langkah-langkah menentukan rentang (interval):

1. Menentukan rentang

Skor terbesar : 28

Skor terkecil : 7

Interval : 28 – 7 = 21

a. Menentukan banyak kelas interval

Banyak Kelas = 1 + 3,3 log (n)

= 1 + 3,3 log (33)

= 2,688 (dibulatkan menjadi 3)

b. Menentukan panjang kelas interval

Panjang kelas =

= = 7

Berdasarkan data menentukan panjang interval di atas, aktivitas belajar dapat

dikelompokkan pada 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Rendah  = apabila rentang skor tujuh indikator aktivitas belajar Sejarah
mendapatkan skor 7-13

2. Sedang  = apabila rentang skor tujuh indikator aktivitas belajar Sejarah
mendapatkan skor 14-20

3. Tinggi = apabila rentang skor tujuh indikator aktivitas belajar Sejarah
mendapatkan skor 21-28

Selanjutnya skor pencapaian aktivitas belajar siswa ditransfer dalam bentuk nilai

aktivitas belajar dengan rumus:

X 100

(Aqib dkk, 2010: 40).
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Berdasarkan hasil hitungan rumus di atas, maka diperoleh kriteria nilai aktivitas

belajar siswa sebagai berikut:

1. Rendah = apabila  nilai aktivitas belajar siswa mendapatkan nilai 25 – 49
2. Sedang = apabila nilai aktivitas belajar siswa mendapatkan nilai 50 – 74
3. Tinggi  = apabila nilai aktivitas belajar siswa mendapatkan nilai 75 – 100

(a

Aktivitas belajar Sejarah siswa dikatakan baik apabila mendapatkan kriteria nilai

aktivitas belajar tinggi dengan rentang nilai 75 – 100. Sehingga tindakan dapat

dihentikan apabila ≥ 75% dari jumlah seluruh siswa telah mencapai nilai aktivitas

belajar ≥ 75.

3.3.2. Hasil Belajar

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah berupa hasil belajar ulangan harian yang

diukur dengan menggunakan bentuk soal esai. Sebelumnya soal terlebih dahulu

diujicobakan pada siswa kelas X 1 untuk mendapatkan soal yang valid. Soal uji

coba diberikan sebanyak 30 soal dan setelah dilaksanakan uji coba pada siswa

kelas X 1 terdapat 25 soal yang valid dengan kriteria soal baik, daya beda baik

dan tingkat kesukaran berkisar antara soal susah sampai sedang. Berdasarkan hasil

ujicoba soal, 25 soal yang dinyatakan kategori baik dipergunakan sebagai soal

dalam penelitian tindakan ini dan penulis menggunakan 15 soal untuk penelitian

ini. Sedangkan 5 soal dengan kategori tidak baik, penulis perbaiki untuk

digunakan pada proses pembelajaran materi yang sama.

Selanjutnya pada tiap akhir pertemuan pada setiap siklus, diberikan sebanyak 5

soal dengan bobot soal yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan masing-

masing soal. Hasil belajar merupakan hasil tes yang dicapai siswa pada setiap

akhir siklus tindakan yang menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti
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proses pembelajaran. Kemampuan ini dilihat dari uji kemampuan pada setiap

kompetensi dasar dalam sandar kompetensi yang digunakan saat penelitian

tindakan.

Total skor nilai yang didapatkan dari masing-masing soal akan dikumulatifkan.

Kriteria nilai soal Sejarah tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 0. Bobot

soal yang diberikan akan bervariasi, dimana bobot soal tertinggi adalah 25 pada

soal no 2 dan bobot soal terendah adalah 15 pada soal no 1 dan 4, disesuaikan

dengan tahapan berpikir yang ingin dicapai. Nilai KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal) mata pelajaran Sejarah kelas X SMA Al-Huda Jatiagung Lampung

Selatan adalah 73. Pencapaian hasil belajar siswa ≥ 73 maka dapat dikatakan

siswa tersebut telah tuntas belajar. Sebaliknya, jika nilai siswa < 73 maka dapat

dikatakan siswa tersebut belum tuntas belajar Sejarah.

3.3.3 Model Pembelajaran Example dan Non Example

Model pembelajaran Example dan Non-Example yang dipergunakan dalam

pembelajaran Sejarah pada penelitian ini berdasarkan teori Slavin. Pada saat

pembelajaran Sejarah diawali guru mempersiapkan gambar-gambar Example dan

Non-Example pada materi pembagian zaman menurut geologi pada siklus I,

perkembangan zaman Paleolitikum pada siklus II dan perkembangan zaman

Megalitiikum pada siklus III. Selanjutnya gambar ditayangkan melalui OHP atau

LCD disertai guru memberikan petunjuk dan kesempatan kepada siswa untuk

memperhatikan atau menganalisis gambar. Setelah siswa mendapat penjelasan

siswa melakukan diskusi kelompok terdiri atas 4-5 orang siswa dan hasil diskusi

dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas kerja siswa. Setelah siswa
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mempresentasikan materi diskusi, guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai.

Model pembelajaran Example dan Non-Example merupakan suatu model

pembelajaran dengan menggunakan media gambar yang ditampilkan melaui LCD

proyektor, dengan tujuan agar siswa dapat lebih termotivasi dan lebih berminat

dalam belajar, lebih melatih diri siswa untuk menganalisis gambar menjadi sebuah

deskripsi mengenai gambar yang disajikan. Dengan memusatkan perhatian siswa

terhadap Example dan Non-Example, diharapkan akan dapat mendorong siswa

untuk menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada. Model

pembelajaran Example dan Non-Example ini mengajarkan pada siswa untuk

belajar mengerti dan menganalisis sebuah konsep. Strategi yang diterapkan dari

metode ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara tepat dengann

menggunakan dua hal yaitu Example dan Non-Example dari suatu definisi konsep

yang ada, dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan

konsep yang ada. Example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi

contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan Non-Example

memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang

sedang dibahas.

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dilihat dari proses yang dihasilkan

selama pembelajaran dengan menggunakan model Example dan Non-Example.

Tindakan dengan menggunakan model Example dan Non-Example dikatakan

berhasil apa bila pada analisis lembar Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)

sudah menunjukkan pada kategori baik. Data penilaian terhadap kinerja guru
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dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran berlangsung dengan

menggunakan lembar observasi aktivitas guru yang menggunakan model

pembelajaran Example dan Non-Example adalah berupa daftar dengan memberi

tanda lingkaran pada kolom angka pada deskripsi aktivitas yang dilakukan peneliti

dan dinilai oleh kolaborator selama penelitian tindakan dilakukan. Selanjutnya,

data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran

pelaksanaan pembelajaran.  Skala yang digunakan untuk menilai kinerja peneliti

adalah menggunakan skala 1-2 mengikuti penskoran dalam penelitian instrumen

Penilaian Kinerja Guru (IPKG).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus tindakan pada penelitian tindakan kelas ini adalah aktivitas belajar siswa

kelas X 2 pada mata pelajaran Sejarah. Rencana fokus tindakan pada penelitian

tindakan kelas ini ada dua siklus, tetapi jika pada siklus kedua masih ada yang

belum tercapai maka akan dilanjutkan pada siklus ketiga dan seterusnya. Untuk

setiap siklusnya dilakukan pada dua kali pertemuan.

3.5 Prosedur Penelitian

Prosedur tindakan pada penelitian ini mengikuti model penelitian tindakan kelas

yang mengacu pada model spiral dari Kemmis dan Taggart. Kemmis dalam

Pargito mengatakan bahwa penelitian tindakan  adalah suatu bentuk inquity

reflektif diri yang dilakukan oleh para guru dalam situasi sosial tertentu dan

bertujuan mengembangkan rasionalitas dan kebenaran dalam memberdayakan

kualitas pekerjaannya secara berkolaborasi (kerja sama) (Pargito, 2011: 37).
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Secara garis besar, dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdapat empat

tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3)

pengamatan, (4) refleksi (Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2011: 16). Prosedur

tindakan dari penerapan model pembelajaran Example dan Non Example untuk

meningkatkan aktivitas belajar sejarah siswa kelas  X 2  SMA Al-Huda Jatiagung

dengan model Kemmis dan Taggart adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Prosedur Tindakan
Penerapan Model Pembelajaran Example dan Non-Example Adopsi Kemmis dan

Taggart (Arikunto, 2009: 18)

Refleksi II

Perencanaan I

Pelaksanaan I
SIKLUS  1

Refleksi I

Pengamatan I

Pelaksanaan II

Perencanaan II

SIKLUS  II
(melakukan perbaikan
berdasarkan siklus I dan
rekomendasi siklus I)

Pengamatan II

Perencanaan III

Pelaksanaan III Refleksi IIISIKLUS  III dan seterusnya
(dilakukan jika masih ada yang
belum tercapai berdasarkan siklus
II dan rekomendasi siklus II)
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Secara lebih ringkas, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi :

I. SIKLUS I

a. Perencanaan

Kegiatan ini meliputi pembuatan skenario pembelajaran antara lain menetapkan

metode pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan siswa dengan metode

diskusi dan menggunakan model pembelajaran Example dan Non-Example

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP)

dengan model pembelajaran Example dan Non-Example.

2. Menyiapkan media pembelajaran gambar-gambar contoh kehidupan

masyarakat pra-sejarah di Indonesia pada zaman batu dan gambar  bukan

contoh kehidupan masyarakat pra-sejarah di Indonesia pada zaman batu

dengan bantuan LCD proyektor.

3. Menyusun instrumen penelitian tentang proses pembelajaran dan dampaknya

atau hasil.

4. Menyiapkan soal evaluasi beserta kunci jawabannya.

5. Menentukan kriteria keberhasilan tindakan.

6. Menyiapkan catatan lapangan untuk melihat kegiatan pembelajaran Sejarah

menggunakan model pembelajaran Example dan Non-Example.

7. Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan

pembelajaran.

8. Guru menetapkan kelas penelitian dan memberikan pengetahuan mengenai

model pembelajaran Example dan Non-Example kepada siswanya,
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selanjutnya guru membentuk kelompok dengan setiap kelompoknya terdiri

dari 5-6 orang.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti menggunakan model pembelajaran Example dan Non-

Example. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi yang disesuaikan

dengan silabus pada kopentensi dasar memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya

masayarakat pra-aksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan

terdekat pada semester genap Tahun Ajaran 2015/2016. Pelaksanaan kegiatan

pembelajaran dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut :

1. Guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan

menggunakan model Example dan Non-Example pada mata pelajaran

Sejarah. Model pembelajaran Example dan Non-Example ini

dilaksanakan dengan sistem diskusi dengan menggunakan media

gambar. Pada model pembelajaran Example dan Non-Example, guru

menayangkan gambar-gambar yang termasuk example (contoh) dan

yang non-example (bukan contoh) yang berkaitan dengan materi

memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masayarakat pra-aksara

Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat

dengan bantuan LCD proyektor. Setelah itu, guru membagi siswa

kedalam kelompok-kelompok diskusi. Secara berkelompok siswa

mengamati dan menganalisis tayangan gambar-gambar materi tersebut.

Setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan kemudian

mempresentasikan hasil diskusinya di depan guru dan siswa lainnya.
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2. Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari RPP, meliputi :

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi)

dan kegiatan penutup.

3. Siswa belajar Sejarah dengan model Example dan Non-Example.

c. Pengamatan

Dalam kegiatan observasi ini, peneliti dibantu oleh kolaborator untuk

mengobservasi setiap siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar

observasi untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dan catatan lapangan yang

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Sejarah dengan model

pembelajaran Example dan Non-Example.

d. Refleksi

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan segera dianalisis.

Berdasarkan hasil observasi inilah peneliti dapat melakukan refleksi terhadap

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil refleksi ini peneliti

dapat mengetahui titik lemah maupun kelebihan sehingga dapat menentukan

upaya perbaikan dan menjadi rekomendasi pada siklus berikutnya.

II. SIKLUS  II

Pada siklus II ini merupakan siklus perbaikan yang berdasarkan pada rekomendasi

dari  siklus I.

III. SIKLUS III dan seterusnya

Pada siklus III ini merupakan siklus perbaikan yang berdasarkan pada

rekomendasi pada hasil dari siklus II. Pelaksanaan dapat dihentikan ketika

ketujuh indikator aktivitas belajar yaitu:
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1. Memperhatikan penjelasan guru.
2. Mengajukan pertanyaan pada guru.
3. Mengajukan pertanyaan pada kelompok lain saat diskusi.
4. Menjawab pertanyaan guru.
5. Menjawab / menanggapi pertanyaan siswa lain saat diskusi.
6. Memberikan kontribusi dalam menjelaskan tugas kelompok.
7. Kontribusi siswa pada saat guru memberikan kesimpulan diakhir

pembelajaran

Siswa telah mencapai indikator pencapaian aktivitas belajar siswa sudah konsisten

sebesar ≥ 75% dari jumlah siswa seluruhnya dan hasil belajar Sejarah siswa

sebanyak ≥ 75% siswa sudah mencapai KKM  ≥ 73.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara melengkapi penelitian ini dengan menggunakan teknik

pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap

yang nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian. Pengumpulan data

dalam penelitian ini dengan  menggunakan teknik sebagai berikut:

3.6.1 Pengamatan  (Observasi)

Jenis pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengamatan

langsung. Dalam proses pengamatan ini, peneliti dibantu oleh seorang guru mitra

(observer) yaitu Yulia Eka Puspitasari, S.Si, M.Pd untuk mengamati aktivitas

siswa pada saat pelajaran Sejarah. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan

untuk melihat aktivitas siswa pada mata pelajaran Sejarah dan kegiatan guru pada

saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Pengamatan ini dilakukan pada saat

kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas.  Alat yang digunakan untuk

melakukan pengamatan adalah lembar pengamatan (lembar observasi) atau

instrumen pengamatan. Sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah guru
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mata pelajaran Sejarah yang berkolaborator dengan guru mitra. Adapun yang

dilakukan pada pengamatan dalam penelitian tindakan ini adalah:

1. Peneliti dibantu kolaborator mengamati jalannya prosses pembelajaran

2. Peneliti dibantu kolaborator mengamati dan mencatat aktivitas peserta didik

yang berhubungan dengan aktivitas belajar siswa.

3. Peneliti dibantu kolaborator menilai aktivitas belajar  peserta didik saat

dalam kegiatan belajar mengajar dan pada saat berdiskusi dalam kelompok

pada proses pembelajaran sesuai indikator yang telah ditentukan dalam

penelitian tindakan.

4. Peneliti dan dibantu kolaborator mencatat kondisi kelas yang terkait dengan

pembelajaran yang diteliti.

5. Kolaborator menilai aktivitas peneliti dalam kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan lembar penilaian kinerja guru, yang dilakukan selama

penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kesesuaian antara

perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan tindakan.

3.6.2 Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilaksanakanya proses

pembelajaran yang dibuat berdasarkan materi pokok yang digunakan pada saat

penelitian berlangsung. Instrumen tes yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi

yang diturunkan dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang

terdiri dari soal-soal esai. Tes dilakukan sebanyak 3 kali disetiap akhir masing-

masing siklus pada pertemuan ke 2. Instrumen soal pada tes dibuat oleh guru
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Sejarah yang mengajar di kelas X 2. Sebelum digunakan, soal-soal dianalisis

untuk mengetahui validitas, reliabilitas dan tingkat kesukaran soal.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapat data-data primer yang berupa

data jumlah siswa, foto aktivitas pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) dan lembar penilaian.

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada peneltian ini adalah dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Meskipun dalam pelaksanaan tindakan kelas, ada dua jenis dapat yang

dikumpulkan oleh peneliti yaitu data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang

dapat dianalisis dengan statistik deskriptif dan data kualitatif  yaitu data yang

berupa kalimat yang dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas siswa, data

ini dapat dianalisis secara kualitatif (Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2011: 131).

Statistik  deskriptif digunakan untuk mengolah karakteristik data yang berkaitan

dengan menjumlah, merata-rata, mencari titik tengah dan mencari presentase jika

diperlukan untuk kelengkapan data. Sedangkan untuk data kualitatif berupa hasil

pengamatan peneliti terhadap aktivitas belajar siswa. Secara garis besar, analisa

data pada penelitian kualitatif ini  adalah pengolahan data yang bersumber dari

hasil pengamatan peneliti pada aktivitas belajar siswa dan kegiatan belajar

mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas, catatan-catatan khusus yang terkait

dengan hasil belajar siswa. Data-data yang terlah terkumpul kemudian dilakukan

pengabsahan (validasi berivikasi), yaitu dengan menggunakan menggunakan

teknik triangulasi yang melibatkan perolehan penjelasan mengenai situasi
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pembelajaran dari tiga sudut pandang yang berbeda yakni guru, siswa dan peserta

peneliti/kolaborator, setelah itu dilakukan Interprestasi yaitu pemaknaan terhadap

data yang telah dianggap  sah dan ada kaitannya dengan fokus (Variabel) yang

akan dihubung kan dengan kerangka acuhan yang memberinya arti dalam hal ini

landasan teori yang digunakan dan langkah yang terakhir adalah Tindakan

Pelaporan (action) yaitu pemaparan data secara deskriptif  dengan melakukan

penjabaran indikator penelitian dan keterkaitanya  satu sama lain sehingga

menghasilkan pemahaman yang lengkap (Hopkins dalam Pargito, 2011: 89).

Penarikan kesimpulan berarti pemberian makna pada data yang diperoleh dengan

triangulasi, yaitu proses memastikan sesuatu dari berbagai sudut pandang,

fungsinya untuk meningkatkan ketajaman hasil pengamatan melalui berbagai cara

dalam pengumpulan data.

3.7.1 Penilaian Aktivitas Belajar Siswa

Kisi-kisi instrumen aktivitas belajar dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Belajar Siswa
NO Indikator Belum

Tampak
(BT)

Mulai
Tampak

(MT)

Mulai
Stabil
(MS)

Sudah
Konsisten

(SK)
1 Memperhatikan penjelasan

guru

2 Mengajukan pertanyaan pada
guru

3 Mengajukan pertanyaan pada
kelompok lain saat diskusi

4 Menjawab pertanyaan guru

5 Menjawab/menanggapi
pertanyaan siswa lain saat
diskusi

6 Memberikan kontribusi
dalam menjelaskan tugas
kelompok
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Tabel Lanjutan
7 Kontribusi siswa pada saat

guru memberikan kesimpulan
diakhir pembelajaran

Sumber buku guru mapel Sejarah kurikulum 13 (46: 2016).

Pedoman Penskoran  :

1. Belum tampak : 1
2. Mulai Tampak : 2
3. Mulai Stabil : 3
4. Mulai Konsisten : 4

Penilaian terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan dengan observasi selama

proses pembelajaran berlangsung. Adapun untuk menentukan prosentase skor

perindikator aktivitas belajar siswa yang diamati menggunakan rumus sebagai

berikut:

% X  = ∑n  x 100%

Keterangan :

% X = Nilai rata-rata

∑n    = Jumlah skor indikator

N      = Jumlah seluruh skor maksimal

Setelah dianalisis aktivitas belajar Sejarah siswa pada tujuh indikator, dapat

dikelompokkan pada 3 (tiga) kategori yaitu:

Tabel 5. Klasifikasi kriteria aktivitas belajar Sejarah siswa
No Rentang Skor Huruf Kategori
1 7 – 13 R Rendah
2 14 – 20 S Sedang
3 21 – 28 T Tinggi

N
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3.7.2 Penilaian Hasil Belajar Siswa

Tes kemampuan kognitif siswa dengan menggunakan soal dalam bentuk pilihan

ganda yang berjumlah 20 soal yang dibuat oleh guru mata pelajaran Sejarah.

Setiap soal diberi skor yang kemudian diperoleh nilai untuk setiap siswa. Kisi-kisi

instrumen hasil belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel. 6 Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar Siswa
KD Materi Pokok Indikator

Pencapaian
Kompetensi

Indikator
Soal

Tingkat
Berpikir

No
Soal

3.4  Memahami
hasil-hasil dan
nilai-nilai budaya
masayarakat pra-
aksara Indonesia
dan pengaruhnya
dalam kehidupan
lingkungan
terdekat

Perkembangan
awal masyarakat
pra-aksara
Indonesia

3.4.1
Menganalisis
perkembangan
awal masyarakat
pra-aksara
Indonesia

Diberikan soal
tentang
pembabakan
masa
terbentuknya
bumi . Siswa
dapat
membuat
bagan
perkembangan
bumi
berdasarkan
geologi.

Diberikan soal
tentang
pembabakan
masa
terbentuknya
bumi . Siswa
dapat
menganalisis
perkembangan
bumi  pada
zaman
sekunder
(Mesozoikum)

C 4

C3

1

2

Hasil-hasil
kebudayaan pada
Zaman
Paleolitikum
(Zaman batu tua)

3.4.2
Menganalisis
hasil-hasil
kebudayaan
pada Zaman
Paleolitikum
(Zaman batu
tua)

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Paleolitikum
(zaman batu
tua). Siswa
dapat
menganalisis
perkembangan
pada zaman
Paleolitikum.

C 3 3
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Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Paleolitikum
(zaman batu
tua). Siswa
dapat
menguraikan
ciri-ciri zaman
Paleolitikum

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Paleolitikum
(zaman batu
tua). Siswa
dapat
memberikan
bukti  hasil-
hasil
peninggalan
pada zaman
Paleolitikum.

C3

C 5

4

5

Hasil-hasil
kebudayaan pada
Zaman
Mesolitikum
(Zaman Batu
Tengah)

3.4.3
Menganalisis
hasil-hasil
kebudayaan
pada Zaman
Mesolitikum
(Zaman Batu
Tengah)

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Mesolitikum
(Zaman Batu
Tengah).
Siswa dapat
menguraikan
ciri-ciri
Zaman
Mesolitikum.

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Mesolitikum
(zaman batu
tengah). Siswa
dapat
memberikan
bukti  hasil-
hasil
peninggalan

C 3

C 5

1

2
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pada Zaman
Mesolitikum.

Hasil-hasil
kebudayaan pada
Zaman
Neolitikum
(Zaman Batu
Baru)

3.4.4
Menganalisis
hasil-hasil
kebudayaan
pada Zaman
Neolitikum
(Zaman Batu
Baru)

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Neolitikum
(Zaman Batu
Baru). Siswa
dapat
menganalisis
perkembangan
Zaman
Neolitikum

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Neolitikum
Siswa dapat
menguraikan
ciri-ciri
Zaman
Neolitikum.

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Neolitikum.
Siswa dapat
memberikan
bukti  hasil-
hasil
peninggalan
pada Zaman
Neolitikum

C 3

C 3

C 5

3

4

5
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Hasil-hasil
kebudayaan pada
Zaman
Megalitikum
(Zaman Batu
Besar)

3.4.5
Menganalisis
hasil-hasil
kebudayaan
pada Zaman
Megalitikum
(Zaman batu
Besar)

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Megalitikum
(Zaman Batu
Besar). Siswa
dapat
menguraikan
ciri-ciri
Zaman
Megalitikum.

Diberikan soal
tentang
tentang hasil
kebudayaan
pada Zaman
Megalitikum
(Zaman Batu
Besar). Siswa
dapat
menganalisis
perkembangan
bumi  pada
Zaman
Megalitikum

Diberikan soal
tentang hasil-
hasil
kebudayaan
pada Zaman
Megalitikum(z
aman batu
besar). Siswa
dapat
memberikan
bukti  hasil
peninggalan
pada Zaman
Megalitikum

C 3

C 3

C 5

1

2

3

Nilai-nilai budaya
masyarakat pra-
aksara Indonesia
pada Zaman
Logam

3.4.6
Menganalisis
nilai-nilai
budaya
masyarakat
pra-aksara
Indonesia
pada Zaman
Logam

Diberikan soal
tentang nilai-
nilai budaya
masyarakat
pra-aksara
Indonesia
pada Zaman
Logam. Siswa
dapat
menguraikan
ciri-ciri
Zaman Logam

C 3 4
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Diberikan soal
tentang nilai-
nilai budaya
masyarakat
pra-aksara
Indonesia
pada Zaman
Logam. Siswa
dapat
memberikan
contoh hasil-
hasil
peninggalan
masyarakat
pra-aksara
pada Zaman
Logam

C 6 5

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan program aplikasi Anates dan

dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat pemahaman Sejarah

siswa sesuai pokok bahasan materi yang digunakan saat penelitian tindakan

dilakukan. Rumus yang digunakan yaitu:

Skor Total = x 100

Keterangan:

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar

N = Banyaknya butir soal

Selanjutnya, data hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran

Example dan Non-Example pada setiap siklus. Siswa dikatakan tuntas belajar bila

mendapatkan nilai minimal 73. Untuk menganalisis data hasil belajar siswa

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menyusun data siswa yang tuntas dan tidak tuntas belajar

b. Menghitung prosentase siswa ketuntasan belajar, dengan rumus.
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P = ∑ siswa yang tuntas belajar

∑siswa

(Aqib dkk, 2010: 40)

c. Rumus untuk menghitung rata-rata yaitu dengan menjumlahkan nilai yang

diperoleh siswa setiap siklus, kemudian dibagi dengan jumlah siswa kelas

tersebut, yaitu sebagai berikut :

x = ∑ X

∑ N

Keterangan :
x = Nilai rata-rata
∑ X = Jumlah semua nilai siswa
∑ N = Jumlah siswa

(Aqib dkk, 2010: 40)

Perhitungan prosentase dengan menggunakan rumus tersebut harus sesuai dan

memperhatikan kriteria ketuntasan hasil belajar siswa kelas X 2 pada mata

pelajaran Sejarah di SMA Al-Huda Jatiagung yang dikelompokkan kedalam dua

kategori yaitu tuntas dan belum tuntas dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 7. Kriteria Ketuntasan Minimal Pelajaran Sejarah
Kriteria Ketuntasan Kualifikasi

≥ 73 Tuntas
< 73 Belum Tuntas

Sumber : KKM SMA Al-Huda Jatiagung

3.7.3 Penilaian Hasil Observasi Guru

Penilaian terhadap kinerja guru dilakukan dengan observasi selama proses

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru

yang menggunakan model pembelajaran Example dan Non-Example adalah

berupa daftar dengan memberi tanda lingkaran pada kolom angka pada deskripsi

x 100%
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aktivitas yang dilakukan peneliti dan dinilai oleh kolaborator selama penelitian

tindakan dilakukan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif

untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran.  Skala yang digunakan

untuk menilai kinerja peneliti adalah menggunakan skala 1-2 mengikuti

penskoran dalam penelitian instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) dengan

ketentuan sebagai berikut :

1 =  Belum tampak

2 = Tampak

Selanjutnya, data aktivitas guru dihitung berdasarkan aktivitas yang diamati pada

setiap pertemuan disetiap siklus yaitu jumlah skor aktivitas dibagi banyaknya

aktivitas yang diamati. Analisis data pengamatan observasi aktivitas guru dalam

pembelajaran menggunakan rumus sebagai berikut.

Jumlah Skor Perolehan
Skor Rata-rata =

Jumlah Butir Item Aktivitas

Untuk menganalisis rata-rata tiap siklus digunakan rumus :

Rata-rata  = Perolehan skor pertemuan 1 + Perolehan skor pertemuan 2

2

Indikator aktivitas guru yang akan dinilai selama proses pembelajaran oleh guru

mitra adalah 1) Langkah persiapan guru 2) Langkah penyajian 3) Langkah

kegiatan pembelajaran 4) Langkah aktivitas lanjutan 5) Merancang alat penilaian

dan 6) Kesan umum rencana pembelajaran. Indikator aktivitas guru akan

diklasifikasikan dengan rataan skor dengan kriteria.
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Tabel 8. Klasifikasi Pengamatan Kinerja Guru
No Rentang Skor Huruf Kategori
1 3,50 – 4,00 A Sangat Baik
2 2,50 – 3,50 B Baik
3 1,50 – 2,50 C Sedang
4 0,00 – 1,50 D Kurang Baik

(Thoha, 2004: 89)

3.8 Kriteria Keberhasilan

Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penelitian ini difokuskan

pada aspek aktivitas belajar dan hasil belajar Sejarah siswa. Indikator keberhasilan

penelitian tindakan kelas ini antara lain sebagai berikut.

1. Apabila nilai aktivitas belajar Sejarah siswa yaitu ≥ 75 % dari jumlah

siswa seluruhnya telah mencapai nilai aktivitas belajar ≥ 75.

2. Hasil belajar Sejarah yang mencapai KKM ≥ 73 sebanyak ≥ 75% dari

jumlah siswa seluruhnya maka proses pembelajaran dianggap berhasil.
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V.   KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan temuan, analisis dan pembahasan dalam pelaksanaan model example

non-example di SMA Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan tahun pelajaran

2015/2016 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Keaktivan belajar Sejarah siswa mengalami peningkatan setelah penggunaan

model Example dan Non-Example, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan

indikator aktivitas belajar siswa yaitu memperhatikan apa yang disampaikan

oleh guru, menjawab pertanyaan dari guru, berdiskusi dalam meyelesaikan

permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian melalui

penggunaan model pembelajaran Example dan Non-Example yang

dilaksanakan sebanyak tiga siklus terbukti dapat meningkatkan aktivitas

belajar siswa.

2. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah penggunaan model

Example dan Non-Example, hal ini dapat diketahui peningkatannya setelah

dilakukan kegiatan evaluasi hasil belajar kognitif siswa di setiap siklus.

Dengan demikian melalui penggunaan model pembelajaran Example dan

Non-Example dengan gambar contoh dan bukan contoh materi pelajaran

Sejarah yang dilaksanakan sebanyak tiga siklus terbukti dapat meningkatkan
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hasil belajar pada ranah pengetahuan siswa. Diakhir siklus III meskipun

sudah mencapai indikator keberhasilan siswa yang ditentukan, tetapi masih

terdapat dua orang siswa yan tidak tuntas belajar yang disebabkan karena

siswa kurang fokus terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk

mengatasi masalah keempat siswa yang mengalami kesulitan belajar maka

dilakukan tugas tambahan dan konsultasi langsung dengan guru terhadap

penguasaan materi yang telah dipelajari.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pendidik

Untuk meningkatkan kualitas pendidik, khususnya dalam mengunakan

model Example dan Non-Example dalam proses pembelajaran sebagai

salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan

hasil belajar kognitif siswa.

2. Kepada Siswa

Untuk lebih menggali pengetahuan dan mengembangkan kemampuan

komunikasi, kerjasama dalam proses pembelajaran. Sehingga lebih

semangat belajar.

3. Kepada Pihak Sekolah

Bagi pihak sekolah, model pembelajaran Example dan Non-Example dapat

memberikan solusi untuk meningkatkanaktivitas belajar dan hasil belajar

kognitif siswa sehingga akan meningkatkan kualitas sekolah.
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