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INDRI SILVIA FADILLA

Masalah penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri
Bumi Sari pada mata pelajaran IPS, yang menunjukkan bahwa siswa belum mencapai KKM.
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa dengan
menggunakan model Example non Example. Jenis metode penelitian adalah penelitian
tindakan kelas dengan tahapan setiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. Alat pengumpul data penelitian berupa lembar observasi dan soal tes. Teknik
analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan model Example non Example pada
pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Aktivitas dan hasil
belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, nilai rata-rata aktivitas belajar
siswa sebesar 91,35 dengan persentase ketuntasan sebesar 16,67% (kategori kurang aktif) dan
rata-rata nilai meningkat menjadi sebesar 104,75 dengan persentase ketuntasan sebesar
66,67% (kategori aktif) pada siklus II. Rata-rata nilai afektif siswa sebesar 63,66 dengan hasil
belajar 46,67% (kategori kurang aktif) dan rata-rata nilai meningkat menjadi sebesar 88,67
dengan hasil belajar 80,00% (kategori sangat baik) pada siklus II. Rata-rata nilai psikomotor
siswa pada siklus I sebesar 79,00 dengan hasil belajar sebesar 30,00% (kategori kurang
terampil) dan rata-rata nilai meningkat menjadi sebesar 90,00 dengan hasil belajar 63,00%
(kategori terampil). Rata-rata nilai kognitif siswa pada siklus I sebesar 60,67 dengan hasil
belajar sebesar 66,67% (kategori tinggi) dan rata-rata nilai meningkat menjadi sebesar 69,00
dengan hasil belajar sebesar 86,66% (kategori tinggi).

Kata kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Model Example non Example.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditinjau dari jenjang pendidikan formal, informal dan non formal,

pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Didalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

usia dini dijalur pendidikan formal, jalur pendidikan dasar dan pendidikan

menengah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merupakan salah

satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan dari tingkat

Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menangah Atas (SMA). KTSP

2006 menerapkan pembelajaran yang menjadikan siswa dapat belajar dari

pengalaman maupun lingkungan sekitar. Upaya untuk menunjang tercapainya

pembelajaran tersebut harus didukung dengan iklim pembelajaran yang kondusif

dan mendukung.

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

berkaitan dengan isu sosial. Ciri keabstrakan IPS beserta ciri lainnya yang tidak

sederhana, menyebabkan IPS selalu menjadi bahan hafalan-hafalan untuk

dipelajari, dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap mata
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pelajaran IPS.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sehingga penyampaian konsep lebih

bermakna yaitu tersedianya alat peraga yang sesuai sehingga membantu

memudahkan memahami suatu konsep secara langsung.

Terkait dengan pembelajaran IPS, penggunaan model pembelajaran

secara tepat dan bervariasi mempunyai nilai praktis antara lain: (1) mengatasi

keterbatasan pengalaman belajar siswa, (2) mengkonkritkan pesan yang abstrak,

(3) menanamkan konsep dasar yang benar, (4) menimbulkan keseragaman dan

akhirnya gilirannya dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti di kelas IV SD Negeri Bumi Sari

Kecamatan Natar - Lampung Selatan, hasil belajar siswa masih tergolong rendah

dan belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan nilai yaitu 65.

Hal tersebut dibuktikan dengan dokumentasi tentang data hasil belajar IPS pada

tes formatif semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Nilai Hasil Tes Formatif Semester Ganjil kelas IV
SDN Bumi Sari Tahun Pelajaran 2016/2017

No
Nilai Siswa

Jumlah
Nilai

Rata-rata
Nilai

Keterangan

1 42-49 8 392

58.9

Belum Tuntas
2 50-55 7 385 Belum Tuntas
3 56-62 7 434 Belum Tuntas
4 65-67 3 201 Tuntas
5 67-71 5 355 Tuntas

Jumlah 30 1767
Sumber: SDN Bumi Sari

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa terdapat 8 siswa belum

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 65.

Begitu juga terdapat 7 siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM). Sedangkan siswa yang telah mencapai KKM terdapat 3 siswa. Begitu
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juga terdapat 5 siswa yang sudah mencapai nilai KKM dengan kategori tuntas

sehingga nilai rata-rata hasil tes formatif  yang diperoleh yaitu 58.9. Merujuk

pada data tersebut, maka hasil belajar IPS siswa belum dikatakan berhasil sebab

guru masih menggunakan metode ceramah dan siswa kurang dilibatkan secara

aktif dalam pembelajaran sehingga sebagian besar siswa masih mendapat nilai

dibawah kriteria kentuntasan minimal yang ditetapkan yaitu 65.

Berdasarkan salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa

belajar secara optimal adalah model pembelajaran Example non Example. Model

pembelajaran Example non Example merupakanmodel pembelajaran dengan

mempersiapkan gambar, diagram, atau tabel sesuai materi bahan ajar dan

kompetensi, sajian gambar ditempel atau memakai LCD/OHP, dengan petunjuk

guru siswa mencermati sajian, diskusi kelompok tentang sajian gambar tadi,

presentasi hasil kelompok, bimbingan penyimpulan, evaluasi, dan refleksi.

Melalui Example non Example diharapkan mampu mengatasi berbagai

permasalahan yang ada pada proses pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri

Bumi Sari.

Alasan peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Example non Example adalah siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri

dari 2-3 siswa dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan

bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi dalam bentuk teks dan gambar

yang telah dibagi menjadi sub-sub. Tim ahli mendiskusikan, menyampaikan

materi tersebut kepada kelompok. Pertemuan inti berikutnya mereka dikenai

kuis sebagai nilai individu.
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk

mengadakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan

judul “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example Pada Siswa Kelas

IV SDN Bumi Sari Tahun Pelajaran2016/2017”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi permasalahan tersebut

sebagai berikut :

1. Siswa dalam aktivitas belajar masih tergolong rendah.

2. Guru dalam menggunakan model pembelajaran masih kurang tepat dan masih

menggunakan metode ceramah.

3. Siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran.

4. Sebagian besar siswa masih mendapat nilai dibawah kriteria kentuntasan

minimal yang ditetapkan yaitu 65.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan menggunakan pendekatan Model Pembelajaran Kooperatif

tipe Example non Example dapat meningkatkan aktivitas belajar pada

pelajaran IPS di kelas IV SDN Bumi Sari Natar Lampung Selatan?

2. Apakah dengan menggunakan pendekatan Model Pembelajaran Kooperatif

tipe Example non Example dapat meningkatkan hasil belajar pada pelajaran

IPS di kelas IV SDN Bumi Sari Natar Lampung Selatan?
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan

penilitian adalah untuk :

1. Meningkatkan aktivitas belajar IPS di kelas IV SDN Bumi Sari Natar –

Lampung Selatan.

2. Meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV SDN Bumi Sari Natar Lampung

Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penilitian kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi guru, yaitu dapat memperbaiki kualitas dalam mengajar di kelas dan

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.

2. Bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa terutama

pelajaran IPS di SD Negeri Bumisari.

3. Bagi kepala sekolah, yaitu dapat memberikan konstribusi dalam

meningkatkan mutu pendidikan di SD NegeriBumisari.

4. Bagi peneliti, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan penguasaan dalam

menerapkan model pembelajaran tipe Example non Example sehingga

terciptanya guru yang profesional.



BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN

2.1 Model Pembelajaran Kooperatif

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam

kelompok, terdapat unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif yang

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan

benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Suprijono

(2009:54-55) menjelaskan pengertian pembelajaran kooperatif sebagai

berikut.

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif

dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi

yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah

yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada

akhir tugas.
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Menurut Slavin (2009: 4), model pembelajaran kooperatif adalah

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari

4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.

Heterogen disini berkaitan dengan tingkat prestasi belajar, jenis kelamin,

dan latar belakang keluarga. “Model pembelajaran kooperatif

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik,

toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial”

(Suprijono, 2009: 61). Menurut Komalasari (2011: 62) terdapat beberapa

model pembelajaran kooperatif yaitu: model Jigsaw, Berpikir berpasangan

berbagi, STAD, NHT, TGT, Make A Match, Role Playing, Scramble,

Inquiry dan lain-lain.

Menurut Suprijono (2009: 89) pembelajaran kooperatif memiliki

banyak variasi. Ada beberapa jenis model kooperatif yaitu: Jigsaw, Group

Investigation, Two Stay Two Stray, Make A Match, STAD dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif memiliki banyak variasi yaitu: Jigsaw, Example

non Example, Make A Match, Role Playing, Inquiry, Picture and Picture,

Talking Stick, dan lain-lain.

2.1.2 Unsur-Unsur Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Lie (2010: 31), untuk mencapai hasil yang maksimal,

lima unsur model pembelajaran kooperatif harus diterapkan:

1) Saling ketergantungan positif. Keberhasilan suatu pembelajaran sangat

bergantung pada usaha setiap anggotanya. Semua anggota bekerja demi

tercapainya satu tujuan yang sama.
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2) Tanggung jawab perseorangan. Setiap siswa harus bertanggungjawab

untuk melakukan yang terbaik demi kelancaran pembelajaran dalam

kelompok.

3) Tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk

bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini memberikan

kesempatan kepada siswa untuk saling mengenal dan menerima satu

sama lain. Setiap anggota kelompok mempunyai latar belakang

pengalaman, keluarga dan prestasi belajar yang berbeda satu dengan

yang lain. Dengan demikian terwujud sikap untuk saling menghargai

perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-

masing siswa.

4) Komunikasi antaranggota. Keberhasilan suatu kelompok juga

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengar

dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.

5) Evaluasi proses kelompok. Guru perlu menjadwalkan waktu khusus

bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil

kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih

efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa

unsur-unsur model pembelajaran kooperatif memiliki lima yang

diterapkan yaitu: 1) Saling ketergantungan positif; 2) Tanggung jawab

perseorangan; 3) Tatap muka; 4) Komunikasi antaranggota; 5) Evaluasi

proses kelompok.
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2.1.3 Prinsip Dasar dan Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Asma (2006: 14-16) dalam pelaksanaan pembelajaran

kooperatif setidaknya terdapat lima prinsip yang dianut, yaitu prinsip

belajar siswa aktif (student active learning), belajar kerjasama

(cooperative learning), pembelajaran partisipatorik, mengajar reaktif

(reactive teaching), dan pembelajaran yang menyenangkan (joyfull

learning). Prinsip model pembelajaran kooperatif menurut Asma

(2006:14-16):

1) Belajar siswa aktif, pembelajaran berpusat pada siswa untuk belajar

bersama dalam kelompok dalam memahami materi pelajaran yang

diberikan oleh guru.

2) Belajar kerja sama, proses pembelajaran dilakukan secara bersama

untuk membangun pengetahuan melalui penemuan-penemuan sehingga

pemahaman yang diperoleh lebih bernilai permanen.

3) Pembelajaran partisipatorik, siswa belajar dengan melakukan sesuatu

secara bersama-sama untuk menemukan dan membangun pengetahuan

yang menjadi tujuan pembelajaran.

4) Reactive Teaching, guru menciptakan suasana pembelajaran menarik

dan menyenangkan sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa

yang tinggi.

5) Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran harus berlangsung

dalam suasana yang menyenangkan dengan sikap dan perilaku guru

yang ramah.
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Karakteristik model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh

Slavin (2009: 33-34) meliputi:

1) Penghargaan kelompok, penghargaan kelompok diperoleh kelompok

dalam mencapai skor dalam kriteria yang ditentukan. Keberhasilan

kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota

kelompok dalam menciptakan hubungan antarpersonal yang saling

mendukung, membantu dan saling peduli.

2) Pertanggungjawaban individu, menitikberatkan pada semua aktivitas

anggota kelompok secara individu yang menjadikan setiap anggota siap

menghadapi tes dan tugas secara mandiri.

3) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan, semua siswa

baik siswa berprestasi rendah, sedang atau tinggi memperoleh

kesempatan yang sama untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi

kelompoknya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat peneliti

simpulkan bahwa prinsip model pembelajaran kooperatif adalah untuk

belajar bersama dalam kelompok dan bersama untuk membangun

pengetahuan melalui penemuan-penemuan sehingga pemahaman yang

diperoleh lebih bernilai permanen. Belajar pun menjadi suasana yang

menyenangkan dengan sikap dan perilaku guru yang ramah. Sedangkan

karakteristik model pembelajaran kooperatif adalah keberhasilan

kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota

kelompok dalam menciptakan hubungan antarpersonal yang saling

mendukung, membantu dan saling peduli dan semua siswa baik siswa
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berprestasi rendah, sedang atau tinggi memperoleh kesempatan yang sama

untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya.

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example non Example

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example non

Example

Examples non examples merupakan model pembelajaran dengan

mempersiapkan gambar, diagram, atau tabel sesuai materi bahan ajar dan

kompetensi, sajian gambar ditempel atau memakai LCD/OHP, dengan

petunjuk guru siswa mencermati sajian, diskusi kelompok tentang sajian

gambar tadi, presentasi hasil kelompok, bimbingan penyimpulan, evaluasi,

dan refleksi (Roestiyah, 2001: 73).

Sementara itu, Djamarah (2006: 1) dijelaskan bahwa Examples

Non Examples adalah model pembelajaran yang menggunakan contoh.

Contoh-contoh dapat diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan

dengan Kompetensi Dasar.

Menurut Apriani (2010: 20) menjelaskan bahwa examples non

examples adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi

konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat

dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari examples dan non examples

dari suatu definisi konsep yang ada dan meminta siswa untuk

mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Examples

memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu

materi yang sedang dibahas, sedangkan non examples memberikan
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gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang

sedang dibahas.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah peneliti simpulkan

bahwa examples non examples adalah taktik yang dapat digunakan untuk

mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan

siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari examples

dan non examples dari suatu definisi konsep yang ada dan meminta siswa

untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada.

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan

suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non examples memberikan

gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang

sedang dibahas.

2.2.2 Langkah – Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example

non Example

Menurut Suprijono (2009 : 125) langkah – langkah model

pembelajaran Examples Non Examples, diantaranya :

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Gambar-gambar yang digunakan tentunya merupakan

gambar yang relevan dengan materi yang dibahas sesuai dengan

Kompetensi Dasar.

2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui

LCD/OHP/In Focus pada tahap ini guru dapat meminta bantuan siswa

untuk mempersiapkan gambar dan membentuk kelompok siswa.

3) Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik untuk

memperhatikan/menganalisa gambar.
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Peserta didik diberi waktu melihat dan menelaah gambar yang disajikan

secara seksama agar detil gambar dapat dipahami oleh peserta didik,

dan guru juga memberi deskripsi tentang gambar yang diamati.

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

gambar tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan sebaiknya

disediakan guru.

5) Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya.

6) dilatih peserta didik untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui

perwakilan kelompok masing-masing. Mulai dari komentar/hasil

diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai.

7) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menggunakan langkah-

langkah dalam membuat model pembelajaran tipe Example non Example:

(1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Gambar-gambar yang digunakan tentunya merupakan

gambar yang relevan dengan materi yang dibahas sesuai dengan

Kompetensi Dasar. (2) Guru menempelkan gambar di papan atau

ditayangkan melalui LCD/OHP/In Focus pada tahap ini guru dapat

meminta bantuan siswa untuk mempersiapkan gambar dan membentuk

kelompok siswa. (3) Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada

peserta didik untuk memperhatikan/menganalisa gambar.

Peserta didik diberi waktu melihat dan menelaah gambar yang disajikan

secara seksama agar detil gambar dapat dipahami oleh peserta didik, dan
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guru juga memberi deskripsi tentang gambar yang diamati. (4) Melalui

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

tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan sebaiknya disediakan

guru. (5) Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil

diskusinya. (6) Dilatih peserta didik untuk menjelaskan hasil diskusi

mereka melalui perwakilan kelompok masing-masing. Mulai dari

komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai. (7) Guru dan peserta didik

menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Example non Example

Menurut Apriani (2010: 219) mengemukakan kelebihan Example

Non Example, antara lain :

a. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih

kompleks.

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

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui

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.
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Menurut Buehl (Miftahul Huda, 2013: 235) kelebihan dari model tipe

Example Non-Example :

1) Peserta didik lebih kritis dalam menganalisis gambar.

2) Peserta didik mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar.

3) Peserta didik diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Kekurangan dalam model pembelajaran examples non examples

diantaranya :

a. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar.

b. Memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

model pembelajaran tipe Example non Example memiliki kelebihan yaitu:

(1) Peserta didik lebih kritis dalam menganalisis gambar, (2) Peserta didik

mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. (3) Peserta didik

diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan

kekurangan dari model Example non Example yaitu: (1) Tidak semua materi

dapat disajikan dalam bentuk gambar, (2) Memerlukan waktu yang lama.

2.3 Belajar

2.3.1 Pengertian Belajar

Peaget (dalam Karwono, 2010: 85) menyatakan bahwa belajar

merupakan pengelolaan informasi dalam rangka membangun sendiri

pengetahuannya. Keberhasilan individu dalam mengolah informasi

merujuk pada kesiapan dan kematangan dalam perkembangan kognitifnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam proses belajar yang terpenting

adalah bagaimana siswa mampu mengembangkan atau mengolah sendiri

pengetahuan atau informasi yang diterimanya. Kemampuan yang
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diterimannya akan jauh lebih matang dan lebih berkembang terutama

dalam aspek kognitif.

Menurut Slameto (2003: 2) mengungkapkan bahwa “belajar

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.

Hakim (2005: 1) menyatakan bahwa “belajar adalah suatu proses

perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah

laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan,

pemahaman, keterampilan dan daya pikir.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas mengenai pengertian

belajar menurut para ahli, maka dapat disintesiskan bahwa belajar

memang merupakan suatu proses tingkah laku yang dilakukan oleh

individu untuk mendatangkan suatu perubahan baik secara keseluruhan

maupun sebagian yang disertai adanya perubahan terhadap sikap,

pengetahuan, kebiasaan, keterampilan dan daya pikir untuk menuju kearah

yang lebih baik..

2.3.2 Aktivitas Belajar

Aktivitas merupakan salah satu indikator adanya proses berpikir

dan berbuat atau melakukan tindakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Indonesia (2005:23) aktivitas adalah kegiatan. Sardiman (2006: 100)

menyatakan bahwa aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat

fisik maupun mental.
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Aktivitas belajar dapat terwujud apabila siswa terlibat belajar

secara aktif. Martinis Yamin (2007: 82) mendefinisikan belajar aktif

sebagai usaha manusia untuk membangun pengetahuan dalam dirinya.

Pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan dan peningkatan

kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan pada diri siswa. Siswa mampu

menggali kemampuannya dengan rasa ingin tahunya sehingga interaksi

yang terjadi akan menjadi pengalaman dan keinginan untuk mengetahui

sesuatu yang baru.

Menurut Kasmadi (2014: 42) aktivitas belajar adalah kegiatan yang

dilakukan secara individual maupun rombongan, memiliki perencanaan

belajar, strategi, media, tahapan tujuan tertentu, berhubungan dengan

waktu dan tempat, serta aturan-aturan yang disepakati.

Aktivitas belajar IPS siswa dapat dilihat berdasarkan indikator

yang menunjukkan adanya aktivitas belajar. Indikator aktivitas dalam

kegiatan pembelajaran di kelas antara lain:

1) Siswa mengamati/menganalisa gambar.

2) Siswa berdiskusi dengan teman.

3) Siswa bertanya pada guru atau teman.

4) Siswa menyimak penjelasan dari guru.

5) Siswa menanggapi pendapat teman atau guru.

6) Siswa membuat catatan tentang materi pelajaran.

7) Siswa mengerjakan tes dengan kemampuan sendiri.

8) Siswa mengingat materi pelajaran.
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Berdasarkan uraian beberapa para ahli di atas, peneliti

menyimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan

secara individual maupun kelompok, memiliki perencanaan belajar,

strategi, media, tahapan tujuan tertentu, berhubungan dengan waktu dan

tempat, serta aturan-aturan yang disepakati. aktivitas belajar merupakan

kegiatan atau tindakan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh

individu untuk membangun pengetahuan dan ketrampilan dalam diri

dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar akan menjadikan

pembelajaran yang efektif.

2.3.3 Hasil Belajar

Menurut Hamalik memberikan pengertian tentang hasil belajar

adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang

dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan

pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu

menjadi tahu.

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.

Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran

dari puncak proses belajar.

Menurut Purwanto (2010: 42) menyatakan hasil belajar

menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah mengalami

proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan

dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi dengan adanya hasil
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belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap,

memahami, memiliki materi

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.

Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya

adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang

lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Indikator hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dengan

Taxonomy of Education Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi

tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Tujuan pendidikan

dibagi ke dalam tiga domain, yaitu:

1. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan

keterampilan berpikir.

2. Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi,

dan cara penyesuaian diri.

3. Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang

menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan,

mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.
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Pengembangan dari masing-masing ranah dapat kita lihat pada

table dibawah ini.

Tabel 2.1
Jenis dan Indikator Hasil Belajar

No. Ranah Indikator
1. Ranah kognitif

a. Pengetahuan
(Knowledge)

b. Pemahaman
(Comprehension)

c. Penerapan
(Application)

d. Analisis
(Analysis)

e. Menciptakan,
membangun
(Synthesis)

f. Evaluasi
(Evaluation)

Mengidentifikasi, mendefinisikan,
mendaftar, mencocokkan, menetapkan,
menyebutkan, melabel, menggambarkan,
memilih.

Menerjemahkan, merubah, menyamarkan,
menguraikan dengan kata-kata sendiri,
menulis kembali, merangkum,
membedakan, menduga, mengambil
kesimpulan, menjelaskan.

Menggunakan, mengoperasikan,
menciptakan/membuat perubahan,
menyelesaikan, memperhitungkan,
menyiapkan, menentukan.

Membedakan, memilih, membedakan,
memisahkan, membagi, mengidentifikasi,
merinci, menganalisis, membandingkan.

Membuat pola, merencanakan, menyusun,
mengubah, mengatur, menyimpulkan,
menyusun, membangun, merencanakan.

Menilai, membandingkan, membenarkan,
mengkritik, menjelaskan, menafsirkan,
merangkum, mengevaluasi.

2. Ranah Afektif
a. Penerimaan

(Receiving)

b. Menjawab/
Menanggapi
(Responding)

Mengikuti, memilih, mempercayai,
memutuskan, bertanya, memegang,
memberi, menemukan, mengikuti.

Membaca, mencocokkan, membantu,
menjawab, mempraktekkan, memberi,
melaporkan, menyambut, menceritakan,
melakukan, membantu.
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No. Ranah Indikator
2. c. Penilaian

(Valuing)

d. Organisasi
(Organization)

e. Ciri-ciri nilai
(Characterization
by a value or
value complex)

Memprakarsai, meminta, mengundang,
membagikan, bergabung, mengikuti,
mengemukakan, membaca, belajar,
bekerja, menerima, melakukan, mendebat.

Mempertahankan, mengubah,
menggabungkan, mempersatukan,
mendengarkan, mempengaruhi, mengikuti,
memodifikasi, menghubungkan,
menyatukan.

Mengikuti, menghubungkan, memutuskan,
menyajikan, menggunakan, menguji,
menanyai, menegaskan, mengemukakan,
memecahkan, mempengaruhi,
menunjukkan.

3. Ranah Psikomotor
a. Gerakan Pokok

(Fundamental
Movement)

b. Gerakan Umum
(Generic
Movement)

c. Gerakan Ordinat
(Ordinative
Movement)

d. Gerakan Kreatif
(Creative
Movement)

Membawa, mendengar, memberi reaksi,
memindahkan, mengerti, berjalan,
memanjat, melompat, memegang, berdiri,
berlari.

Melatih, membangun, membongkar,
merubah, melompat, merapikan,
memainkan, mengikuti, menggunakan,
menggerakkan.

Bermain, menghubungkan, mengaitkan,
menerima, menguraikan,
mempertimbangkan, membungkus,
menggerakkan, berenang, memperbaiki,
menulis.

Menciptakan, menemukan, membangun,
menggunakan, memainkan, menunjukkan,
melakukan, membuat, menyusun

Dengan melihat tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa

dalam hasil belajar harus dapat mengembangkan tiga ranah yaitu: ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini difokuskan pada

salah satu ranah dalam teori hasil belajar yaitu pada ranah kognitif.
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Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa

hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif,

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan

evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

2.4 Ilmu Pengetahuan Sosial

2.4.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial

IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang imu-ilmu sosial,

seperti sosiologi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan

atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu social. IPS

atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang

dirumuskan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial (Triatno, 2010: 171).

Menurut Sapriya (2009: 19) pelajaran “Ilmu Pengetahuan Sosial”

disingkat IPS, merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar

dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi identik

dengan istilah “Social Studies”.

Menurut Sapriya (2009: 7) IPS merupakan ilmu pengetahuan yang

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan

ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan.

Menurut Rosdijati, dkk (2010: 58) IPS merupakan salah satu mata

pelajaran yang diberikan di tingkat SD/MI/SDLB. IPS mengkaji
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seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan

dengan isu sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan

bahwa IPS adalah ilmu yang mempelajari, menelaah, menganalisis tentang

berbagai fakta, konsep, dan generalisasi sosial yang ada di masyarakat.

Selain itu, IPS juga mempelajari hubungan manusia yang menyangkut

tingkah laku manusia didalam kehidupan bermasyarakat.

2.4.2 Konsep Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Menurut Triatno (2010 : 172) mengatakan bahwa pembelajaran

Pendidikan IPS lebih menekankan kepada aspek “pendidikan” daripada

“transfer konsep”, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS siswa

diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan

mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilanya

berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Dengan demikian,

pembelajaran IPS harus diformulasikannya pada aspek kependidikanya.

Dalam kurikulum IPS yang berlaku di Indonesia, terdapat dua

bentuk pengorganisasian kurikulum yang pertama adalah pendekatan

terpadu yaitu pendekatan seperti umumnya digunakan pada tingkat

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendekatan

berikutnya adalah yang disebut dengan pendekatan struktural yaitu suatu

pendekatan yang menekankan pada satu disiplin ilmu. Pendekatan ini

digunakan dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas (Wahab, 2009: 124).

Menurut Ahmadi dan Amri (2011: 2), tema pembelajaran

memberikan banyak keuntungan, di antaranya adalah:

1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada tema-tema tertentu
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2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema-tema yang sama

3. Pemahaman materi ajar lebih mendalam dan berkesan

4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan dengan cara mengaitkan antara

isi pelajaran dengan pengalaman siswa

5. Siswa lebih merasakan manfaat dan makana belajar karena materi

disajikan dengan jelas

6. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi

riil

7. Guru lebih efesien dan efektif karena mata pelajaran yang disajikan

lebih mampu dipersiapkan sekaligus diberikan dalam dua atau tiga

pertemuan. Waktu lebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial,

pemantapan atau pengayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa konsep

IPS lebih lebih menekankan kepada aspek “pendidikan” daripada “transfer

konsep”. Karena siswa diharapkan memperoleh sejumlah konsep seperti

melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilanya berdasarkan konsep yang

telah dimilikinya.

2.4.3 Hakikat Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Menurut Susanto (2013: 138), hakikat IPS adalah harapan untuk

membina suatu masyarakat yang baik di mana para anggotanya benar-

benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung

jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai.
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Menurut Gunawan (2011: 93), hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai

makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa pengertian hakikat IPS adalah suatu bahan kajian

terpadu sebagai insan sosial yang rasional dan tanggung jawab beserta

manusia sebagai mahluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya.

2.4.4 Belajar dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang

pengertian belajar. Menurut Sardiman (1992: 22) “belajar senantiasa

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru

dan sebagainya”.

Menurut Purwanto (2006: 85): “Belajar adalah merupakan suatu

perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman, dalam arti

perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau

kematangan tidak dianggap sebagai belajar, seperti perubahan-perubahan

yang terjadi pada seorang bayi”. Sudjana (2004: 28) mengemukakan

bahwa “belajar bukan menghapal dan bukan pula mengingat, belajar

merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri

seseorang”. Menurut Haling (2007: 2), “Belajar ialah sebagai suatu proses

kegiatan yang menimbulkan kelakuan baru atau merubah kelakuan lama

sehingga seseorang lebih mampu memecahkan masalah dan menyesuaikan

diri terhadap situasi-situasi yang dihadapi hidupnya”.
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Mata pelajaran IPS di SD/MI bertujuan agar siswa memiliki kemampuan

sebagai berikut:

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat dan lingkungannya.

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam

kehidupan sosial.

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,

nasional, dan global.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diutarakan di atas

mengenai pengertian belajar, maka dapat peneliti simpulkan bahwa belajar

adalah perubahan tingkah laku dalam diri seseorang (individu) yang

disebabkan oleh adanya suatu proses aktif yang terjadi melalui latihan.

Dimana dalam kegiatan pembelajaran terjadi proses interaksi antara guru,

siswa, media, dan materi yang dipelajari. Pembelajaran merupakan faktor

penting terjadinya pembentukan konsep di dalam diri siswa.

2.5 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas dalam

skripsi ini adalah sebagai berikut.

1 Damiati (2013) dengan judul skripsinya “Pengaruh Model Pembelajaran

Examples Non Examples Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Pada
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Materi Bangun Datar Kelas VII MTSN Karangrejo Tulungagung  Semester

Genap Tahun Ajaran 2012/2013”.

Damiati (2013) memiliki kesamaan yaitu penerapan model pembelajaran dan

peta pikiran pada siswa. Sedangkan perbedaanya terletak pada  mata

pelajaran dan kelas. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian

tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah siswa kelas IV pada mata

pelajaran IPS. Variabel terikat yang diteliti adalah aktivitas dan prestasi

belajar siswa.

2. Anggita Prian Irawanti (2013) dengan judul skripsinya “Keefektifan Model

Examples Non Examples Terhadap Hasil Belajar Materi Pengelolaan Sumber

Daya Alam Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka

Purbalingga”, yang menunjukkan bahwa Example non Example

mempengaruhi prestasi belajar, dan ditandai dengan sikap positif siswa. Hal

ini membuktikan bahwa model Example non Example mampu memberikan

dampak positif terhadap aktivitas dan prestasi belajar siswa.

Anggita Prian Irawati (2013) memiliki kesamaan yaitu penerapan model

Example non Example pada siswa sekolah dasar. Selain itu, terdapat

kesamaan pada variabel terikat yang diukur yaitu aktivitas dan prestasi

belajar siswa. Sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran, peneliti

menggunakan mata pelajaran IPS. Selain itu, penelitian dalam skripsi ini

ditunjukan untuk pembelajaran IPS kelas IV dengan jenis metode penelitian

yaitu penelitian tindakan kelas.
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2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Muhamad (2009:75) kerangka pikir adalah gambaran mengenai

hubungan antar variabel dalam suau penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran

menurut kerangka logis. Menurut Riduwan (2004: 25) kerangka berfikir adalah

dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan

telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang

akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Hasil belajar IPS rendah disebabkan guru masih menggunakan

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah siswa akan mengalami

kebosanan dan kesalahan persepsi makna yang disampaikan oleh guru. Tidak

hanya itu saja siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas, siswa

hanya menunggu informasi materi yang diberikan guru, tanpa diberi kesempatan

untuk mengembangkan dan mencari informasi tersebut. Adanya solusi dalam

menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan

media pembelajaran yang relevan, sehingga siswa tidak bosan dan justru akan

meningkat hasil belajar siswa. Karena media tersebut memberikan kemungkinan

kepada siswa untuk belajar sistematis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan berbagai hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

dengan menggunakan model pembelajaran tipe Example non Example dapat

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS.
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal (input):

guru belum menggunakan model pembelajaran tipe Example non Example

sehingga hasil belajar siswa belum mencapai KKM. Pada tindakan (proses):

peneliti memanfaatkan model pembelajaran tipe Example non Example.

Sedangkan kondisi akhir (uotput): diharapkan melalui model pembelajaran tipe

Example non Example dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

2.7 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir penelitian di atas, dirumuskan

hipotesis tindakan yaitu “Apabila dalam pembelajaran menerapkan model

pembelajaran tipe Example non Example dengan memperhatikan langkah-

Hasil belajar
siswa mayoritas
belum mencapai

KKM

Guru belum
menggunakan model

pembelajaran tipe
Example non Example

Kondisi
Awal

Siklus I
Memanfaatkan

pembelajaran tipe
Example non
Example yang

didemonstrasikan,
dan siswa
mengikuti

Guru memanfaatkan
model pembelajaran tipe
Example non Example

Tindakan

Diduga melalui
pemanfaatan model
pembelajaran tipe

Example non Example
dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar

Siklus II
Memanfaatkan
pembelajaran

yang di
demonstrasikan

guru siswa
mengikuti dan

mencoba

Kondisi
Akhir
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langkah secara tepat, maka akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa

kelas IV SDN Bumi Sari”.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom

action research). Wardhani (2008: 1-4) mengemukakan penelitian tindakan

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan

untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

Menurut Kunandar (2013: 44-45) penelitian tindakan kelas adalah penelitian

yang dilakukan secara kolaboratif dengan jalan merancang, melaksanakan, dan

merefleksikan tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses

pembelajaran di kelas melalui treatment tertentu dalam suatu siklus.

3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan berupa kegiatan bersiklus dan

dilaksanakan secara kolaboratif bersama guru mata pelajaran IPS, guru kelas

dan peneliti lain selaku teman sejawat. Kegiatan setiap siklus dilakukan dengan

empat kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi

(Sanjaya, 2013: 176). Berikut ini merupakan gambar alur siklus penelitian

tindakan kelas menurut Arikunto.
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Gambar 3.1 Alur siklus penelitian tindakan kelas

(Sumber: Arikunto, 2001: 137)

3.3 Setting Penelitian

3.3.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Semester Ganjil T.P 2016/2017,

penelitian ini dilaksanakan dua siklus, setiap dua siklus terdiri dari

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

3.3.2 Tempat Penelitian

Sekolah Dasar Negeri Bumi Sari, Jalan Pramuka Bumi Sari

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Perencanaan I

SIKLUS I

Pengamatan I

Perencanaan II

SIKLUS II

Pengamatan II

Refleksi I

Refleksi II

Pelaksanaan I

Pelaksanaan II

Selesai
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3.4 Subjek Penelitian

Adapun jumlah siswa dalam penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas

IV SDN Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun

2016/2017 dengan jumlah siswa 30 orang terdiri laki-laki 18 orang dan

perempuan 12 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Nontes

Data yang dikumpulkan dalam teknik nontes ini berupa data

kualitatif. Data kualitatif ini ditransformasikan ke data kuantitatif dengan

pemberian skor. Hasil dari jumlah skor dikembalikan kedalam data

kualitatif dengan cara menggolongkan hasil tersebut kedalam kategori

pada setiap instrumen yang telah ditentukanoleh peneliti.

Teknik nontes dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat yang

bertindak sebagai observer menggunakan lembar observasi dengan cara

melingkari skor untuk mengamati kinerja guru dan memberikan tanda cek

list untuk mengamati aktivitas belajar siswa, hasil belajar afektif dan

psikomotor siswa selama proses pembelajaran.

3.5.2 Teknik Tes

Teknik tes merupakan prosedur atau cara untuk mendapatkan data

yang bersifat kuantitatif (angka) berupa nilai-nilai siswa untuk mengetahui

hasil belajar dalam ranah kognitif. Tes dilaksanakan pada pertemuan

kedua di masing-masing siklus, dan tes yang dikerjakan siswa berupa soal

esai. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur hasil yang diperoleh siswa

setelah pemberian tindakan dalam proses pembelajara.
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3.6 Alat Pengumpulan Data

3.6.1 Lembar Observasi

Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi dengan

guru kelas. Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data

mengenai aktivitas belajar siswa dan kinerja guru selama penelitian

tindakan kelas dalam pembelajaran dengan menggunakan model Example

non Example.

a. Instrumen Kinerja Guru

Instrumen ini digunakan untuk menjaring data yang berkaitan

dengan proses dan situasi riil pembelajaran di kelas yang menyangkut

aktivitas guru sesuai dengan pendekatan ilmiah dengan menggunakan

langkah-langkah Example non Example dalam pembelajaran IPS.

Aspek yang dinilai dalam instrumen ini sebagai berikut: kegiatan

apresepsi dan motivasi, penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan,

penguasaan materi, penerapan model Example non Example,

pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran, perlibatan

peserta didik dalam pembelajaran, penggunaan bahasa yang benar dan

tepat dalam pembelajaran, dan penutup pembelajaran.

b. Aktivitas Belajar Siswa

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas

belajar siswa.

Adapun kisi-kisi observasi aktivitas siswa dan kinerja guru

dalam pembelajaran IPS menggunakan model Example non Example

berbantuan Media Gambar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi Kinerja Guru

Aspek yang
diamati

Indikator Nomor
Item

Tahap-tahap
implementasi
model
pembelajaran
kooperatif
tipe Example
non Example
dalam
pembelajaran

1. Persiapan
a. Membuka pembelajaran
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran
c. Memberikan motivasi pada siswa

2. Pelaksanaan
a. Mempersiapkan gambar sesuai

dengan tujuan pembelajaran
b. Memberi kesempatan kepada siswa

untuk menganalisa gambar di layar
OHP

c. Pembagian kelompok
d. Memberi kesempatan kepada siswa

untuk menyampaikan hasil diskusi
e. Menyimpulkan materi pelajaran

3. Penutup
a. Memberikan tes pada siswa
b. Melakukan penilaian
c. Memberikan tindak lanjut pada siswa
d. Memberikan remedial kepada siswa
e. Mengakhiri pelajaran

1
2
3

4
5
6
7

8
9,10

11

12
13
14
15
16

Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa

Aspek yang
diamati

No Indikator Nomor
Item

Aktivitas
belajar
siswa

1. Visual activity

1Siswa membaca materi yang akan
dipelajari, dan siswa mengamati
gambar.

2. Oral activity
2, 3Siswa berdiskusi dengan teman, dan

siswa bertanya pada guru atau teman.
3. Listening activity

4, 5
Siswa menyimak penjelasan dari
guru, dan siswa menanggapi
pendapat teman atau guru.

4. Writing activity

6, 7, 8
Siswa membuat catatan tentang
materi pelajaran, siswa mengerjakan
tes dengan kemampuan sendiri, dan
siswa mengingat materi pelajaran
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3.6.2 Tes Hasil Belajar

Tes hasil belajar digunakan untuk menjaring data siswa mengenai

penguasaan terhadap materi pembelajaran IPS yang telah disampaikan

melalui model Example non Example sesuai dengan indikator yang

meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor.

3.7 Definisi Operasional

1. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara individual

maupun rombongan, memiliki perencanaan belajar, strategi, media, tahapan

tujuan tertentu, berhubungan dengan waktu dan tempat, serta aturan-aturan

yang disepakati. Aktivitas belajar dalam penelitian ini merupakan semua

proses kegiatan yang dilakukan siswa kelas IV di SDN Bumi Sari mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe Example non Example.

Penerapan aktivitas belajar dapat diukur menggunakan dengan

rentang skor 1-5, kriteria untuk mengukur indikator yang digunakan yaitu

skor 1 = Sangat Kurang, skor 2 = Kurang Aktif, skor 3 = Cukup Aktif, 4 =

Aktif, 5 = Sangat Aktif.

2. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran

dari puncak proses belajar. Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian

ini adalah hasil yang diperoleh siswa kelas IV di SDN Bumi Sari berupa skor
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atau nilai pada kognitif. Setelah mengkaji pembelajaran IPS berdasarkan

ruang lingkup materi pokok peta dan penggunaanya sehari-hari.

Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif yang meliputi

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah

afektif yang berupa menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan

menghayati. Sedangkan pada ranah psikomotor menliputi peniruan,

manipulasi, pengalamiahan dan artikulasi. Hasil belajar yang menjadi fokus

dalam penelitian ini adalah adanya perubahan aspek kognitif.

Ranah kognitif siswa diukur menggunakan instrumen tes yang

diberikan pada akhir pembelajaran. Tes yang diberikan yaitu dalam bentuk

tes essay dengan jumlah 5 soal. Setiap jawaban benar mendapat skor 2 dan

untuk jawaban salah mendapat skor 0.

3. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Example non Example

Model pembelajaran kooperatif tipe Examples non examples adalah

model pembelajaran dengan menempelkan gambar di papan atau ditayangkan

melalui LCD/OHP dan membuat kelompok 2-3 orang, lalu dilatih peserta

didik untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok

masing-masing dan memberikan kesimpulan diakhir pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif tipe Example non Example dalam

penelitian ini merupakan nilai kelompok siswa yang diperoleh kelas IV di

SDN Bumi Sari, pada mata pelajaran IPS. Berdasarkan ruang lingkup materi

pokok peta dan penggunaannya sehari-hari.

Indikator pencapaian model Example non Example dalam penelitian

ini adalah untuk suasana belajar menyenangkan, motivasi lebih besar,
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mengembangkan rasa ingin tahu siswa, pemahaman lebih mendalam, melatih

tanggung jawab siswa, meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu hasil

belajar menjadi meningkat.

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Example non Example

dapat diukur menggunakan dengan rentang skor 1-5. kriteria untuk mengukur

indikator yang digunakan yaitu skor 1 = Sangat Kurang, skor 2 = Kurang

Aktif, skor 3 = Cukup Aktif, 4 = Aktif, 5 = Sangat Aktif.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Teknik Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang

menunjukkan dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara

kontekstual dan mendalami sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu

data aktivitas belajar siswa, kinerja guru, hasil afektif dan psikomotor

siswa.

a. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara individual

maupun rombongan, memiliki perencanaan belajar, strategi, media,

tahapan tujuan tertentu, berhubungan dengan waktu dan tempat, serta

aturan-aturan yang disepakati. Aktivitas belajar setiap siswa digunakan

rumus sebagai berikut.

N = 100
Keterangan:

N = Nilai yang dicari

R = Skor mentah yang diperoleh siswa

SM = Skor maksimum ideal
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100 = Bilangan tetap

(Sumber: Purwanto, 2008: 102)

Aktivitas belajar siswa dapat dilihat berdasarkan indikator yang

menunjukkan adanya aktivitas belajar. Indikator aktivitas dalam

kegiatan pembelajaran di kelas antara lain:

A = Menggamati/menganalisa gambar saat diskusi kelompok

B = Melakukan diskusi dengan teman

C = Mengangkat tangan saat bertanya atau mengemukakan pendapat.

D = Menanggapi pendapat teman atau guru saat melakukan

demonstrasi hasil kerja kelompok

E = Mengerjakan tes yang telah disediakan

Tabel 3.3 Rubrik penilaian aktivitas belajar siswa

Skor Keterangan Indikator
5 Sangat Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan

sangat baik, siswa melakukan dengan
sempurna, dan siswa terlihat kurang aktif

4 Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
baik, siswa melakukannya dengan tanpa
kesalahan, dan siswa terlihat aktif

3 Cukup Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
cukup baik, siswa melakukannya dengan
sedikit kesalahan, dan siswa terlihat cukup
aktif

2 Kurang Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
kurang baik, siswa melakukannya dengan
banyak kesalahan, dan siswa terlihat
kurang aktif

1 Sangat Kurang Apabila tidak dilaksanakan oleh siswa dan
siswa kurang aktif

(Modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8)
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Sedangkan untuk menghitung presentase siswa aktif secara

klasikal menggunakan rumus:

A =
∑ ∑ x 100%

Tabel 3.4 Rubrik keaktifan kelas dalam satuan presentase (%)

No. Rentan nilai Kategori
1  80% Sangat baik
2 60 – 79% Baik
3 40 – 59% Cukup
4 20 – 39% Kurang
5  20 % Sangat kurang

(Sumber: Aqib, 2009: 41)

b. Kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau hasil kerja yang dilakukan

oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar

mengajar, yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan membina hubungan antar

pribadi (interpersonal) dengan siswanya. Kinerja guru digunakan

rumus:

N = 100
Keterangan:

N = Nilai yang dicari

R = Skor mentah yang diperoleh siswa

SM = Skor maksimum ideal

100 = Bilangan tetap

(Sumber: Purwanto, 2008: 102)
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Tabel 3.5 Lembar kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran

Aspek yang diamati Skor
Kegiatan Pendahuluan
Apresepsi dan Motivasi
1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang

dengan pengalaman siswa atau pembelajaran
sebelumnya

1 2 3 4 5

2 Mengajukan pertanyaan menantang 1 2 3 4 5
3 Menyampaikan manfaat dan tujuan

pembelajaran
1 2 3 4 5

4 Mendemonstrasikan sesuatu yang berkaitan
dengan materi pembelajaran

1 2 3 4 5

Penyampaian Kompetensi dan Rencana
Kegiatan
1 Menyampaikan kemampuan yang akan

dicapai siswa
1 2 3 4 5

2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya,
individual, kerja kelompok, dan melakukan
observasi

1 2 3 4 5

Kegiatan Inti
Penguasaan Materi Pelajaran
1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan

tujuan pembelajaran
1 2 3 4 5

2 Kemampuan mengaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang relevan, perkembangan
IPTEK, dan kehidupan nyata

1 2 3 4 5

3 Menyajikan pembahasan materi pembelajaran
dengan tepat

1 2 3 4 5

4 Menyajikan materi secara sistematis (mudah
Ke sulit, dari konkrit ke abstrak)

1 2 3 4 5

Penerapan Model Example non Example
1 Mempersiapkan gambar-gambar sesuai

dengan tujuan pembelajaran
1 2 3 4 5

2 Menempelkan gambar di papan atau
ditayangkan melalui LCD/OHP/In Focus

1 2 3 4 5

3 Memberi petunjuk dan kesempatan kepada
siswa untuk memperhatikan/menganalisa
gambar

1 2 3 4 5

4 Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa,
hasil diskusi dari analisa gambar tersebut
dicatat pada kertas

1 2 3 4 5

5 Tiap kelompok diberi kesempatan
membacakan hasil diskusinya

1 2 3 4 5

6 Dilatih peserta didik untuk menjelaskan hasil
diskusi mereka melalui perwakilan kelompok
masing-masing

1 2 3 4 5

7 Menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan
pembelajaran

1 2 3 4 5
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Aspek yang diamati Skor

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam
Pembelajaran
1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan

sumber belajar
1 2 3 4 5

2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
media pembelajaran

1 2 3 4 5

3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber
belajar

1 2 3 4 5

4 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media
pembelajaran

1 2 3 4 5

Pelibatan Siswa dalam Pembelajaran
1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui

interaksi antara guru, siswa, dan sumber
belajar

1 2 3 4 5

2 Merespon positif partisipasi siswa 1 2 3 4 5
3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon

siswa
1 2 3 4 5

4 Menumbuhkan kecerian dan antusiasme siswa
dalam belajar

1 2 3 4 5

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat
dalam Pembelajaran
1 Menggunakan bahasa lisan yang jelas dan

benar
1 2 3 4 5

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan
benar

1 2 3 4 5

Kegiatan Penutup
Menutup Pembelajaran
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman

dengan melibatkan siswa
1 2 3 4 5

2 Memberikan tes lisan atau tulisan 1 2 3 4 5
Jumlah Nilai

Nilai rata-rata
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Tabel 3.6 Rubrik skor perolehan kinerja guru

Skor Keterangan Indikator
5 Sangat Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan

sangat baik, siswa melakukan dengan
sempurna, dan siswa terlihat kurang aktif

4 Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
baik, siswa melakukannya dengan tanpa
kesalahan, dan siswa terlihat aktif

3 Cukup Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
cukup baik, siswa melakukannya dengan
sedikit kesalahan, dan siswa terlihat cukup
aktif

2 Kurang Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
kurang baik, siswa melakukannya dengan
banyak kesalahan, dan siswa terlihat kurang
aktif

1 Sangat Kurang Apabila tidak dilaksanakan oleh siswa dan
siswa kurang aktif

(Modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8)

c. Ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan

dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

Persentase afektif setiap siswa digunakan rumus sebagai berikut.

N = 100
Keterangan:

N = Nilai yang dicari

R = Skor mentah yang diperoleh siswa

SM = Skor maksimum ideal

100 = Bilangan tetap

(Sumber: Purwanto, 2008: 102)
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Tabel 3.7 Rubrik aspek afektif siswa

Kriteria Baik sekali
4

Baik
3

Cukup
2

Kurang
1

A = Disiplin Mampu
menjalankan
aturan
dengan
kesadaran

Mampu
menjalankan
aturan
dengan
pengarahan
guru

Kurang
mampu
menjalankan
aturan

Belum
mampu
menjalan-
kan aturan

B = Peduli Selalu peduli
dengan
lingkungan
sekitar dan
temannya

Kadang-
kadang
peduli
dengan
lingkungan
Dan
temannya

Kurang
peduli
dengan
lingkungan
sekitar dan
temannya

Belum
peduli
dengan
lingkungan
sekitar dan
temannya

C = Percaya
diri

Tidak ragu-
ragu
mengungkap
kan pendapat

Terlihat
ragu-ragu
mengungkap
kan pendapat

Memerlukan
bantuan guru
untuk
mengemuka-
kan pendapat

Belum
Menunjuk-
kan
kepercaya-
an diri

(Sumber: Depdikbud, 2013: 9)

d. Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek

keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan

mengoperasikan mesin. Persentase psikomotor setiap individu

digunakan rumus sebagai berikut.

N = 100
Keterangan:

N = Nilai yang dicari

R = Skor mentah yang diperoleh siswa

SM = Skor maksimum ideal

100 = Bilangan tetap

(Sumber: Purwanto, 2008: 102)
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Aspek psikomotor siswa dapat dilihat berdasarkan indikator yang

menunjukkan adanya keterampilan tulis tangan. Indikator ranah

psikomotor dalam kegiatan pembelajaran di kelas antara lain:

A = Menemukan pendapat atau ide

B = Melatih kemampuan dalam berkerja sama

C = Membuat karya hasil belajar

D = Menerima pendapat teman sejawat

E = Mengerjakan tugas pada Lembar Kerja Siswa (LKS)

Tabel 3.8 Rubrik skor aspek psikomotor siswa

Skor Keterangan Indikator
5 Sangat Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan

sangat baik, siswa melakukan dengan
sempurna, dan siswa terlihat kurang aktif

4 Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
baik, siswa melakukannya dengan tanpa
kesalahan, dan siswa terlihat aktif

3 Cukup Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
cukup baik, siswa melakukannya dengan
sedikit kesalahan, dan siswa terlihat cukup
aktif

2 Kurang Aktif Apabila dilaksanakan oleh siswa dengan
kurang baik, siswa melakukannya dengan
banyak kesalahan, dan siswa terlihat
kurang aktif

1 Sangat Kurang Apabila tidak dilaksanakan oleh siswa dan
siswa kurang aktif

(Modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8)
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3.8.2 Teknik Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendiskripsikan

berbagai dinamika kemajuan kualitas belajar siswa dalam hubungannya

dengan penguasaan materi yang diajarkan guru.

a. Ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek

intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.

Presentase ketuntasan belajar aspek kognitif secara klasikal dengan

rumus:

P = ∑ ∑ 100%
(Sumber: Aqib, 2009: 41)

Tabel 3.9 Rubrik ketuntasan belajar siswa aspek kognitif dalam
persen (%)

Tingkat Kelebihan Keterangan
 80%

60 – 79%
40 – 59%
20 – 39%
 20%

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat rendah
(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41)
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Tabel 3.10 Kisi – Kisi Soal Tes Formatif Ilmu Pengetahuan Sosial
Siklus I

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Kelas/
Smt

Materi Indikator Ranah
Indikator

Bentuk
Soal

No.
Soal

5. Memaha
mi
sejarah
penampa
kan alam
dan
keragam
an suku
bangsa
di
lingkung
an
kabupate
n/
kota, dan
provinsi.

5.1. Menela
dani
sikap
kepahl
awanan
dan
patrioti
sme
tokoh-
tokoh
di
lingku
ngan.

IV/1 Kepahla
wanan
dan
Patriotis
me

5.1.1Menye
butkan
sikap
kepahl
awana
n dan
patrioti
sme

5.1.2Menye
butkan
nama-
nama
tokoh
pahlaw
an

5.1.3Mende
skripsi
kan
sikap
tokoh
Cut
Nyak
Dien

C1

C1

C2

Essay 1

2, 3,
4

5

Tabel 3.11 Kisi – Kisi Soal Tes Formatif Ilmu Pengetahuan Sosial
Siklus II

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Kelas/
Smt

Materi Indikator Ranah
Indikator

Bentuk
Soal

No.
Soal

6.Memaham
i sejarah
penampak
an alam
dan
keragaman
suku
bangsa di
lingkunga
n
kabupaten/
kota, dan
provinsi.

6.1.Menelad
ani sikap
kepahla
wanan
dan
patriotis
me
tokoh-
tokoh di
lingkung
an.

IV/1 Kepahl
awana
n dan
Patrioti
sme

6.1.1 Menyim
pulkan
sikap
kepahla
waan
dan
patriotis
me
dalam
kehidupa
n sehari-
hari.

6.1.2 Menunju
kkan
sikap
kepahla
wanan
dan
patriotis
me

C3

C3

Essay 1, 2,
3, 4

5
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3.9 Urutan Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari beberapa siklus dan setiap

siklus memiliki empat tahapan kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan, dan refleksi. Pada siklus pertama ini kegiatan pembelajaran diawali

dengan Siklus I.

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I ini dapat

digambarkan sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan (Planning)

a. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai KTSP yang berlaku saat ini di

SDN Bumi Sari.

b. Bersama dengan guru, peneliti berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran

yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model Example non

Example.

c. Menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

(pemetaan, silabus, RPP, dan instrumen tes).

d. Menyiapkan media dan alat bantu dalam pembelajaran.

e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran.

2. Tahap Pelaksanaan (Acting)

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama skenario

pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan.

a. Kegiatan Pembuka

1) Mengkondisikan kelas, berdoa, absensi, dan mempersiapkan materi

2) Menyampaikan pembelajaran dengan pendekatan model pembelajaran

kooperatif tipe Example non Example

3) Motivasi
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b. Kegiatan Inti

Dalam kegiatan eksplorasi:

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

2) Guru menayangkan gambar melalui OHP

3) Siswa memperhatikan/menganalisa gambar yang ditayangkan guru

melalui OHP.

Dalam kegiatan elaborasi:

4) Guru membagikan kelompok siswa 2-3 orang.

5) Siswa mendiskusikan dan menganalisa gambar bersama kelompok.

6) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.

Dalam kegiatan konfirmasi:

7) Guru dan siswa menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

c. Kegiatan Penutup

1) Refleksi

 Guru memberi kesempatan pada beberapa peserta didik untuk

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah

diikuti.

 Siswa menjawab pertanyaan dan soal yang ada pada buku siswa.

 Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan.

2) Guru melakukan penilaian

3) Tindak lanjut

4) Pengayaan
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 Siswa bersama berlatih soal-soal tentang nama pahlawan beserta

asalnya.

5) Remedial

 Kegiatan remedial diberikan kepada siswa yang belum tuntas

menguasai konsep. Pengulangan dan penguatan materi kembali bagi

siswa yang belum mengerjakan tugas dengan benar.

3. Pengamatan (Observasi)

Pelaksanaan observasi yang dilakukan secara bersama dengan

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh observer

mengenai jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan

menggunakan alat bantu berupa lembar observasi yang telah disediakan.

4. Refleksi (Reflecting)

Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh,

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan

refleksi. Hasil pada siklus I digunakan untuk menentukan tindakan pada

siklus berikutnya.

Siklus II

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus II ini dapat

digambarkan sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan (Planning)

a. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai KTSP yang berlaku saat ini di

SDN Bumi Sari.
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b. Berama dengan guru, peneliti berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran

yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model Example non

Example.

c. Menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

(pemetaan, silabus, RPP, dan instrumen tes).

d. Menyiapkan media dan alat bantu dalam pembelajaran.

e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran.

2. Tahap Pelaksanaan (Acting)

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama skenario

pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan.

a. Kegiatan Pembuka

1) Mengkondisikan kelas, berdoa, absensi, dan mempersiapkan materi

2) Menyampaikan pembelajaran dengan pendekatan model pembelajaran

kooperatif tipe Example non Example

3) Motivasi

b. Kegiatan Inti

Dalam kegiatan eksplorasi:

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

2) Guru menayangkan gambar melalui OHP

3) Siswa memperhatikan/menganalisa gambar yang ditayangkan guru

melalui OHP.

Dalam kegiatan elaborasi:

4) Guru membagikan kelompok siswa 2-3 orang.

5) Siswa mendiskusikan dan menganalisa gambar bersama kelompok.
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6) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.

Dalam kegiatan konfirmasi:

7) Guru dan siswa menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

c. Kegiatan Penutup

1) Refleksi

 Guru memberi kesempatan pada beberapa peserta didik untuk

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah

diikuti.

 Siswa menjawab pertanyaan dan soal yang ada pada buku siswa.

 Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan.

2) Guru melakukan penilaian

3) Tindak lanjut

4) Pengayaan

 Siswa bersama berlatih soal-soal tentang nama pahlawan beserta

asalnya.

5) Remedial

 Kegiatan remedial diberikan kepada siswa yang belum tuntas

menguasai konsep.

 Pengulangan dan penguatan materi kembali bagi siswa yang belum

mengerjakan tugas dengan benar.

3. Pengamatan (Observasi)

Pelaksanaan observasi yang dilakukan secara bersama dengan

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh observer
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mengenai jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan

menggunakan alat bantu berupa lembar observasi yang telah disediakan.

4. Refleksi (Reflecting)

Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh,

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan

refleksi. Hasil pada siklus I digunakan untuk menentukan tindakan pada

siklus berikutnya.

3.10 Indikator Keberhasilan

Sebagaian indikator keberhasilan belajar yang diharapkan dalam penelitian

yang dilakukan ini adalah apabila hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS

telah menunjukkan peningkatan pada setiap siklusnya. Peneliti menggunakan

media gambar ini jika > 75% siswa memperoleh nilai tes formatif KKM yaitu

65.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian melalui model Example non

Example siswa kelas IV  SD Negeri Bumi Sari diperoleh kesimpulan sebagai

berikut.

Model Example non Example dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil

belajar siswa. Pada siklus I, nilai rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 91,35

dengan persentase ketuntasan sebesar 16,67% (kategori kurang aktif). Pada

siklus II sebesar 104,75 dengan persentase ketuntasan sebesar 66,67% (kategori

aktif). Hasil belajar meliputi 3 ranah yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif.

Pada siklus I, rata-rata nilai afektif siswa sebesar 63,66 dengan persentase

46,67% (kategori kurang aktif). Pada siklus II sebesar 88,67 dengan persentase

ketuntasan 80,00% (kategori sangat baik). Rata-rata nilai psikomotor siswa pada

siklus I sebesar 79,00 dengan persentase ketuntasan sebesar 30,00% (kategori

kurang terampil). Pada siklus II sebesar 90,00 dengan persentase ketuntasan

63,00% (kategori terampil). Rata-rata nilai kognitif siswa pada siklus I sebesar

60,67 dengan persentase ketuntasan sebesar 66,67% (kategori tinggi). Pada

siklus II sebesar 69,00 dengan persentase ketuntasan sebesar 86,66% (kategori

tinggi).
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, peneliti

memberikan ssaran dalam memperbaiki aktivitas dan hasil belajar melalui

model pembelajaran tipe Example non Example, yaitu:

1. Bagi siswa

Diharapkan siswa selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran

menggunakan model Example non Example. Siswa dapat belajar di luar

pembelajaran formal di sekolah, sehingga siswa dapat memperoleh

pengetahuan yang bersifat komprehensif dan dapst me-recall materi pelajaran

yang telah dipelajari dengan mudah.

2. Bagi guru

Diharapkan guru lebih berani berinovasi untuk menggunakan model

Example non Example serta menyediakan media pembelajaran yang lebih

kreatif dan menarik. Guru dapat menggunakan model pembelajaran Example

non Example sebagai inovasi dalam mewujudkan tujuan pembelajaran

sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja guru.

3. Bagi sekolah

Diharapkan sekolah dapat menyediakan fasilitas penunjang yang

mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan

menyenangkan. Salah satunya dengan model Example non Example sebagai

upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, sehingga dapat

menghasilkan output yang berkualitas bagi SD Negeri Bumi Sari.

4. Bagi penelitian berikutnya

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi peneliti

lain untuk dapat menggunakan model pembelajaran lain dengan materi yang
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berbeda. Selain itu, model Example non Example juga dapat diterapkan

melalui perpaduan dengan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran

yang lain, sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa.
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