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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Gagne (dalam Susanto, 2013: 1) belajar merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh tiap individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan 

keterampilan dan tingkah laku yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut 

Kaluger (dalam Hosnan, 2014: 3) mengatakan bahwa belajar adalah proses 

membangun pemahaman atau pemaknaan terhadap informasi dan pengalaman 

yang telah didapat oleh siswa. Belajar dapat dilihat sebagai proses yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dan proses berbuat melalui berbagai proses 

pengalaman yang diciptakan oleh guru. Menurut Hilgrad dan Bower (dalam 

Baharuddin, 2008: 13) berpendapat bahwa belajar memiliki pengertian 

memperoleh ilmu pengetahuan serta menguasai ilmu pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan menemukan suatu 

informasi. Dalam upaya untuk mencapai tujuan kurikuler program pendidikan di 

suatu lembaga pendidikan, maka perlu dirumuskan tujuan pembelajaran. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap 

individu dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pengalaman, pemahaman atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan tiap 

individu mengalami perubahan perilaku yang tetap baik dalam berpikir maupun 

dalam bertindak. 

Pembelajaran merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi yang 

kondusif untuk menciptakan suasana yang baik supaya terjadi interaksi dan 

komunikasi pada saat proses belajar mengajar antara guru, siswa, serta komponen-

komponen pembelajaran yang lainnya. Dengan interaksi dan komunikasi yang 

baik maka akan dicapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran memiliki 

sistem. Sistem dalam pembelajran terdiri dari berbagai komponen yang saling 

berkaitan atara satu komponen dengan komponen yang lain. Komponen 

pembelajaran harus diperhatikan guru untuk memilih dan menentukan model 

pembelajaran yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar. Selain model 



2 
 

 
 

pembelajaran guru juga harus memperhatikan dalam memilih pendekatan, 

strategi, dan media yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran  (Hosnan, 

2014: 18). Menurut Munif Chatib (dalam Hosnan, 2014:4) bahwa pembelajaran 

adalah transfer ilmu dua arah, antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa 

sebagai penerima informasi. Dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran bukan 

hanya guru yang bersikap aktif, tetapi siswa juga dituntut untuk aktif untuk 

membentuk pengetahuan melalui pengalaman langsung. Hal tersebut serupa 

dengan maksud dan tujuan dari pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). 

Hakikat dari pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

yaitu memberikan pengalaman belajar secara langsung terhadap siswa dengan 

menggunakan dan mengembangkan keterampilan proses dan sikap ilmiah. IPA 

bukan hanya penguasaan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja namun IPA juga merupakan suatu proses penemuan. 

Sehingga di dalam pembelajaran IPA di SD siswa dapat mengalami proses 

pembelajaran secara langsung dan utuh, menggunakan rasa ingin tahunya untuk 

memahami fenomena alam yang dilakukan dengan cara pemecahan masalah yang 

menerapkan langkah-langkah metode ilmiah dengan bimbingan dari guru supaya 

tetap dapat dipertanggungjawabkan.  

Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Sandar Isi, pendidikan 

IPA diharapkan dapat menjadi wahana   bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut maka 

dalam pembelajaran IPA siswa diharapkan memiliki peran aktif sehingga dapat 

mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri dan dapat menerapkan 

apa yang telah didapat siswa dari sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan pengetahuan sistematis dan tersusun 

secara teratur, berlaku umum, dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. IPA diharapkan dapat muncul sehingga peserta didik dapat 

mengalami proses pembelajaran secara utuh dan menggunakan rasa ingin tahunya 

untuk memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah yang 

menerapkan langkah-langkah metode ilmiah (Wisudawati, 2014: 24). Perlu 
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diciptakan kondisi pembelajaran IPA di SD yang dapat mendorong siswa untuk 

aktif dan ingin tahu. Dengan demikian, pembelajaran IPA merupakan kegiatan 

mencari tahu terhadap permasalahan alam di sekitarnya. 

Guru bukan hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan 

mengajar dengan kompleksitas peranan sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

diembannya, tetapi juga harus dapat kreatif. Upaya dalam melaksanakan tugasnya 

meningkatkan kualitas hasil pendidikan amat tergantung pada kemampuan guru 

untuk mengembangkan kreativitasnya. Kreativitas adalah kemampuan guru dalam 

meninggalkan gagasan, ide-ide, hal-hal, yang dinilai mapan, rutinitas, dan beralih 

untuk menghasilkan atau memunculkan gagasan, ide-ide, dan tindakan yang baru 

dan menarik, apakah itu untuk pemecahan masalah, suatu metode atau alat. Selain 

seorang guru dituntut untuk memunculkan gagasan atau ide-ide baru, guru juga 

harus dapat memunculkan semangat siswa untuk belajar misalnya siswa dituntut 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dengan siswa aktif dalam pembelajaran, 

maka siswa akan mudah dan cepat memahami proses pembelajaran yang sedang 

dilakukan. Jadi, dalam proses belajar mengajar seorang guru dituntut untuk kreatif 

dan siswa dituntut untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dengan begitu 

tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai (Hosnan, 2014: 19-20). 

Komponen yang turut mempengaruhi keberhasilan suatu proses 

pembelajaran salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan mampu menarik perhatian siswa 

untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang aktif memiliki rasa 

ingin tahu yang lebih, sehinnga siswa akan berusaha untuk mencari tahu apa yang 

belum dipahami. Siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih akan berusaha 

mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pembelajran 

yang diharapkan. 

Namun pada kenyataanya sebagian besar guru, masih menggunakan cara-

cara yang lama, seperti menggunakan ceramah dan tanya jawab dalam 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Meskipun sudah banyak 

dikemukakan metode dan model pembelajaran inovatif yang akan membuat siswa 
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aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut tentu akan 

mempengaruhi hasil belajar yang diterima oleh siswa. 

Berdasarkan observasi yang mengambil sampel salah satu Sekolah Dasar 

Negeri di Gugus Mawar Suruh, yaitu melalui wawancara dengan guru kelas 5 di 

SD inti SDN Plumbon 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang belum 

menggunakan model-model yang kreatif dalam pembelajaran IPA di kelas. 

Menurut guru kelas 5 hal tersebut dikarenakan beliau lupa nama-nama model 

pembelajaran, yang terpenting adalah beliau mengajar dan membuat siswa paham 

dengan materi yang sedang diajarkan. Meskipun dalam pembelajaran tersebut 

belum menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif, tetapi sudah 

menggunakan alat peraga yang sudah tersedia di sekolah, melakukan tanya jawab 

antara guru dengan siswa, guru melakukan demonstrasi, menggunakan benda-

benda yang konkrit atau nyata sesuai dengan materi yang dipelajari oleh siswa. 

Jika dari sekolah belum tersedia alat peraga maka guru meminta siswa untuk 

membawa alat peraga yang belum tersedia dari rumah tetapi yang tidak 

memberatkan siswa. Pada saat proses belajar mengajar ada beberapa siswa yang 

sudah aktif mengikuti pembelajaran dengan bimbingan dari guru, tetapi ada juga 

yang masih pasif karena siswa malu untuk menyampaikan pendapat atau takut 

salah dengan pendapat mereka. Hasil wawancara dengan guru kelas 5 SDN 

Plumbon 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, diperoleh data hasil belajar 

siswa kelas 5A semester 2 dalam mata pelajaran IPA adalah nilai tertinggi siswa 

93 dan nilai terendahnya adalah 43. Sedangkan nilai rata-rata dari kelas 5A dalam 

mata pelajaran IPA adalah 75. Dari data yang peneliti peroleh batas KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) dari kelas 5 adalah 65. Hasil belajar IPA kelas 5A 

di SDN Plumbon 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menunjukkan 11% 

siswa masih di bawah KKM dan 89% siswa sudah di atas KKM. 

Sekolah Dasar pada Gugus Mawar, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang, dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran IPA 

belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada 

beberapa siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 

sudah ditetapkan. Selain ada beberapa iswa yang belum mencapai KKM masih 



5 
 

 
 

banyak siswa yang pasif pada saat proses belajar mengajar karena guru yang 

belum menggunakan model-model pembelajaran. 

Untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa di dalam kelas, guru 

dapat menggunakan berbagai model pembelajaran dalam setiap mata pelajaran, 

konsep materi dan tujuan yang ingin dicapai berbeda-beda. Dalam pemahaman 

konsep-konsep materi diperlukan model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

benar-benar aktif dan merasakan suasana yang menyenangkan saat belajar. Ada 

berbagai model pembelajaran kreatif yang cocok untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam mencapai kompetensi IPA. Model-model pembelajaran tersebut 

diantaranya adalah STAD (Students Teams-Achievement Divisions), Jigsaw 

(Model Tim Ahli), Cooperative Scr ipt, Think Pair and Share (Pikir Bareng dan 

Berbagi), Numbered Heads Together (Kepala Bernomor), Snowball Throwing 

(Gelundungan Bola Salju), Example Nonexample, Problem Based Intruction/PBI 

(Pembelajaran Berbasis Masalah), Articulation (Model Artikulasi), Debate 

(Debat), Role Playing (Bermain Peran), Group Investigation (Grup Peneliti), 

Student Fasilitator and Expailing/SFE (Fasilitasi Oleh Siswa), Cooperative 

Integrated Reading ang Composition (CIRC), Picture and Picture, dan Make a 

Match (Cari Pasangan) (Hosnan, 2014: 246-259). 

Dari berbagai model-model pembelajaran tersebut mempunyai keunggulan 

dan kelemahannya masing-masing, termasuk juga model Example Non Example 

dan Picture and Picture. Model pembelajaran Example Non Example merupakan 

model pembelajaran menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan materi 

yang diajarkan, media dalam penyampaian materi dapat berupa gambar, bagan, 

dan skema. Gambar examples memberikan gambaran akan suatu materi yang 

sedang dibahas, sedangkan non examples memberikan gambaran akan sesuatu 

yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. Sedangkan model 

pembelajaran Picture and Picture adalah model pembelajaran yang dapat melatih 

berpikir logis dan sistematis. Penerapan model pembelajaran ini dimulai dari 

teknik memperlihatkan gambar yang sudah diacak untuk diurutkan agar sesuai 

dengan materi yang telah disajikan. Kemudian guru menginformasi urutan gambar 

tersebut, menanamkan konsep sesuai materi penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. 
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Kedua model pembelajaran tersebut dapat membuat siswa menjadi lebih 

aktif dalam pembelajaran dan guru juga dapat memunculkan kreatifitasnya. 

Peneliti ingin mengetahui apakah kedua model tersebut efektif untuk 

mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Seperti contoh dari 

penelitian sebelumnya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui 

model  Example Non Example kelas V SDN Gemuh 01” oleh Cipto Harsoyo 

(2012). Penelitian dengan menggunakan model Example Non Example dianggap 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Dwi Rohmawati (2013) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model Example Non Example 

terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas II SDN 1 Jetis Kapuan Semester I 

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dibuktikan dengan adanya perbedaan hasil 

belajar. Hasil posttest yang diajar menggunakan model pembelajaran konvesional 

diperoleh rata-rata hasil belajar 62,50. Sedangkan hasil posttest yang diajar 

menggunakan model pemebelajaran Example Non Example diperoleh rata-rata 

hasil belajar 93,75. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Sri Moerwani (2012) yang 

menunjukkan adanya pengaruh model Picture and Picture dalam pembelajaran 

IPA terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN Jatipohon Kecamatan Grobogan 

Semester I Tahun Ajaran 2011/2012. Hal tersebut dibuktikan dengan perbedaan 

hasil belajar yang signifikan yaitu siswa yang diajar menggunakan model Picture 

and Picture memperoleh nilai rata-rata 86,00 sedangkan siswa yang diajar tidak 

menggunakan model Picture and Picture memperoleh rata-rata 71,00. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arry Nugraheni (2012) juga menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran Picture 

and Picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 2 Bangsri Kecamatan 

Jepon Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 yang diperoleh dengan rata-rata 

pada kelas yang diberi perlakuan model Picture and Picture adalah 92,8 dan kelas 

yang tidak diberi perlakuan model Picture and Picture adalah 73,6. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Example Non Example dan model pembelajaran Picture and Picture 
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efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. Namun masih 

belum dapat menunjukkan salah satu model mana yang lebih efektif untuk 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian mengetahui keefektifan model pembelajaran Example Non Example 

dan model pembelajaran Picture and Picture ,yang berjudul “Keefektifan Model 

Pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture Ditinjau dari Hasil 

Belajar dalam Pembelajaran IPA Kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh”. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, tentu 

diperlukan batasan masalah yang akan dikerjakan dan dicari solusinya. Dalam 

penelitian ini dapat diterapkan pada siswa kelas 4 SD dalam pembelajaran IPA 

karena hasil observasi peneliti dari SD gugus Mawar Kecamatan Suruh, 

Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA yang masih terdapat beberapa siswa belum mencapai KKM. 

Maka keefektifan dari model pembelajaran Example Non Example dan model 

pembelajaran Picture and Picture dapat dilihat dari hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang akan 

diteliti adalah apakah terdapat perbedaan keefektifan model pembelajaran 

Example Non Example dan model pembelajaran  Picture and Picture ditinjau dari 

hasil belajar dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka kegiatan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan keefektifan model 

pembelajaran Example Non Example dan model pembelajaran Picture and Picture 

dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah hasil yang diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran perkembangan dunia pendidikan mengenai keefektifan 

penggunaan model pembelajaran Example Non Example  dan model pembelajaran 

Picture and Picture terhadap hasil belajar dalam pembelajaran IPA. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi guru:  

Memberikan masukan kepada guru SD agar lebih kreatif dalam memilih model 

pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. 

2. Bagi peneliti:  

Dapat mengetahui seberapa efektifkah penerapan model pembelajaran Example 

Non Example dan model pembelajaran Picture and Picture. 

 

 

 

 


