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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Pembelajaran IPA  

Berdasarkan KTSP Standar Isi 2006 pembelajaran IPA diharapkan dapat 

menjadi fasilitas bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

mengembangkan diri lebih lanjut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarakan untuk inkuiri dan berbuat 

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. Pembelajaran IPA mempunyai pengaruh yang 

penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pembelajaran IPA, manusia 

akan memiliki motivasi untuk melakukan penemuan yang inovatif untuk 

menunjang kehidupannya. 

 IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, 

dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh kumpulan fakta, tetapi oleh adanya 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka dan jujur. 

 IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar, 

dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih sehingga dihasilkan kesimpulan yang 

betul. IPA mengandung tiga hal yaitu proses (usaha manusia memahami alam 

semesta), prosedur (pengamatan yang tepat dan prosedurnya benar), dan produk 

(kesimpulannya benar). 

 Beberapa pendapat dari hakikat IPA menurut (Wahyan, 2012: 136; 

Sutrisno, 200: 19; Permendiknas) dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan ilmu 

yang berhubungan dengan gejala alam, pengetahuan diperoleh dari pengalaman 
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belajar secara langsung melalui pengamatan serta pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah seperti rasa ingin tau, terbuka dan jujur serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup melalui 

pemecahan-pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan. Perkembangannya 

tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode 

ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa 

ingin tahu, terbuka dan jujur. 

2.1.2  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 Pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap Satuan 

Pendidikan. 

 Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk 

membangun kemampuan bekerja ilmiah. Dalam penelitian ini standar kompetensi 

yang akan digunakan mengacu pada 

Tabel 2.1 

Tabel Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

7.  Memahami perubahan 

yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya 

alam. 

7.4 Mendeskripsikan 

proses daur air dan 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhinya. 

1. Menyebutkan manfaat air. 

2. Membedakan kegiatan 

sehari-hari yang 

memanfaatkan air dan tidak 

memanfaatkan air. 

3. Menyebutkan cara 

menghemat air. 

4. Membedakan perilaku 

manusia yang termasuk cara 

menghemat air dan bukan 

cara menghemat air. 

5. Mengurutkan proses daur air. 

6. Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. 
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2.1.3 Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dalam Badan Nasional Standar 

Pendidikan (Susanto, 2013: 171), bertujuan agar siswa memiloki kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan   keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

dan melestarikan lingkingan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 Seperti yang telah diuraikan bahwa IPA mencakup pengetahuan tentang 

sains untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA seperti yang dijabarkan dia atas, 

maka dalam pembelajaran IPA memerlukan model pembelajaran. Ada beberapa 

pakar yang mendefinisikan model pembelajaran, beberapa diantaranya adalah 

Joyce & Weil (dalam Rusman, 2011: 133), berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. 
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  Menurut Eggen dan Kauchak (dalam Hosnan, 2014:234) bahwa model 

pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar 

yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Pedoman ini memuat 

tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

kegiatan pembelajaran. 

 Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang                  

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas (Suprijono, 2012: 46). Fungsi model pembelajaran 

yaitu guru dapat membantu peserta didik mendapat informasi, ide keterampilan, 

cara berpikir dan mengekspresikan ide. Sehingga model pembelajaran dapat 

diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam mengatur materi 

pelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas. 

 Berdasarkan uraian tersebut jadi model pembelajaran adalah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar 

secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal. Fungsi model 

pembelajaran yaitu guru dapat membantu peserta didik mendapat informasi, ide 

keterampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide. 

Ada berbagai model pembelajaran kreatif yang cocok untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi IPA. Model-model pembelajaran 

tersebut adalah STAD (Students Teams-Achievement Divisions), Jigsaw (Model 

Tim Ahli),Cooperative Script, 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). 

 Menurut peneliti model yang cocok diterapkan untuk pembelajaran IPA 

adalah model pembelajaran Example Non Example dan model pembelajaran 
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Picture and Picture. Kedua model tersebut cocok diterapkan dalm pembelajaran 

IPA karena dalam model tersebut menuntut siswa untuk aktif, berpikir kritis, 

percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya. Sedangkan dalam 

pembelajaran IPA siswa juga dituntut untuk aktif, berpikir kritis, percaya diri 

dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya dalam mengembangkan 

pengetahuannya tentang sains. Dengan digunakannya model Example Non 

Example dan Picture and Picture dalam pembelajaran IPA maka siswa dapat 

berperan aktif, berpikir kritis, percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil 

kerjanya melalui pengurutan gambar-gambar yang disediakan. Berikut penjelasan 

mengenai model pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture. 

2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran Example Non Example 

Menurut Buehl (dalam Depdiknas, 2007: 219) menyatakan Example Non 

Example adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. 

Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan swa secara cepat dengan menggunakan 

2 hal yang terdiri dari example dan non example dari suatu definisi 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. 

 Model pembelajaran Example Non Example merupakan model 

pembelajaran dengan mempersiapkan gambar, diagram atau tabel sesuai materi 

bahan ajar dan kompetensi. Sajian gambar ditempel atau memakai OHP/LCD, 

dengan petunjuk guru siswa mencermati gambar, lalu diskusi kelompok tentang 

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

dan refleksi (Suyatno, 2009: 73). 

 Lusita (2011: 83), mengemukakan bahwa model pembelajaran Example 

Non Example adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-

contoh dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. 

 Dari uraian di atas, model pembelajran Example Non Example adalah 

model pembelajaran dengan mempersiapkan gambar, diagram atau tabel sesuai 
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materi bahan ajar dan kompetensi. Gambar dapat ditempel di depan kelas atau 

dapat ditayangkan melalui OHP/LCD sesuai dengan saran yang ada di dalam 

kelas. gambar 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. 

2.1.5 Langkah-langkah Model Pembelajaran Example Non Example 

 Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran Example Non Example 

menurut Suprijono (2012: 125) adalah sebagai berikut: 

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

Gambar yang digunakan tentunya merupakan gambar yang relevan dengan 

materi yang dibahas sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan OHP, dapat pula 

menggunakan LCD proyektor. Pada tahapan ini guru juga dapat meminta 

bantuan siswa untuk mempersiapkan gambar yang telah dibuat dan sekaligus 

pembetukan kelompok. 

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis gambar. Biarkan siswa melihat dan menelaah 

gambar yang disajikan secara seksama, agar detail gambar dapat difahami oleh 

siswa. Selain itu guru juga memberikan deskripsi jelas tentang gambar yang 

sedang diamati siswa. 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar 

tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan akan lebih baik jika 

disediakan oleh guru. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Siswa dilatih 

untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok masing-

masing. 

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai 

tujuan yang ingin dicapai. Setelah memahami hasil dari analisa yang dilakukan 
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siswa, maka guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

Langkah-langkah model pembelajaran Example Non Example menurut 

Hosnan (2014: 256) adalah: 

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

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP maupun 

LCD proyektor. 

3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis gambar. 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar 

tersebut dicatat pada kertas. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

6. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai 

dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7. Kesimpulan/rangkuman. 

Begitu juga langkah-langkah Example Non Example menurut Miftahul 

(2013: 235) adalah: 

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

2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP. 

3. Guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 2-3 

siswa. 

4. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada setiap kelompok 

untuk memperhatikan dan menganalisis gambar. 

5. Mencatat hasil diskusi dari analisis gambar pada kertas. 

6. Memberi kesempatan bagi tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. 

7. Berdasarkan komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai 

tujuan yang ingin dicapai. 

8. Penutup. 

 Menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah- 

langkah model pembelajaran Example Non Example adalah: 

1. Sebelum pembelajaran dimulai guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2. Guru memberikan materi pengantar. 

3. Guru membagi siswa menjadi berkelompok. 

4. Guru menyajikan gambar-gambar sesuai materi. 

5. Guru meminta siswa untuk menganalisa gambar yang sudah disediakan. 

6. Guru menanamkan konsep materi. 

7. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

2.1.6 Kelebihan Model Pembelajaran Example Non Example 

 Menurut Lusita (2011: 83) mengemukakan keunggulan model Example 

Non Example antara lain: 

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 

3. Siswa diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya. 

  Menurut Buehl (dalam Depdiknas, 2007: 219), keuntungan metode 

Example Non Example antara lain: 

1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk 

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih 

kompleks. 

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

mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari 

example non example. 

3. 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. 

 Kelebihan dari model pembelajaran Example Non Example  yang terdapat   

dalam Miftahul (2013: 236) 

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari model Example Non 

Example adalah: 

1. Siswa lebih kritis dalam mmenganalisa gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari amteri berupa contoh gambar. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya melalui diskusi 

dan pemaparan hasil diskusi di depan kelas. 

4. Siswa terlibat dalam satu proses penemuan. 

5. Siswa terlibat aktif, dapat bekerjasama, dan berinteraksi dengan siswa lain 

melalui diskusi. 

2.1.7 Kelemahan Model Pembelajaran Example Non Example 

 Menurut Lusita (2011: 83) ada dua kelemahan dalm menggunakan model 

Example Non Example, diantaranya: 

1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. 

2. Memakan waktu yang banyak. 

 Buehl (dalam Depdiknas, 2007: 2019) menyatakan kekurangan dari model 

Example Non Example adalah tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk 

gambar, dan penggunaan model Example Non Example memerlukan waktu yang 

banyak. 

 Miftahul (2013: 236) menyatakan kekurangan dari model Example Non 

Example yaitu tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar, dan 

persiapannya yang terkadang membutuhkan waktu lama. 

 Jadi kelemahan dari model pembelajaran Example Non Example tidak 

semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar, dan penggunaan model 

Example Non Example memerlukan waktu yang banyak. 

2.1.8 Komponen Model Pembelajaran Example Non Example 

 Joyce, Weil dan Calhoun (2009: 104-106) menyebutkan bahwa sebuah 

model pembelajaran terdiri dari komponen sintaks atau struktur suatu model, 

komponen prinsip reaksi atau peran guru, komponen sistem sosial atau situasi 

kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang terdiri dari bahan dan alat 

yang diperlukan untuk melaksanakan model, serta dampak instruksional yaitu 
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hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan dampak 

pengiring sebagai akibat dari terciptanya suasana belajar dalam mode tertentu. 

Komponen-kompenen tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut: 

2.1.8.1 Sintagmatik 

 Sintagmatik yaitu urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-

fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru apabila menggunakan model 

pembelajaran tertentu. Berikut merupakan tahap-tahap dari model pembelajaran 

Example Non Example: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada tahap ini guru diharapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi 

Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan yaitu pembelajaran IPA. 

Dengan demikian maka siswa dapat mengukur sejauh mana materi yang harus 

dikuasainya. Jadi setelah guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, maka 

siswa diharapkan dapat mengukur kemampuan masing-masing sesuai dengan 

materi yang akan dipelajari. 

2. Menempelkan gambar-gambar yang sudah dipersiapkan 

Dalam langkah ini guru menyajikan gambar yang telah dipersiapkan dengan 

memanfaatkan media yang ada disekolah. Media OHP dapat diganti dengan 

proyektor LCD atau media yang lain yang terdapat di sekolah dan sesuai 

dengan perkembangan teknologi yang ada. 

3. Memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk menganalisi 

gambar. 

Pada langkah ini guru memberikan beberapa petunjuk berupa penjelasan 

singkat tentang gambar yang telah disajikan. Hal ini bertujuan untuk membantu 

atau memancing siswa untuk dapat menganalisis gambar.  

4. Membagi diskusi kelompok 2-3 orang siswa 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang didalamnya terdapat 2-

3 orang siswa. Di dalam kelompok, siswa diharapkan dapat berinteraksi untuk 

mendiskusikan analisis gambar tersebut. 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 
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Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Hal 

ini dilakukan untuk melatih keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat 

dan berbagi hasil diskusi. 

6. Mengembangkan dan menanamkan konsep materi 

Dari jawaban yang telah disampaikan siswa, guru akan mengembangkan materi 

dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. Dalam proses diskusi dan analisis gambar, guru harus memberikan 

penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk 

mengulangi, menuliskan atau dengan bentuk lain dengan tujuan siswa 

mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator 

yang telah ditetapkan. 

7. Kesimpulan  

Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai 

penguatan materi pelajaran yang telah dipelajari.  

2.1.8.2 Prinsip Reaksi 

 Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk 

bagaimana guru memberikan respon terhadap siswa. Prinsip ini memberi petunjuk 

bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan yang berlaku pada 

setiap model pembelajaran. Misalnya pada saat siswa ditunjuk untuk menganalisa 

gambar guru berperan sebagai pengarah agar siswa dapat memahami materi dan 

megetahui contoh gambar yang tepat dengan materi. 

2.1.8.3 Sistem Sosial 

 Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat 

terjadinya proses pembelajaran, situasi atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam penggunaan metode pembelajaran tertentu. Misalnya pada saat 

pembelajaran berlangsung guru bersama siswa mellakukan tanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 
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2.1.8.4 Daya Dukung 

 Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. Dalam hal 

ini peneliti akan menggunakan model pembelajaran Example Non Example, maka 

sarana yang dibutuhkan dalah materi tentang proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya, gambar air, gambar awan, dan gambar uap air. 

2.1.8.5 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

 Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang 

berkaitan langsung dengan materi pembelajaran, sementara dampak pengiring 

adalah hasil belajar sampingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dari 

penggunaan model pembelajaran tertentu. Adapun dampak instruksional dalam 

model Example Non Example pada pembelajaran IPA dengan materi proses daur 

air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya melalui model 

pembelajaran Example Non Example adalah kemampuan dalam menyebutkan 

manfaat air, kemampuan dalam menyebutkan cara menghemat air, kemampuan 

dalam membedakan perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan 

bukan cara menghemat air, kemampuan mengurutkan proses daur air, serta 

kemampuan menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi dauir air. 

 Dari dampak pengiring, melalui model pembelajaran Example Non 

Example diharapkan dapat dibentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif, 

kompak, percaya diri, bertanggung jawab, yang semuanya meruapakan tujuan 

pembelajaran jangka panjang. Dampak pengiring yang secara khusus akan 

didapatkan oleh para siswa dalam pembelajaran IPA adalah tentang proses daur 

air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya dalam model 

pembelajaran Example Non Example ini adalah kerjasama, teliti, kritis, kreatif, 

demokratis, dan komunikatif. 
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 Dampak instruksional dan pengiring yang sudah dipaparkan diatas dapat 

digambarkan dalam bagan 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Dampak instruksional  

Dampak pengiring  

Bagan 2.1 

Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Penggunaan Model Example Non 

Example 

 

 

 

 

 

 

Model 

Example Non 

Example 

1. Kemampuan 

menyebutkan 

manfaat air. 

Kreatif  

Teliti 

Demokratis 

Kritis 
3. Kemampuan membedakan 

perilaku manusia yang 

termasuk cara menghemat 

air dan bukan cara 

menghemat air. 

4. Kemampuan dalam 

mengurutkan proses daur air. 

5. Kemampuan dalam   

menyebutkan kegiatan   

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. 

Kerjasama  

Komunikatif  

2. Kemampuan dalam 

menyebutkan cara 

menghemat air. 
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2.1.9 Penerapan Model Pembelajaran Example Non Example dalam 

Pembelajaran IPA  

 

Tabel 2.2 

Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran IPA dengan Model Pembelajaran 

Example Non Example 

Kegiatan Guru Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Siswa 

1. Sebelum materi 

disampaikan, guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran terlebih 

dahulu 

2. Guru menjelaskan materi 

IPA tentang proses daur 

air dan kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhinya 

3. Guru bersama dengan 

siswa bertanya jawab 

tentang materi yang 

disampaikan 

 

 

 

 

 

4. Guru menyajikan 

gambar ke dalam 

kelompok  

5. Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

gambar yang sudah 

disediakan 

6. Guru menunjuk setiap 

kelompok  untuk maju 

ke depan kelas untuk 

menganalisa gambar 

 

7. Guru meminta 

perwakilan kelompok 

utama untuk 

menganalisa gambar 

yang sudah disediakan 

sesuai pemahaman 

 

8. Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

yang bersangkutan 

tentang alasan siswa 

dalam menganalisa 

gambar 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

2. Memberikan materi 

pengantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mempersiapkan gambar 

yang berkaitan dengan 

materi 

 

 

4. Menempelkan gambar 

yang sudah dipersiapkan  

 

 

 

 

 

5. Menganalisis gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa memperhatikan 

guru sedang 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

materi proses daur air dan 

kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhinya 

3. Siswa bersama dengan 

guru bertanya jawab 

tentang materi. Misalnya 

guru bertanya tentang 

contoh daur air dan 

pemanfaatannya dan 

menyebutkan contoh 

sesuai dengan 

pengetahuannya 

4. Siswa menganalisa 

gambar yang disediakan 

guru 

5. Siswa mengerjakan 

lembar kerja bersama 

kelompoknya 

 

6. Siswa memperhatikan saat 

guru melakukan 

penunjukkan setiap 

kelompok 

 

7. Perwakilan setiap 

kelompok menganalisa 

gambar proses daur air 

dan cara kegiatan manusia 

yang mempengaruhinya 

 

 

8. Siswa bersama guru 

melakukan diskusi atau 

tanya jawab tentang alasan 

siswa dalam menganalisa 

gambar 
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9. Guru meminta siswa 

lainnya untuk membantu 

agar proses diskusi 

semakin lancar dan 

siswa paham akan materi 

yang sudah disampaikan 

melalui gambar 

10. Dari alasan yang 

disampaikan siswa, guru 

menanamkan konsep 

materi atau menjelaskan 

kembali tentang materi 

daur air dan 

pemanfaatannya 

 

11. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang 

belum diketahui 

12. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan 

tentang materi yang telah 

diajarkan 

 

 

 

 

 

 

 

6. Menanamkan konsep 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kesimpulan 

9. Siswa yang lain 

menanggapi proses diskusi 

supaya diskusi berjalan 

dengan lancar dan siswa 

paham dengan materi 

yang disampaikan 

10. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

11. Siswa menanyakan hal-hal 

yang belum diketahui 

kepada guru 

 

12. Siswa bersama guru 

membuat kesimpulan dari 

pembelajaran tersebut 

 

2.1.10 Pengertian Model Pembelajaran Picture and Picture 

 Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu model belajar 

menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis 

(Shoimin, 2014: 122). Model pembelajaran ini mengandalkan gambar yang 

menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini memiliki ciri 

aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

 Model pembelajaran Picture and Picture dalam Hamid (2011: 217) adalah 

sebuah model dimana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk 

menerangkan sebuah materi dan menanamkan pesan yang ada dalam materi 

tersebut. Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa 

mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi yang 

menyenangkan. 

 Menurut Suprijono (dalam Huda, 2011: 236), model pembelajaran Picture 

and Picture merupakan pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media 

pembelajaran. 

 Dari uraian diatas, model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu 

model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi 
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urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam 

proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses 

pembelajaran. Gambar-gambar tersebut dapat menjadikan pembelajaran 

berlangsung secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

2.1.11 Langkah-langkah Model Pembelajaran Picture and Picture 

 Langkah-langkah dari pelaksanaan model pembelajaran Picture and 

Picture menurut Shoimin (2014: 123-124) adalah: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

Pada langkah ini guru diharapkan dapat menyampaikan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang disampaikan sehingga siswa dapat mengukur sejauh mana 

materi yang harus dikuasai.  

2. Menyajikan materi sebagai pengantar. Penyajian materi sebagai pengantar 

adalah sesuatu yang penting, kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat 

dimulai dari sini. Hal ini karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik 

perhatian siswa. Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian 

materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang 

dipelajari. 

3. Guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Dalam 

proses penyajian materi, guru mengajar siswa untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru 

atau temannya. Dengan gambar guru dapat menghemat energi dan siswa akan 

lebih mudah memahami materi yang disampaikan guru. Guru menunjuk siswa 

secara bergantian untuk mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar yang 

ada. Pada langkah ini guru harus mampu memberikan motivasi, karena 

penunjukkan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa 

terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa merasa 

memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. 

4. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, 

atau di modifikasi. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam 

menentukan urutan gambar. Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, 
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tinggi, jalan cerita, atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. 

Ajaklah sebanyak-banyaknya peran siswa dan teman yang lain untuk 

membantu sehingga proses diskusi dalam pembelajaran semakin menarik. 

5. Dari alasan tersebut guru akan mengembangkan materi dan menanamkan 

konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam 

proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus memberikan penekanan-

penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, 

menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal 

tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah ditetapkan. 

Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. 

6. Guru menyampaikan kesimpulan. Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa 

mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pelajaran. 

Langkah-langkah Picture and Picture dalam Hamid (2011: 218) adalah: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

3. Guru menunjukkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. 

4. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

5. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari urutan yang logis. 

6. Dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau 

materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7. Kesimpulan/rangkuman dari materi yang baru saja dibahas. 

Adapun langkah-langkah Picture and Picture dalam Huda (2011: 236-237) 

adalah: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

3. Guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

4. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian untuk mengurutkan 

gambar dengan benar. 

5. Guru menanamkan konsep materi. 
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6. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

Menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran Picture and Picture adalah: 

1. Sebelum pembelajaran dimulai guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru memberikan materi pengantar. 

3. Guru menyajikan gambar-gambar sesuai materi. 

4. Guru menunjuk siswa untuk memasangkan gambar. 

5. Guru meminta siswa untuk mengurutkan gambar sesuai urutannya. 

6. Guru menanamkan konsep materi. 

7. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

2.1.12 Kelebihan Model Pembelajaran Picture and Picture 

 Menurut Shoimin (2014: 125) kelebihan model Picture and Picture adalah 

sebagai berikut: 

1. Memudahkan siswa memahami apa yang dimaksudkan guru pada saat 

menyampaikan materi pembelajaran. 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi yang disampaikan oleh guru karena 

menggunakan gambar-gambar yang sesuai denga materi. 

3. Siswa dapat membaca satu per satu sesuai dengan petunjuk yang ada pada 

gambar-gambar yang diberikan. 

4. Siswa lebih berkonsentrasi dan merasa senang karena tugas yang diberikan 

guru berkaitan dengan permainan mereka sehari-hari, yaitu bermain gambar. 

5. Adanya saling kompetensi antar kelompok dalam penyususnan gambar 

sehingga siswa lebih aktif. 

6. Siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep yang ada pada gambar. 

Sedangkan menurut Huda (2011: 239) kelebihan model Picture and 

Picture adalah sebagai berikut: 

1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

2. Melatih berpikir logis dan sistematis. 

3. Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek 

bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. 
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4. Mengembangkan motivasi untuk belajar yang baik. 

5. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari model Picture and Picture 

adalah: 

1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi melalui gambar-gambar. 

3. Dapat meningkatkan daya nalar siswa melalui pengurutan gambar. 

4. Siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja di depan umum. 

5. Siswa lebih bertanggung jawab dalam memberikan alasan dalam pengurutan 

gambar. 

2.1.13 Kelemahan Model Pembelajaran Picture and Picture 

Menurut Istarani (2011: 8) kelemahan model Picture and Picture adalah 

sebagai berikut: 

1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi siswa yang dimiliki. 

3. Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai 

bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. 

4. Tidak tersedianya dana khusu untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan. 

Menurut Huda (2011: 239) kelemahan model Picture and Picture adalah 

sebagai berikut: 

1. Memakan waktu yang banyak. 

2. Membuat siswa pasif. 

3. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. 

4. Ada beberapa siswa yang terkadang tidak senang jika disuruh bekerja sama. 

5. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelemahan model pembelajaran Picture and 

Picture adalah siswa sulit untuk mengurutkan gambar-gambar yang cocok, 
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memakan waktu lebih banyak, guru kurang menguasai kelas, dibutuhkan 

dukungan fasilitas seperti alat dan biaya. 

2.1.14 Komponen Model Pembelajaran Picture and Picture 

 Joyce, Weil dan Calhoum (2009: 104-106) menyebutkan bahwa swbuah 

model pembelajaran terdiri dari komponen sintaks atau struktur suatu model, 

komponen prinsip reaksi atau peran guru, komponen sistem sosial atau situasi 

kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang terdiri dari bahan dan alat 

yang diperlukan untuk melaksanakan model, serta dampak instruksional yaitu 

hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan dampak 

pengiring sebagai akibat dari terciptanya suasana belajar dalam model tertentu. 

Komponen-komponen model Picture and Picture akan dijelaskan pada uraian 

berikut: 

2.1.14.1 Sintagmatik 

Sintagmatik adalah langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-fase atau 

tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru apabila menggunakan model 

pembelajaran tertentu.   

Berikut merupakan tahap-tahap dari model pembelajaran Picture and 

Picture: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada tahap ini guru diharapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi 

Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan yaitu pembelajaran IPA 

tentang daur air dan pemanfaatannya. Dengan demikian maka siswa dapat 

mengukur sampai sejauh mana materi yang harus dikuasainya. 

2. Memberikan materi pengantar  

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang penting. Kesuksesan dalam 

proses pembelajaran dapat dimulai dari sini, karena guru dapat memberikan 

motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan 

motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat 

siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang dipelajari. 
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3. Menyajikan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi 

Dalam proses penyajian materi, guru mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh 

guru atau oleh temannya. Dengan Picture atau gambar kita akan menghemat 

energi kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

4. Menunjuk siswa untuk memasangkan gambar 

Dalam menunjuk siswa untuk memasangkan gambar, dapat dilakukan dengan 

cara undian agar siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang 

diberikan. Sehingga siswa yang sebelumnya pasif agar dapat aktif mengikuti 

pembelajaran. 

5. Mengurutkan gambar 

Pada langkah ini siswa diminta untuk mengurutkan gambar yang sudah 

disediakan. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam 

menentukan urutan gambar. Mengajak peran siswa lainnya untuk membantu 

sehingga proses diskusi dalam pembelajaran semakin menarik. 

6. Mengembangkan dan menanamkan konsep materi 

Dari alasan yang telah disampaikan siswa, guru akan mengembangkan materi 

dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar, guru harus memberikan 

penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk 

mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui 

bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah 

ditetapkan. 

7. Kesimpulan 

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai 

pengutan materi pelajaran. 

2.1.14.2 Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaiman seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk 

bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa. Prinsip ini 
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memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan 

yang berlaku pada setiap model pembelajaran. Misalnya pada saat siswa ditunjuk 

untuk mengurutkan gambar di depan kelas guru berperan sebagai pengarah agar 

siswa dapat memahami materi dan mengurutkan gambar dengan benar. 

2.1.14.3 Sistem Sosial 

 Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat 

terjadinya proses pembelajaran, situasi atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam penggunaan metode pembelajaran tertentu. Misalnya pada saat 

pembelajaran berlangsung guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

2.1.14.4 Daya Dukung 

 Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang perlukan untuk 

menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. Dalam hal ini 

peneliti akan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture, maka sarana 

yang dibutuhkan dalah materi tentang daur air dan cara memanfaatkan air, gambar 

air, gambar awan, dan gambar uap air. 

2.1.14.5 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

 Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang 

berkaitan langsung dengan materi pembelajaran, sementara dampak pengiring 

adalah hasil belajar sampingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dari 

penggunaan model pembelajaran tertentu. Adapun dampak instruksional dalam 

model Picture and Picture pada pembelajaran IPA dengan materi proses daur air 

dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya melalui model pembelajaran 

Picture and Picture adalah kemampuan dalam menyebutkan manfaat air, 

kemampuan dalam menyebutkan cara menghemat air, kemampuan dalam 

membedakan perilaku manusia yang termasuk cara menghemat air dan bukan cara 

menghemat air, kemampuan mengurutkan proses daur air, serta kemampuan 

menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi dauir air. 
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 Dari dampak pengiring, melalui model pembelajaran Picture and Picture 

diharapkan dapat dibentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kompak, 

percaya diri, bertanggung jawab, yang semuanya merupakan tujuan pembelajaran 

jangka panjang. Dampak pengiring yang secara khusus akan didapatkan oleh para 

siswa dalam pembelajaran IPA adalah tentang daur air dan cara pemanfaatannya 

dalam model pembelajaran Picture and Picture ini adalah teliti, menyimak, 

kerjasama, komunikatif, bertanggung jawab, dan menghargai. 

 Dampak instruksional dan pengiring yang sudah dipaparkan di atas dapat 

dilukiskan dalam bagan 2.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Dampak instruksional  

Dampak pengiring  

Bagan 2.2 

Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Model Picture and Picture 

Model 

Picture and 

Picture 

1. Kemampuan 

menyebutkan 

manfaat air. 

Komunikatif 

Bertanggung Jawab 

Teliti 

Kerjasama  

Menyimak  
3. Kemampuan membedakan 

perilaku manusia yang 

termasuk cara menghemat air 

dan bukan cara menghemat 

2. Kemampuan dalam 

menyebutkan cara 

menghemat air. 

4. Kemampuan dalam 

mengurutkan proses daur 

air. 

5 Kemampuan dalam   

menyebutkan kegiatan   

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur 

air. 

Komunikatif  

Menghargai  
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2.1.14.6 Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture dalam 

Pembelajaran IPA 

Tabel 2.3 

Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran IPA dengan Model Pembelajaran 

Picture and Picture 

Kegiatan Guru Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Siswa 

1. Sebelum materi 

disampaikan, guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran terlebih 

dahulu 

2. Guru menjelaskan materi 

IPA tentang proses daur 

air dan kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhinya 

3. Guru bersama dengan 

siswa bertanya jawab 

tentang materi yang 

disampaikan 

 

 

4. Guru menyajikan gambar 

ke dalam kelompok dan 

menempelkan tabel yang 

sudah disiapkan pada 

papan tulis 

5. Guru meminta siswa 

untuk mengamati tabel 

yang ada di papan tulis 

dan mendiskusikan 

lembar kerja diskusi 

6. Guru menunjuk setiap 

kelompok  untuk maju ke 

depan kelas 

memasangkan gambar 

pada tabel 

7. Guru meminta perwakilan 

kelompok utama untuk 

mengurutkan gambar 

yang sudah disediakan 

sesuai pemahaman 

 

 

 

8. Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa yang 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

2. Memberikan materi 

pengantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menyajikan gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menunjuk siswa untuk 

memasangkan gambar 

 

 

 

5. Mengurutkan gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa memperhatikan 

guru sedang 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

3. Siswa bersama dengan 

guru bertanya jawab 

tentang materi. Misalnya 

guru bertanya tentang 

contoh daur air dan 

pemanfaatan air dan 

menyebutkan contoh 

sesuai dengan 

pengetahuannya 

4. Siswa mengamati tabel 

yang disediakan guru 

5. Siswa mengerjakan 

lembar kerja bersama 

kelompoknya 

 

 

 

 

 

6. Siswa memperhatikan 

saat guru melakukan 

penunjukkan setiap 

kelompok 

 

7. Perwakilan setiap 

kelompok mengurutkan 

gambar proses daur air  

dan kegiatan manusia dan 

memasangkan gambar 

pada tabel yang sudah 

disediakan 

 

8. Siswa bersama guru 

melakukan diskusi atau 
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bersangkutan tentang 

alasan siswa dalam 

pengurutan gambar 

 

9. Guru meminta siswa 

lainnya untuk membantu 

agar proses diskusi 

semakin lancar dan siswa 

paham akan materi yang 

sudah disampaikan 

melalui gambar 

 

10. Dari alasan yang 

disampaikan siswa, guru 

menanamkan konsep 

materi atau menjelaskan 

kembali tentang materi 

proses daur air dan 

kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya 

11. Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

tentang hal-hal yang 

belum diketahui 

12. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan 

tentang materi yang 

telah diajarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Menanamkan konsep 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kesimpulan 

tanya jawab tentang 

alasan pengurutan 

gambar 

 

9. Siswa lain membantu 

supaya diskusi berjalan 

lancar dan siswa paham 

dengan materi yang 

sudah dipelajari 

 

 

 

10. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi yang telah 

dijelaskan yaitu proses 

daur air dan kegiatan 

manusia yang 

mempengaruhinya 

 

11. Siswa menanyakan hal-

hal yang belum diketahui 

kepada guru 

 

 

12. Siswa bersama guru 

membuat kesimpulan dari 

pembelajaran tersebut 

 

 Rancangan komponen-komponen kegiatan model pembelajaran Example 

Non Example pada pembelajaran IPA materi proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya akan terlaksana dengan baik jika ada jaminan 

kualitas pembelajaran melalui pengamatan. Adapun hal-hal yang diamati pada 

tahap pertama adalah menyampaikan tujuan materi, pada tahap ini guru 

menyampaikan apa yang menjadi Kompetensi Dasar. Selanjutnya pada tahap yang 

kedua menempelkan gambar yang sudah dipersiapkan dengan memanfaatkan 

media yang ada disekolah. Pada tahap yang ketiga memberi petunjuk kepada 

siswa untuk menganalisa gambar, yang kemudian dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Di dalam diskusi kelompok siswa menganalisa gambar yang sudah 

dipersiapkan, setelah selesai menganalisa gambar siswa maju ke depan kelas 

untuk membacakan hasil diskusinya. Pada tahap yang ke empat adalah 

mengembangkan dan menanamkan konsep materi, tahap ini guru akan 
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mengembangkan materi dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. Pada tahap yang terakhir kesimpulan, pada tahap 

ini guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi 

pelajaran yang telah dipelajari. 

 Rancangan komponen-komponen kegiatan model pembelajaran Picture 

and Picture pada pembelajaran IPA materi proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya akan terlaksana dengan baik jika ada jaminan 

kualitas pembelajaran melalui pengamatan. Adapun hal-hal yang diamati pada 

tahap pertama adalah guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, pada 

tahap ini guru menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran sehingga siswa 

dapat mengukur sejauh mana materi yang harus dikuasai. Pada tahap kedua 

menyajikan materi sebagai pengantar, pada penyajian materi sebagai pengantar 

adalah sesuatu yang penting disini guru memberikan momentum permulaan 

pembelajaran. Pada tahap ketiga guru memperlihatkan gambar yang berkaitan 

dengan materi, pada tahap ini guru mengajar siswa untuk terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh 

guru atau temannya. Pada tahap keempat guru menunjuk siswa secara bergantian 

untuk mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar yang ada. Gambar-

gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan , dibuat, atau 

dimodifikasi. Pada tahap kelima guru mengembangkan materi dan menanamkan 

konsep materi , pada tahap ini dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini 

guru harus memberikan penekanan-penekanan pada hal yang ingin dicapai dan 

pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. Pada tahap 

yang terakhir guru menyampaikan kesimpulan sebagai penguatan materi yang 

telah dipelajari. 

2.1.15 Pengertian Hasil Belajar 

 Berdasarkan uraian-uraian tentang konsep belajar, dapat dipahami tentang 

makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas 
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dipertegas lagi oleh Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5) yang menyatakan bahwa 

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenal sejumlah materi pelajaran. 

 Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran biasanya guru menetapkan tujuan pembelajaran. Anak 

yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran (Susanto, 2013: 5). 

Bloom (dalam Suprijono, 2013: 6-7) mengemukakan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif 

adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, cntoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain 

afektif adalah reveiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

Domain psikomotor mencakup keterampilan produktif, teknik fisik, sosial, dan 

intelektual. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah keseluruhan hasil yang 

dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran baik dari kemampuan kognitif, 

afektif, maupun dari psikomotornya.  

2.1.16 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gestalt (dalam Susanto, 2013: 12) bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, siswa; 

dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan 

kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan 
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prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta 

dukungan lingkungan, dan keluarga.  

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Wasliman (dalam Susanto, 

2013: 12), hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang 

mempengaruhi kemampuan belajarnya yaitu kecerdasan, minat, motivasi belajar, 

dan ketekunan. Sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari 

luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

Jadi pada umumnya faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

misalnya faktor lingkungan. 

2.1.17 Kriteria Keefektifan Model  

Sebuah kegiatan pembelajaran dikatakan efektif apabila dapat memenuhi 

beragam kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran yang efektif 

merupakan hasil dari manajemen kelas yang efektif pula. Hal ini diwujudkan oleh 

guru melalui beragam strategi yang dapat meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik 

dalam diri siswa misalnya disiplin, antusias, aktif, dan  kreatif. Aktivitas-aktivitas 

pembelajaran di kelas mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir diharapkan 

mampu membantu siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan, 

misalnya menggunakan kegiatan apersepsi yang mendukung, menggunakan media 

yang cocok bagi materi pembelajaran tersebut, memberikan tugas-tugas mandiri.  

 Manajemen kelas, aktivitas pembelajaran siswa dan cara pengelompokan 

siswa merupakan beberapa aspek yang terdapat di dalam komponen-komponen 

model pembelajaran. Joyce, Weil dan Calhoun (2009: 104-106) menyebutkan 

bahwa sebuah model terdiri dari komponen sintaks atau struktur suatu model, 

komponen prinsip reaksi atau tugas guru, komponen sistem sosial atau situasi 

kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang terdiri dari bahan dan alat 

yang diperlukan untuk melaksanakan model, serta dampak instruksional yaitu 
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hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan dampak 

pengiring sebagai akibat dari terciptanya suasana belajar dalam model tertentu. 

Apabila kriteria-kriteria di dalam komponen-komponen model tersebut dapat 

terpenuhi dengan baik maka sebuah model dapat dikatakan sebagai model 

pembelajaran yang efektif. Dengan kata lain, model pembelajaran Example Non 

Example dalam penelitian ini akan berjalan dengan efektif apabila setiap kriteria 

dalam komponen model Example Non Example dapat terpenuhi dengan baik 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Agar pembelajaran IPA materi tentang proses daur air dan kegiatan manusia 

yang mempengaruhinya dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, maka proses 

pembelajaran baik melalui model dan metode pembelajaran harus dilaksanakan 

dengan efektif. Terpenuhinya tiap komponen model pembelajaran yang sudah 

dipaparkan di atas merupakan sebuah tanda proses pembelajaran berlangsung 

dengan optimal. Muara dari proses pembelajaran yang optimal tersebut adalah 

hasil pembelajaran yang ditandai oleh ketuntasan hasil belajar siswa yang 

mencapai minimal dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).  

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 Ni Md. Kurniati, 2012 dalam penelitiannya “Pengaruh Metode Picture and 

Picture Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Semester Genap di Gugus 

I Kecamatan Buleleng”. Kelompok eksperimen menunjukkan skor cenderung 

tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa Mo>Md>M atau 

14,5>14,8>14,39. Berdasarkan skala penilaian atau klasifikasi pada skala lima 

berada pada kategori tinggi yaitu berada pada rentang skor 11,65<M≤14,95. 

Kelompok kontrol menunjukkan skor cenderung sedang, hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan bahwa Mo<Md<M atau 7,49<7,64<8,6. Berdasarkan skala 

penilaian atau klasifikasi pada skala lima berada pada kategori sedang yaitu 

berada pada rentang skor 8,35<M≤11,65. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t 

diperoleh thitung sebesar 5,194, sedangkan ttabel sebesar 2,021. Hal ini berarti thitung 
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lebih besar dari ttabel. (thitung> ttabel), sehingga pada pengujian hipotesis yaitu Ho 

ditolak dan H1diterima. Sehingga penerapan metode Picture and Picture 

memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD di Gugus I Kecamatan Buleleng. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Widya, 2013 dengan judul 

penelitian “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and 

Picture Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pelajaran IPA Kelas 5 

Semester II SD N Regunung 01 Tahun Pelajaran 2012/2013.” Tujuan dari 

penelitian ini adalah utuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5A 

sebagai kelas eksperimen dan 5B sebagai kelas kontol di SD Negeri Regunung 01 

Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Semester II Tahun 2012/2013. Dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis pada nilai posttest kelompok 

eksperimen dan kontrol diperoleh nilai sig. (2-tailed) 0,001<0,005, berarti H0 

ditolak dan H1 diterima. Penelitian ini menyimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Picture and Picture lebih efektif dan berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPA daripada pembelajaran dengan model konvensional. 

  Ridwan Mahmud, 2011 dalam penelitiannya “Peningkatan Hasil Belajar IPS 

melalui Metode Picture and Picture pada Siswa Kelas VA SD Negeri Tambakaji 

05 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-

rata keterampilan guru pada siklus I 66,7% kualifikasi baik, pada siklus II menjadi 

74,1% dengan kualifikasi baik, dan pada siklus III menjadi 85,2% dengan 

kualifikasi sangat baik. Hasil rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 68% dengan 

kualifikasi baik, pada siklus II menjadi 73% dengan kualifikasi baik, dan pada 

siklus III menjadi 81% dengan kualifikasi baik. Rata-rata hasil belajar pada siklus 

I adalah 68,44 dan ketuntasan belajar klasikal 65,6% dengan kualifikasi tinggi, 

pada siklus II rata-rata hasil belajar menjadi 74,06 dan ketuntasan belajar klasikal 

71,9% dengan kualifikasi tinggi, dan pada siklus III rata-rata hasil belajar menjadi 

78,75 dan ketuntasan belajar klasikal 81,26% dengan klasifikasi sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui 

metode picture and picture dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
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siswa, dan hasil belajar sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar IPS 

pada siswa kelas VA SD Negeri Tambakaji 05 Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widihastuti (2014) dengan judul 

“Studi Komparasi Penggunaan Strategi Pembelajaran Examples Non Examples 

dan Picture and Picture terhadap Hasil Belajar IPA di Kelas IV SD 

Muhammadiyah 16 Karangasem Tahun Ajaran 2013/2014”. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan tidak terdapat perbedaan antara penggunaan strategi 

Examples non Examples dengan strategi Picture and Picture terhadap hasil belajar 

IPA kelas IV SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. Hasil uji t hitung 

dan tabel yaitu 0,954> 2,000. Rata-rata nilai hasil belajar strategi Examples non 

Examples adalah 78,75 dan rata-rata nilai hasil belajar IPA strategi Picture and 

Picture adalah 81,56 Jadi, strategi Examples non Examples dengan strategi 

Picture and Picture tidak ada yang lebih baik, dikarenakan H0 diterima. Sehingga 

mematahkan kedua hipotesa kerja yang ditunjukkan dengan H1. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPA di SD merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

tentang alam yang bersifat konkrit.  Namun ada beberapa materi dalam pelajaran 

IPA yang tidak dapat secara langsung ditunjukkan secara konkrit. Artinya tidak 

dapat ditunjukkan secara langsung melalui percobaan sederhana, misalnya pada 

SK 7 memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam, KD 7.1 mendeskripsikan proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Materi tersebut hanya dapat 

dijelaskan langsung oleh guru melalui ceramah, atau penggunaan media seperti 

video maupun gambar. Ada beberapa model pembelajaran yang di dalamnya 

menggunakan gambar sebagai media penyampaian materi. Dua model 

pembelajaran yang menggunakan media gambar adalah Examples Non Examples 

dan Picture and Picture. Examples Non Examples memiliki langkah-langkah yang 

bertujuan untuk menunjukkan gambar yang sesuai dengan materi dan gambar 

yang tidak sesuai dengan materi, sehingga siswa dapat membedakan mana yang 
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benar dan mana yang salah. Jika dikaitkan dengan materi yang akan diteliti, maka 

model pembelajaran Examples Non Examples diharapkan dapat membuat siswa 

membedakan proses daur air yang benar dan yang salah. Model ini, dimulai dari 

teknik memperlihatkan gambar yang merupakan contoh daur air yang benar dan 

gambar yang merupakan contoh daur air yang salah, kemudian siswa memberikan 

alasan sebagai dasar pemilihan gambar atau bagan daur air yang mereka anggap 

benar. Penerapan model pembelajaran ini dapat mendorong siswa untuk berpikir 

kritis karena siswa terlibat dalam satu proses discovery, selain itu siswa berani 

berpendapat untuk menganalisa gambar dan memberikan pembelajaran yang lebih 

berkesan untuk siswa.  

Model pebelajaran Picture and Picture memiliki langkah-langkah yang 

bertujuan untuk mengurutkan gambar-gambar secara logis. Materi yang akan 

diteliti yaitu tentang daur air dirasa tepat menggunakan model Picture and Picture 

karena siswa dapat belajar untuk berpikir logis mengurutkan proses daur air. 

Model ini, dimulai dari teknik memperlihatkan gambar-gambar yang relevan 

dengan materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah daur air untuk diurutkan 

dengan benar. Penerapan model pembelajaran ini dapat mendorong siswa untuk 

berani berpendapat untuk menganalisa gambar yang telah diurutkan sehingga 

mengembangkan cara berpikir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan 

memberikan pembelajaran yang lebih berkesan untuk siswa. Agar tidak terlihat 

monoton tiap personal mengurutkan gambar, model ini bisa divariasi dengan 

menunjuk siswa secara acak melalui undian sehingga siswa memang harus 

menjalankan tugasnya. 

Penjelasan di atas dapat menjelaskan secara singkat perbedaan antara 

model pembelajaran  Examples Non Examples dan Picture and Picture. Model 

pembelajaran  Examples Non Examples dan Picture and Picture memang berbeda 

namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Itulah sebabnya penelitian ini membandingkan model pembelajaran  Examples 

Non Examples dan Picture and Picture untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan efektifitas antara model pembelajaran Examples Non Examples dan 
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model pembelajaran Picture and Picture ditinjau dari hasil belajar IPA kelas 5 SD 

semester 2 tahun ajaran 2014/2015. 

Berikut gambar bagan kerangka berpikir penggunaan model pembelajaran 

Example Non Example dan Picture and Picture. 

 

 

 

Sintak atau langkah-langkah 

  

Penyajian gambar 

Kesimpulan 

Penanaman konsep materi 

Laporan hasil kerja 

Pembagian kelompok 

Menganalisa gambar 

Demokratis   

Minat siswa muncul   

Rasa ingin tahu  

Penyampaian tujuan 

pembelajaran 

Komunikatif 

Teliti  

Tanggung jawab 

Disiplin  

Mampu mengukur 

kemampuan diri  

Mampu memberikan 

contoh daur air 

Mampu bertanggung 

jawab dalam 

menganalisa gambar  

Mampu 

mengkomunikasikan 

hasil kerja   

Hasil belajar 

Gambar 2.3 bagan kerangka berpikir model Example Non Example 

Keterangan 

Dampak instruksional    

Dampak pengiring  

Model Example Non 

Example 
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Sintak atau langkah-langkah 

  

Model Picture and Picture 

Penyampaian tujuan 

pembelajaran 

Pemberian materi 

pengantar 

Kesimpulan 

Pengurutan gambar 

Penunjukkan siswa 

Penanaman konsep materi 

Penyajian gambar 

Rasa ingin tahu  

Minat siswa muncul   

Demokratis   

Komunikatif 

Teliti  

Tanggung jawab 

Disiplin  

Mampu mengukur 

kemampuan diri  

Mampu memberikan 

contoh daur air 

Mampu bertanggung 

jawab dalam 

mengurutkan gambar 

Mampu 

mengkomunikasikan 

hasil kerja   

Hasil belajar 

Gambar 2.4 bagan kerangka berpikir model Picture and Picture 

Keterangan 

Dampak instruksional   

Dampak pengiring  
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2.4 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dirumuskan suatu hipotesis 

sebagai berikut. 

H0: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan dalam penerapan 

model pembelajaran Example Non Example dan model pembelajaran Picture 

and Picture pada siswa SD kelas 5 gugus Mawar, Kecamatan Suruh, 

Kabupaten Semarang. 

Hₐ: Terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Example Non Example dan model pembelajaran Picture and 

Picture pada siswa SD kelas 5 gugus Mawar, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang. 

 

 

 

 


