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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Pembelajaran IPS SD 

2.1.1.1 Pengertian IPS 

 Dalam Permendiknas No 24 tahun 2006, Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Menurut Sapriya (2011: 20) pengertian IPS di tingkat persekolahan 

mempunyai perbedaan makna, disesuaikan dengan karakteristik dan 

kebutuhan siswa khususnya antara IPS untuk Sekolah Dasar (SD), IPS 

untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS untuk Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Ciri khas IPS seperti yang dipaparkan oleh Sapriya (2008:7) 

adalah bersifat terpadu (integrated) dari sejumlah mata pelajaran dengan 

tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi siswa sehingga 

pengorganisasian materi atau bahan pelajaran disesuaikan dengan 

lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan siswa. 

Selanjutya Trianto (2010: 171) IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan 

fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan imterdisipliner dari 

aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum dan budaya). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah 

mata pelajaran yang terdiri dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, 

sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, hukum, dan budaya. Dari berbagai 

disiplin ilmu tersebut menekankan kepada aspek pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai-nilai agar dapat membedakan berbagai masalah sosial yang 

terjadi di sekitarnya. 
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2.1.1.2 Komponen Dasar Pembelajaran IPS SD 

Tabel 2.1 SK dan KD yang digunakan dalam penelitian 

Kelas 4 semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten / kota dan   

provinsi 

2.1. Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam 

dan potensi lain di daerahnya   

2.1.1.3 Pembelajaran IPS 

Sebelum membahas tentang hakikat pembelajaran IPS, alangkah 

lebih baiknya jika membahas tentang apa itu belajar terlebih dahulu. 

Menurut Hamalik (2010: 27) : Belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi 

merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui  pengalaman. Sedangkan Wina Sanjaya 

(2006:112) mengungkapkan bahwa belajar bukanlah sekedar 

mengumpulkan pengetahuan saja, melainkan belajar merupakan proses 

mantal yang terjadi dalam diri seseorang,sehingga menyababkan terjadinya 

perubahan prilaku.  

Selain menurut kedua teori di atas, Nana sudjana (2009:28) 

mengungkapkan bahwa belajar adalah proses yang aktif, belajar adalah 

proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. belajar 

bukan menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar merupakan suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 

lakunya, keterampilanya, kecakapan, dan kemampuannya dan aspek- aspek 

lain  yang ada pada individu. 
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Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan, seperti yang sebelumnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan dari 

yang tidak bisa dapat menjadi bisa. Hasil proses belajar dapat ditandai 

dengan perubahan pada diri seseorang seperti perubahan dalam bidang 

pengetauan, pemahaman, sikap, tingkah laku seseorang serta keterampilan 

untuk menuju perubahan yang lebih baik. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, matrial, fasilitas, 12 perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran Oemar Hamalik 

(2005:57). Menurut Hamzah (2014: 42) pembelajaran merupakan perpaduan 

dari berbagai stimulus yang menimbulkan siswa melakukan aktivitas belajar 

hingga memperoleh tujuan yang diharapkan.  

Menurut Komalasari (2011:3) pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar 

yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

sistematis agar subjek/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efesien. Sedangkan Isjoni (2009:14) 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, 

bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Dari beberapa definisi mengenai pembelajaran di atas dapat di 

simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu interaksi yang terjadi antara 

guru dengan peserta didik. Guru bertugas untuk membantu peserta didik 

didalam kegiatan pembelajaran agar dapat tercapai tujuan pembelajaran 

yang sudah direncanakan. 

2.1.1.4 Penilaian IPS  

 Penialaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan efisiensi suatu program atau suatu pembelajaran. Jadi, 

pada dasarnya yang dinilai adalah suatu kegiatan yang telah dirancang 

sebelumnya, lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Penilaian 
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pembelajaran IPS yang berkesinambungan, sebaiknya dilakukan terus 

menerus sesuai dengan keterlaksanaan pembelajarannya. Penilaian seperti 

ini merupakan baro meter atau pengecekan apakah proses yang berlangsung 

itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta seberapa besar 

penguasaan atau pemahaman peserta didik. Penilaian pembelajaran IPS 

pada setiap jenjang memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan siswa. 

Dalam pembelajaran IPS SD, dapat dilakukan penilaian melalui tes, 

non tes, dan otentik. Penilaian melalui tes dapat didefinisikan sebagai 

sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang akan diuji. Hasil 

tugas ini biasanya dilukiskan dalam bentuk angka-angka yang dalam istilah 

teknisnya dinamakan scores, aspek kepribadian tersebut bisa berupa prestasi 

akademik, bakat, sikap, minat penyesuaian sosial dan lain-lain. Tujuan 

melalui penilaian tes adalah untuk mengetahui apakah seseorang siswa telah 

menguasai atau belum menguasai bahan pelajaran yang bersangkutan. 

Teknik penilaian non tes pada umumnya memegang peranan penting 

dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap 

(affective domain) dan ranah ketrampilan (Psychomotoric domain), 

sedangkan teknik tes lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik dari segi ranah proses berfikirnya (cognitif domain). 

Dengan tenik non tes maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta 

didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis (observasi), 

melakukan wawancara (interview), menyebar angket (quistionnaire), dan 

memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen (documentary analysis). 

Sedangkan Penilaian Otentik (Authentic Assessment) adalah proses 

pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik 

yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat 

bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. 

Penilaian Otentik ini merupakan implikasi pemberlakuan kurikulum 

berbasis kompetensi terhadap penilaian hasil pembelajaran di sekolah.  
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2.1.2 Model Pembelajaran Picture and Picture 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Picture and Picture 

 Menurut Ahmadi (2011: 58) Picture and Picture adalah suatu 

metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan / diurutkan 

menjadi urutan logis. Aris shoimin (2014: 122) menjelaskan bahwa Picture 

and Picture merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan 

gambar dan di pasangkan atau di urutkan menjadi urutan logis. model ini 

mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan Menurut Hamdani (2010:89) model Picture and 

Picture adalah model belajar yang menggunakan gambar dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan logis. Model Picture and Picture diyakini mampu 

membantu mempermudah siswa menyerap materi pelajaran yang diberikan 

guru saat di kelas. 

Jadi, menurut ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa model 

Picture and Picture merupakan model pembelajaran yang menggunakan 

gambar dan disusun secara logis bertujuan untuk membuat siswa lebih 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung.  

2.1.2.2 Karakteristik Model Pembelajaran Picture and Picture 

Aris shoimin (2014: 125) pembelajaran melalui model Picture and 

Picture akan membuat siswa cepat tanggap atas materi yang di sampaikan 

karena diiringi dengan gambar-gambar. Selain itu melatih siswa lebih 

berkonsentrasi dan merasa asik karena tugas yang diberikan oleh guru  

berkaitan dengan permainan mereka sehari-hari, yakni bermain gambar. 

Adanya saling kompetensi antar kelompok dalam penyusunan gambar yang 

telah dipersiapkan guru sehingga suasana kelas terasa hidup. Siswa juga 

dapat membaca satu-persatu sesuai dengan petunjuk yang ada pada gambar-

gambar yang diberikan sehingga siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep 

atau bacaan yang ada pada gambar.  

Menurut suprijono (2013: 125) model pembelajaran Picture and 

Picture memiliki kelemahan, seperti: 1) Sulit menemukan gambar yang 

bagus dan berkualitas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 2) Baik 
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guru dan siswa kurang terbiasa menggunakan gambar sebagai bahan utama 

dalam pembahasan suatu materi pembelajaran. 

2.1.2.3 Langkah- langkah Model Pembelajaran Picture and Picture 

Menurut Aris Shoimin (2014: 123) langkah-langkah pembelajaran 

Picture and Picture adalah sebagai berikut:  

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

Pada langkah ini guru diharapkan dapat menyampaikan kompetensi 

dasar dan indikator sehingga siswa dapat mengukur sejauh mana materi 

yang harus dikuasai dan sampai dimana indikator dapat dicapai. 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar 

Dari sini guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Guru 

dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang belum 

siap untuk belajar lebih jauh tentang materi yang dipelajari. 

c. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi 

Dalam penyajian materi, siswa diajak untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dengan mengamati gambar yang ditunjukkan guru atau 

temannya. 

d. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang 

atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis 

Pada langkah ini penunjukkan secara langsung kadang kurang efektif 

dan membuat siswa merasa dihukum. Sebagai cara alternatifnya guru 

menggunakan undian. Guru meminta siswa untuk mengurutkan 

potongan-potongan gambar yang sudah ada. 

e. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

Setelah itu siswa diajak untuk mencantumkan rumus tinggi jalan cerita, 

atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. 

f. Dari alasan urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep 

atau materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Guru harus memberi 

penekanan pada kompetensi yang iungin dicapai dengan memimta 

siswa lain untuk mengulangi menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan 
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siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD 

dan indikator yanf telah ditetapkan. 

g. Kesimpulan dan rangkuman 

Kesimpulan dan rangkuman dilakukan dengan siswa. Guru membantu 

dalam proses pembuatan kesimpulan. 

2.1.2.4 Analisis Komponen Model Pembelajaran Picture and Picture 

Bruce Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun (2009: 104-106), 

mengemukakan bahwa setiap model pembelajaran memiliki unsur-unsur 

berupa 1) Sintaks; 2) Prinsip reaksi; 3) Sistem sosial; 4) Sistem Penduukung 

5) Dampak Instruksional dan dampak pengiring. Berikut akan diuraikan 

analisis komponen pembelajaran Picture and picture  berdasarkan teori 

Bruce Joyce diatas. 

1. Sintaks  

Sintaks merupakan urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada 

fase-fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila 

menggunakan model pembelajaran tertentu.  

1) Penyampain kompetensi 

Pada tahap ini guru diharapkanmenyampaikan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, siswa dapat mengukur 

sampai sejauh mana kompetensi yang harus di kuasai. 

2) Presentasi materi 

Pada tahap ini, guru telah menciptakan momentum awal pembelajaran, 

keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari sini. Karena pada tahap ini 

guru harus berhasil memberikan motivasi kepada siswa yang masih 

belum siap. 

3) Penyajian gambar 

Guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang di 

tunjukkan. 
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4) Pemasangan gambar 

Pada tahap ini, guru menunjuk salah satu siswa secara bergantian untuk 

memasangkan gambar secara berurutan dan logis. 

5) Penjajakan 

Pada tahap ini, guru diharuskan untuk menanyakan kepada siswa 

tentang alasan dari gambar yang sudah disusunnya. 

6) Penyajian kompetensi 

Berdasarkan penjelasan dari urutan-urutan gambar yang sudah di 

berikan, maka guru bisa menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

7) Penutup 

Di akhir pembelajaran, guru dan siswa bertanya jawab mengenai apa 

yang sudah dicapai dan dilakukan. Hal ini dilakukan guna untuk 

memperkuat materi yang sudah di sampaikan kedalam ingatan siswa. 

2.  Prinsip Reaksi  

Prinsip reaksi merupakan gambaran perilaku yang dilakukan oleh 

seorang guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses 

pembelajaran model Picture and Picture guru lebih bertindak sebagai 

seorang fasilitator. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan guru yang 

menyajikan materi sebagai pengantar saja dan  menyiapkan gambar- gambar 

yang menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Gambar yang 

disediakan oleh guru selain sebagai media yang murah dan mudah 

diperolah, dapat menggali dan meningkatkan keaktifan siswa supaya 

memperoleh atau menemukan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas, 

jelas dan tidak mudah dilupakan.  

3. Sistem sosial  

Sistem sosial yang ada pada model pembelajaran Picture and Picture 

adalah bekerja secara individu tidak dengan kelompok. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara guru memanggil satu persatu siswa yang akan 

diberikan tugas yang harus dikerjakan. Tentunya tugas yang harus 
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diselesaikan berkaitan dengan gambar- gambar yang menjadi faktor utama 

dalam model pembelajaran ini.  

4.  Sistem Pendukung 

Sistem pendukung merupakan segala alat, bahan, sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk melakukan proses pembelajaran. Dalam 

model pembelajaran Picture and Picture bahan yang terpenting adalah 

gambar- gambar yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan guru. 

Selain gambar guru juga tetap harus menyiapkan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai acuan untuk melaksanakan proses 

pembelajaran.  Ruangan kelas yang nyaman, tersedianya sarana prasarana 

seperti papan tulis, LCD, meja dan kursi kelas dan sarana lain yang 

mendukung juga tentunya diperlukan dalam proses pembelajaran.  

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring  

Dampak Instruksional adalah hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran. Sejauh mana siswa 

memperoleh kemampuan setelah dilaksanakannya pembelajaran 

menggunakan model tersebut. Seacara umum dampak intruksional yang 

ditimbulkan dengan penerapan model Picture and Picture pada 

pembelajaran IPS adalah meningkatkan keaktifan siswa  dan juga 

memperoleh pemahaman yang lebih luas melalui media gambar yang 

digunakan untuk memperjelas pengertian dari sebuah materi. Selain itu 

siswa dapat mengetahui hal- hal yang belum pernah dilihatnya melalui 

gambar tersebut. 

Dampak Pengiring merupakan kemampuan lain yang dimiliki siswa 

setelah melakukan proses pembelajaran menggunakan suatu model tertentu. 

Dalam pembelajaran IPS yang menggunakan model pembelajaran  Picture 

and Picture dapat ditemukan kemampuan siswa sebagai dampak pengiring 

yaitu  siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode, 

teknik, atau cara yang dikuasai oleh meraka yang diperoleh dari 

pembelajaran yang telah berlangsung. 
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Keterangan : 

Dampak Instruksional  

Dampak Pengiring              

Gambar 2.1 

 

 

Dampak Pengiring dan Dampak Insruksional Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Picture and Picture 

Sesuai dengan gambar diatas bahwa dampak instruksional pada 

pembelajaran IPS yang menggunakan model Picture and Picture secara 

khusus adalah mampu menyebutkan dan mengelompokkan sumber daya 

alam di daerahnya serta mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam 

yang ada di daerahnya. Sementara dampak pengiring yang muncul dalam 

pembelajaran IPS yang menggunakan model Picture and Picture ini antara 

lain adalah kerja sama, tanggung jawab, percaya diri, aktif, kreatif, dan 

mandiri. Selain dampak khusus dampak pengiring secara umum dengan 

model pembelajaran Picture and Picture adalah siswa mampu berdiskusi 

bersama kelompoknya yang heterogen, sehingga timbul rasa saling 
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Picture 
Mengelompok

kan sumber 

daya alam di 

daerahnya 

Percaya Diri 

 

Aktif  

 

Kreatif  

 

Mandiri 

Mampu 

menyebutkan 

sumber daya alam 

yang berpotensi di 

daerahnya 

 

Kerja Sama 

 

Tanggung Jawab 

 

Menjelaskan 

manfaat sumber 

daya alam yang 

ada di daerah 
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menerima  kemampuan  yang  berbeda-beda  dan  tidak  ada  rasa  saling 

meremehkan. Adanya rasa tanggungjawab atas tugas yang diberikan kepada 

kelompoknya. 

2.1.2.5 Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture dalam 

Pembelajaran IPS 

Tabel 2.2 sinkronisasi antara sintak model Picture and Picture 

dengan kegiatan  siswa dan guru : 

Kegiatan Guru Sintaks   

Picture and Picture 

Kegiatan Siswa 

1.1 Guru 

menyampaikan 

kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang 

ingin dicapai 

1.2 Guru memberi 

rangsangan siswa 

sebagai kegiatan 

apersepsi sebelum 

masuk pada materi 

pembelajaran 

Penyampain 

kompetensi 

 

 

1.1 Siswa mendengarkan 

tujuan pelajaran yang 

dibacakan oleh guru. 

1.2 Siswa 

memperhatikan guru dan 

menjawab beberapa 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

2.1 Guru menjelaskan 

materi tentang aktivitas 

ekonomi yang 

berkaitan dengan 

sumber daya alam dan 

potensi lain di daerah 

2.2 Guru menggali 

siswa untuk aktif pada 

saat penyampaian  

materi pembelajaran 

Presentasi materi 

 

2.1 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

Aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber 

daya alam dan potensi 

lain di daerah 

2.2 Siswa aktif 

memberikan pendapat 

tentang materi Aktivitas 

ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya 
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alam dan potensi lain di 

daerah 

3.1 Guru menyiapkan 

gambar- gambar 

tentang aktivitas 

ekonomi yang 

berkaitan dengan 

sumber daya alam dan 

potensi lain di daerah  

3.2 Guru menunjukkan 

gambar yang telah 

disiapkan dan sedikit 

memberi penjelasan 

kepada siswa  

Penyajian gambar 

 

3.1 Siswa mengamati 

gambar-gambar tentang 

aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber 

daya alam dan potensi 

lain di daerah 

3.2 Siswa 

memperhatikan dan 

mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

gambar yang telah 

disiapkan  

4.1 Guru memberikan 

arahan  kepada siswa 

tentang cara 

memasangkan gambar 

dengan benar 

4.1 Guru menunjuk 

salah satu siswa secara 

bergantian untuk 

memasangkan gambar 

secara berurutan dan 

logis 

Pemasangan 

gambar 

 

4.1 Siswa mendengarkan 

dan memperhatikan 

arahan dari guru tentang 

cara memasangkan 

gambar dengan benar 

4.2 Siswa maju kedepan 

untuk memasangkan 

gambar secara berurutan 

5.1 Guru mengecek 

gambar yang telah 

dipasangkan oleh 

siswa.  

5.2 Guru menanyakan 

Penjajakan 

 

 

5.1 Siswa 

memperhatikan guru 

melakukan pengecekan 

gambar yang telah 

dipasangkan 
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kepada siswa tentang 

gambar yang sudah 

disusunnya. 

5.2 Siswa menjelaskan 

mengenai gambar yang 

sudah di susunnya. 

6.1 Guru memberikan 

pertanyaan mengenai 

aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan 

sumber daya alam dan 

potensi lain di daerah 

6.2 Guru mengajak 

siswa untuk bersama- 

sama membuat 

kesimpulan dari materi 

pembelajaran tentang 

Aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan 

sumber daya alam dan 

potensi lain di daerah 

 

Penutup 

 

6.1 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

tentang   aktivitas 

ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di 

daerah 

6.2 Siswa mengeluarkan 

pendapat berupa 

kesimpulan tentang 

materi Aktivitas 

ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di 

daerah 

 

2.1.3 Model Pembelajaran Example non Example 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Example non Example 

Example non example adalah model pembelajaran yang 

membelajarkan murid terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya 

melalui analisis contoh- contoh berupa gambar-gambar, foto, dan kasus 

yang bermuatan masalah. Murid diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, 

mencari alternatif pemecahan masalah, dan menentukan cara pemecahan 

masalah yang paing efektif, serta melakukan tindak lanjut (Komalasari, 

2010: 61).  

Menurut Rochyandi, Yadi (2004:11) model pembelajaran kooperatif 

tipe example non example adalah Tipe pembelajaran yang mengaktifkan 



22 

 

siswa dengan cara guru menempelkan contoh gambar-gambar yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan gambar lain yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran, kemudian siswa disuruh untuk menganalisisnya dan 

mendiskusikan hasil analisisnya sehingga siswa dapat membuat konsep 

yang esensial. 

Kokom (2010: 61) menyatakan, model pembelajaran Examples Non-

Examples merupakan model yang membelajarkan kepekaan siswa terhadap 

permasalahan yang ada disekitarnya melalui analisis contoh-contoh berupa 

gambar-gambar/foto/kasus yang bermuatan masalah. Siswa diarahkan untuk 

mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, dan 

menemukan cara pemecahan masalah yang paling efektif, serta melakukan 

tindak lanjut. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

model pembelajaran Examples Non-Examples merupakan sebuah model 

pembelajaran yang dalam penyampaian konsep/materi pembelajarannya 

didesain dengan menggunakan media berupa gambar atau kasus yang 

relevan dan sesuai dengan kompetensi dasar. Model pembelajaran Examples 

Non-Examples bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis 

dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung 

dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. 

2.1.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran Example non Example 

Aris shoimin (2014: 76) menyatakan kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran Example non Example adalah : 1) Siswa berangkat dari satu 

definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman 

konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih komplek, 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 
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example. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran Example non Example 

adalah: 1) Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar, 2) 

Memakan waktu yang banyak 

2.1.3.3 Langkah- langkah Model Pembelajaran Example non Example 

Menurut Miftahul Huda (2013: 251) langkah-langkah model 

pembelajaran example non exaple adalah:  

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

2. Guru menempelkan gambar di papan, atau ditayangkan melalui LCD 

atau OHP. 

3. Guru membagi siswa  dalam bentuk kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 siswa. 

4. Saat guru memberikan petujuk, siswa diberi kesempatan untuk 

mengidentifikasi kemudian setiap kelompok menganalisis. 

5. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi dari hasil analisis gambar 

pada kertas. 

6. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya. 

7. Berdasarkan komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan 

materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran 

tersebut. 

8. Penutup, guru dan siswa dapat menyimpulkan matei yang sesuai 

dengan pembelajarannya. 

2.1.3.4 Analisis Komponen Model Pembelajaran Example non Example 

Bruce Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun (2009: 104-106), 

mengemukakan bahwa setiap model pembelajaran memiliki unsur-unsur 

berupa 1) Sintaks; 2) Prinsip reaksi; 3) Sistem sosial; 4) Sistem Penduukung 

5) Dampak Instruksional dan dampak pengiring. Berikut akan diuraikan 

analisis komponen pembelajaran example non example  berdasarkan teori 

Bruce Joyce diatas. 
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1. Sintaks  

Sintaks merupakan urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada 

fase-fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila 

menggunakan model pembelajaran tertentu. Jadi langkah-langkah yang 

harus dilakukan pada tahap ini adalah 1) Guru mempersiapkan gambar-

gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, 2)Guru menempelkan gambar 

di papan, atau ditayangkan melalui LCD atau OHP, 3) Guru membagi siswa  

dalam bentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2-3 

siswa, 4) Saat guru memberikan petujuk, siswa diberi kesempatan untuk 

mengidentifikasi kemudian setiap kelompok menganalisis, 5) Setiap 

kelompok menuliskan hasil diskusi dari hasil analisis gambar pada kertas, 6) 

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya, 7) 

Berdasarkan komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut, 8) 

Penutup, guru dan siswa dapat menyimpulkan matei yang sesuai dengan 

pembelajarannya. 

2.  Prinsip Reaksi  

Prinsip reaksi merupakan gambaran perilaku yang dilakukan oleh 

seorang guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip reaksi 

model pembelajaran Examples Non Examples adalah Guru memberi satuan 

informasi yang besar menjadi komponen-komponen yanglebih kecil. 

Selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar 2-3 orang 

siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab atas setiap penguasaan 

komponen-komponen yang di tugaskan sebaik-baiknya. Sehingga 

menyebabkan tumbuhnya rasa senang dalam proses belajar mengajar, serta 

dapat menjadikan siswa lebih semangat belajar karena dapat melihat secara 

langsung. 

3. Sistem sosial  

Dalam sistem sosial guru selalu mengamati semua yang di lakukan 

tiap kelompok agar kegiatan berjalan lancar. Dalam model ini guru tidak 

banyak mejelaskan tentang materi. Guru hanya menyiapkan materi yang 
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berupa gambar-gambar untuk memfasilitasi anak dalam mendiskusikan 

sebuah materi dan dilakukan secara kelompok. Dalam kelompok tersebut 

tidak hanya materi yang di bahas saja melainkan juga memberi arti penting 

dari kerjasama, persaingan sehat antar kelompok, keterlibatan belajar dan 

tanggung jawab 

4.  Sistem Pendukung 

Sistem pendukung merupakan segala alat, bahan, sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk melakukan proses pembelajaran. Dalam 

model pembelajaran Picture and Picture bahan yang terpenting adalah 

gambar- gambar yang mewakili contoh dan gambar-gambar yang mewakili 

bukan contoh. Selain gambar guru juga tetap harus menyiapkan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai acuan untuk melaksanakan 

proses pembelajaran.  Ruangan kelas yang nyaman, tersedianya sarana 

prasarana seperti papan tulis, LCD, meja dan kursi kelas dan sarana lain 

yang mendukung juga tentunya diperlukan dalam proses pembelajaran.  

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring  

Dampak instruksional dan dampak pengiring yang dimikili model 

pembelajaran Example non example. Dampak instruksional adalah dampak 

yang terlihat setelah kegiatan pembelajaran. Sedangkan dampak pengiring 

adalah dampak yang tidak langsung terlihat, akan tetapi mengiringi dampak 

intruksional. Pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Example non example dampak instruksionalnya adalam siswa lebih aktif, 

berani mengemukakan pendapat atau gagasannya sendiri, aktif berdiskusi, 

dapat belajar dari pengamatannya sendiri. Dampak pengiringnya adalah 

siswa mampu meningkatkan kerja sama secara kooperatif untuk materi yang 

ditugaskan, bertanggung jawab, berusaha memahami materi dengan baik, 

dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Dampak Instruksional  

Dampak Pengiring              

Gambar 2.2 

Dampak Pengiring dan Dampak Insruksional Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Example nun Example 

Sesuai dengan gambar diatas bahwa dampak instruksional pada 

pembelajaran IPS yang menggunakan model Example non Example secara 

khusus adalah mampu menyebutkan dan mengelompokkan sumber daya 

alam di daerahnya serta mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam 

yang ada di daerahnya. Sementara dampak pengiring yang muncul dalam 

pembelajaran IPS yang menggunakan model Example non Example ini 

antara lain adalah tanggung jawab, rasa ingin tahu, kerja sama, mandiri, dan 

aktif. Selain dampak khusus dampak pengiring secara umum dengan model 

pembelajaran Example non Example adalah siswa mampu berdiskusi 

 

Example non 

Example 

Percaya Diri 

 

Kerja Sama 

Mandiri 

Aktif 

Tanggung Jawab 

Rasa Ingin Tahu 

Mengelompok

kan sumber 

daya alam di 

daerahnya 

Mampu 

menyebutkan 

sumber daya 

alam yang 

berpotensi di 

daerahnya 

 

Menjelaskan 

manfaat sumber 

daya alam yang 

ada di daerah 
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bersama kelompoknya yang heterogen, sehingga timbul rasa saling 

menerima  kemampuan  yang  berbeda-beda  dan  tidak  ada  rasa  saling 

meremehkan. Adanya rasa tanggungjawab atas tugas yang diberikan kepada 

kelompoknya. 

2.1.3.5 Penerapan Model Pembelajaran Example non Exampe dalam 

Pembelajaran IPS 

Tabel 2.3 sinkronisasi antara sintak model Example non Example 

dengan kegiatan  siswa dan guru : 

Kegiatan Guru Sintaks   

Example non Example 

Kegiatan Siswa 

1.2 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai 

1.2 Guru memberi 

rangsangan siswa sebagai 

kegiatan apersepsi sebelum 

masuk pada materi 

pembelajaran 

Penyampaian Tujuan 

pembelajaran 

 

1.1 Siswa mendengarkan 

tujuan pelajaran yang 

dibacakan oleh guru. 

1.2 Siswa memperhatikan 

guru dan menjawab 

beberapa pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

2.1 Guru menayangkan 

gambar melalui LCD 

2.2 Guru memberikan 

sedikit penjelasan tentang 

gambar yang disajikan 

Pemberian Gambar 

 

2.1 Siswa melihat 

gambar-gambar yang 

ditanyangkan oleh guru 

melalui LCD 

2.2 Siswa 

memperhatikan 

penjelasan yang 

diberikan oleh guru 

3.1 Guru membagi siswa 

mejadi beberapa kelompok 

yang terdiri dari 3-4siswa 

perkelompok 

3.2 Guru meminta siswa 

Pembagian 

Kelompok 

 

3.1 Siswa mendengarkan 

arahan guru untuk 

membentuk kelompok 

3.2 Siswa berkumpul 

dengan teman 
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untuk berkumpul sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan.  

sekelompok sesuai 

dengan anggota 

kelompoknya 

4.1 Guru meminta siswa 

untuk mengidentifikasi 

kemudian menganalisis 

gambar yang diberikan  

4.2 Guru mengecek 

kegiatan yang dilakukan 

oleh setiap kelompok 

secara bergantian 

Identifikasi dan 

Analisis Gambar 

 

4.1 Siswa 

mengidentifikasi 

kemudian menganalisis 

gambar yang diberikan 

oleh guru 

4.2 Siswa bekerjasama 

dengan baik bersama 

anggota kelompoknya 

asing- asing 

5.1 Guru menunjuk setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

dari diskusinya. 

5.2 Guru memberikan 

tanggapan kepada 

kelompok yang telah 

melakukan presentasi 

Presentasi Hasil 

Diskusi 

5.1 Siswa secara 

kelompok maju kedepan 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya 

5.2 Siswa yang tidak 

sedang presentasi 

memberikan tanggapan 

dari hasil presentasi 

temannya 

6.1 Guru memberikan 

pertanyaan mengenai 

aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber 

daya alam dan potensi lain 

di daerah 

6.1 Guru mengajak siswa 

untuk bersama- sama 

membuat kesimpulan dari 

Penutup 

 

6.1 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

tentang   aktivitas 

ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di 

daerah 

6.2 Siswa mengeluarkan 
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materi pembelajaran 

tentang Aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan 

potensi lain di daerah 

pendapat berupa 

kesimpulan tentang 

materi Aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan 

potensi lain di daerah 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Asmalia, Mara Samin Lubis (2016: 234) menjelaskan Hasil belajar 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa masing- 

masing, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah mereka memperoleh pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar yang telah dicapai siswa akan bertahan lama dalam ingatan dan 

bermakna bagi dirinya sendiri untuk dapat membentuk perilaku yang dapat 

digunakan sebagai alat memperoleh informasi dan pengetahuan lainnya 

(Hamsiah, 2012 : 275). 

Sedangkan Arwin (2014: 39) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih 

luas yang mencakup tiga aspek utama yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik . 

Menurut kedua teori diatas, dapat disumpulkan  bahwa hasil belajar 

merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Dimana guru dapat 

melihat perubahan siswa sejak sebelum pembelajaran sampai pada siswa 

telah menerima pembelajaran. Dan juga tentunya hasil belajar sangat 

berguna untuk setiap masing- masing siswa.  

2.1.4.2 Pengukuran Hasil Belajar IPS 

Hasil belajar siswa dapat kita lihat melalui setiap kegiatan evaluasi  

yang dilakukan setalah akhir pembelajaran yang bertujuan untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan 
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siswa dalam mencapai  tujuan  pembelajaran yang sudah ditetapkan 

sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini  menekankan hasil  belajar  kognitif 

spikomotor dan afektif. Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes, untuk spikomotor adalah hasil 

karya siswa, dan afektif adalah tingkah laku siswa yang dilihat oleh guru 

selama proses pembelajaran berlangsung . Dibawah ini akan sedikit 

diuraikan tentang hasil belajar kognitif dan afektif. 

1. Ranah kognitif 

Benyamin S. Bloom telah mengembangkan “ taksonomi “ untuk 

domain kognitif. Taksonomi adalah metode untuk membuat urutan 

pemikiran dari terhadap dasar kea rah yang lebih tinggi dari kegiatan 

mental, dengan enam tahap sebagai berikut: 

a)  Pengetahuan, mengacu kepada kemampuan mengenal atau mengingat 

materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori yang 

sukar. 

b) Pemahaman, mengacu kepada kemampuan memahami materi. 

c) Aplikasi, mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan 

materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut 

penggunaan aturan, prinsip. 

d) Analisis, mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam 

komponen atau faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan di 

antara bagian yang satu dengan yang lain sehhingga struktur dan aturan 

dapat lebih mengerti. 

e) Sintesis, mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau 

komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. 

f) Evaluasi, mengacu kepada kemampuan memberikan pertimbangan 

terhadap nilai materi untuk tujuan tertentu. 

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang 

mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, 

sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk 

menghubungakan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau 
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prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan 

demikian aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang 

kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke 

tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi. 

2. Ranah afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila 

seseorang memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Tipe belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, meghargai guru dan teman 

sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan tingkah laku seperti perhatiannya terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar dan hubungan sosial. Ranah afektif terdiri dari 4 aspek 

yakni : 

a) Penerimaan, mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang dan 

kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, seperti buku pelajaran 

yang diberikan oleh guru. 

b) Partisipasi, mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

c) Penilaian dan penentuan sikap, mencakup kemampuan untuk memberikan 

penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian 

itu. 

d) Organisasi, mencakup kemampuan membentuk suatu system nilai 

sebagai pedoman pegangan dalam kehidupan. 

e) Pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan menghayati nilai-nilai 

kehidupan sedemikiaan rupa, sehingga menjadi milik pribadi 

(internalisasi) dan menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur 

kehidupannya sendiri. 
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2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Maya Putri, Riyanto M Taruna, Tambat Usman (2016: 4) dalam 

jurnalnya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  

Picture And Picture terhadap  hasil belajar  IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 

Rajabasa Raya Tahun Ajaran 2015/2016, hasilnya terbukti adanya pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil 

belajar IPS ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen (IVA) yaitu 79,39 lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelas kontrol (IVB) yaitu 61,12. 

I.G.A Riani Wisesa, Md. Putra, DB Kt. Ngr. Semara Putra (2014: 1) 

dalam jurnalnya Strategi Peer Lessons Berbantuan Picture And Picture 

berpengaruh terhadaphasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 21 

Pemecutan Denpasar Utara Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian 

diperoleh rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang dibelajarkan 

menggunakan strategi peer lessons berbantuan picture and picture lebih dari 

siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional 

(71,09>60,18). Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan 

menggunakan strategi peer lessons berbantuan picture and picture dengan 

siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional 

(thitung=5,30:ttabel=2,000). 

Boniran (2017: 111) dalam jurnalnya perbedaan hasil belajar ips 

melalui metode Picture And Picture dengan Complette Sentence  siswa 

SDN 1 blembem kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar 

IPS siswa melalui metode picture and picture dengan complette sentence di 

SDN 1 Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Perbedaan ini 

menunjukkan metode picture and picture lebih unggul dibandingkan dengan 

complette sentence, dikarenakan kondisi siswa SD yang masih suka dengan 

keterlibatan gambar dalam proses pembelajaran. Hasil analisis uji t 

menunjukkan bahwa masing-masing kelompok data memperoleh nilai 
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signifikansi lebih dari nilai taraf kesalahan atau signifikansi yang 

digunakan, yakni 0,05. Dengan demikian, untuk data hasil belajar kelas 

metode picture and picture dikatakan berdistribusi normal dengan nilai sig = 

0,849 > 0,05. Sedangkan untuk data hasil belajar kelas metode complete 

sentence dikatakan berdistribusi normal dengan nilai sig 0,189 > 0,05. 

Sunggudek  Nolpin, Saneba Bonifasius, Jamaludin (2014: 193) 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui Model 

Pembelajaran Example Non Example Kelas V SDN Unu Kecamatan Bulagi 

Selatan tahun pelajaran 2014/2015. penggunaan model pembelajaran 

Example Non Example dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa   SDN 

Unu dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan dalam dua siklus di mana 

menunjukan hasil yang cukup pada siklus I dan pada siklus II menunjukkan 

hasil yang sangat baik dengan ketuntasan belajar Klasikal siklus I mencapai 

53,33%, dan siklus II Ketuntasan Belajar Klasikal mencapai 93,33%. 

Putu Chandra Cahyana Putera, Agustini Ketut, Sugihartini Nyoman 

(2016: 1) dalam jurnalnya Studi Komparatif Penggunaan Model 

Pembelajaran  Picture And Picture dan Example  Non Example Terhadap 

Minat Dan Hasil Belajar Siswa  SMP Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran 

2015/2016. hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara model 

pembelajaran Picture and Picture dengan Example and Non Example 

(t=3.18), Picture and Picture dengan konvensional (t=6.68) dan Example 

and Non Example dengan konvensional (t=3.46), kemudian dilihat dari rata-

rata hasil belajar model pembelajaran Picture and Picture (41.49), Example 

and Non Example (38.71), dan konvensional (34.46). Maka disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Picture and Picture lebih baik dengan hasil 

belajar yang lebih tinggi. 

Debi Setiawan, Sugiyono,Endang Uliyanti (2014: 33) dalam 

jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Examples 

non Examples Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas V SD. Berdasarkan hasil 

analisis data, diperoleh rata-rata post-test pada kelas eksperimen sebesar 

83,11 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 62,92. Hasil uji hipotesis 
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menggunakan uji t dengan rumus polled varian, diperoleh sebesar 5,0856 

dan (α = 5% dan dk = 36 + 36 -2 = 70) sebesar 1,9967. Karena  (5,0856) >  

(1,9967), dengan demikian maka Ha diterima. Selanjutnya berdasarkan hasil 

analisis tentang tingkat pengaruh penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe examples non examples pada penelitian ini, diperoleh ES = 

0,85 dengan kategori tinggi. 

Md. Meilinda Dwi Lestari, DB.Kt.Ngr. Semara Putra, IGAA. Sri 

Asri (2012: 1) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Example non-

Example Berorientasi Konflik Kognitif Terhadap Hasil Belajar IPS kelas V  

SD Negeri 10 Kesiman tahun pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian 

diperoleh rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran example non-example berorientasi 

konflik kognitif dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

konvensional  (7,98>5,14). Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran example non-example berorientasi 

konflik kognitif dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

konvensional. 

Berdasarkan uraian di atas, saya sebagai calon pendidik akan 

melakukan penelitian, dengan mengambil tempat di SD gunung sumbing 

yang terletak di Musuk. Alasan yang mendasar adalah di sekolah tersebut 

guru sudah terbiasa dengan metode pembelajaran ceramah dengan ciri 

khasnya sebagai pendekatan konvensional, proses pembelajaran yang hanya 

mengedepankan interaksi antara guru dengan siswa tanpa ada interaksi 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain didalam kelompok. Serta 

pembelajaran yang tidak mengajak siswa untuk ikut aktif didalam proses 

pembelajaran IPS. Hal ini digunakan sebagai pijakan awal untuk 

mengetahui pembelajaran yang lebih baik antara model pembelajaran 

Example Non Example dan Picture and Picture di SD Gugus Gunung 

sumbing musuk yang masih menggunakan pola struktural konvensional 

dalam proses pembelajaran.  
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2.3 Kerangka Pikir  

Melalui  penerapan  model Picture And Picture  yang    terdiri  dari  

beberapa  sintak atau langkah  dalam  mengaplikasikannya kedalam proses 

pembelajaran dikelas,  diharapkan  model Picture And Picture  ini mampu  

mempengaruhi keberhasilan  siswa  dalam  belajar  IPS  menyebutkan dan 

mengelompokkan sumber daya alam di daerahnya serta mampu 

menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di daerahnya.   

Langkah pertama yang dilalui pada pembelajaran menggunakan 

model Picture And Picture ini adalah penyampaian kompetensi.  Melalui  

kegiatan  penyampaian kompetensi,  siswa  akan mendengarkan tujuan 

pelajaran yang dibacakan oleh guru. Memasuki  tahap presentasi materi,  

siswa  dituntut  untuk  berkonsentrasi memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan guru tentang materi yang akan dipelajari.  Memasuki  tahap 

penyajian gambar, Siswa mengamati gambar-gambar tentang materi yang akan 

dipelajari. Selanjutnya pada tahap pemasangan gambar dan penjajakan siswa 

diminta untuk maju ke depan untuk menyusun gambar secara berurutan, 

kemudian siswa menjelaskan tentang gambar yang telah disusunnya. Tahap 

terakhir yaitu penutup, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru tentang materi pelajaran yang dipelajari. Setelah melewati langkah  - 

langkah yang terdapat pada model pembelajaran Picture And Picture 

dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, beberapa 

kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran Picture and Picture kali ini, siswa mampu 

menyebutkan dan mengelompokkan sumber daya alam di daerahnya serta 

mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di daerahnya. 

Ketercapaian kompetensi inilah  yang  disebut  hasil  belajar siswa.  Untuk 

lebih  jelasnya,  mengenai kerangka  pikir  model  pembelajaran kooperatif 

tipe Picture And Picture pada penelitian ini akan digambarkan pada gambar 

1 berikut ini : 
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Keterangan : 

Dampak Istruksional  
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Gambar 2.3 Kerangka pikir model pembelajaran Picture And Picture 
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pelajaran yang dibacakan oleh guru.Pada tahap  ini, siswa akan timbul rasa  

ingin  tahu  mengenai  siswa akan merasa ingin tahu mengenai tujuan 

pembelajaran apa yang harus mereka capai pada pembelajaran kali ini, 

sehingga  siswa  akan memperhatikan guru dengan tertib dan disiplin. 

Langkah yang  kedua adalah pemberian gambar. Di sini siswa 

memperhatikan, melihat gambar- gambar yang ditayangkan olrh guru 

melalui LCD. Langkah berikutnya adalah pembagian kelompok. Siswa 

berkumpul dengan anggota kelompoknya masing- masing. Langkah ke 

empat adalah identifikasi dan analisis gambar. Pada langkah ini siswa 

mengidentifikasi kemudian menganalisis gambar yang diberikan oleh guru. 

Berikutnya adalah presentasi hasil diskusi, dimana siswa secara kelompok 

maju kedepan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir 

adalah penutup. Pada akhir pembelajaran model Example Non Example 

siswa ditugaskan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diberikan 

oleh guru.  

Telah diuraikan di atas mengenai kerangka pikir pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example, pada intinya tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan  akan dicapai jika sintak atau 

langkah-langkah model Example Non Example dilakukan dengan baik dan 

benar. Pelaksanaan sintak yang sesuai prosedur, akan membawa siswa pada 

hasil belajar yang memuaskan, yang pada penelitian ini dimembahas 

mengenai pengelompokan dan manfaat sumber daya alam yang ada di 

daerahnya. Berikut digambarkan secara jelas pada gambar 2, mengenai 

kerangka pikir penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Example Non 

Example pada mata pelajaran IPS. 
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Gambar 2.4 Kerangka pikir model pembelajaran Example Non Example 
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2.4 Hipotetis Penelitian 

Berdasarkan susunan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H0:1 ≤ 2=  Hasil belajar IPS menggunkan Picture and Picture  tidak lebih 

tinggi secara signifikan dibandingkan dengan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran Example non Example  

Ha:1>2=  Hasil belajar menggunkan Picture and Picture lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan dengan hasil belajar menggunakan 

model pembelajaran Example non Example  

 

 

 

 

 

 

 


