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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan perangkat rencana atau pola yang dapat 

dipergunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing 

aktivitas pembelajaran di kelas atau di tempat lain yang melaksanakan aktivitas-

aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru 

untuk merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran.  

Menurut Agus Suprijono (2009: 46) model pembelajaran merupakan pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

maupun tutorial. 

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. 

Menurut Soekamto dalam Hamruni (2012: 5) berpendapat model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian model 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana 

proses belajar yang tersusun sistematis yang berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. 
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2.1.2 Pengertian Model Pembelajaran Examples Non Examples 

Afrisanti Lusita (2011) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

Examples Non Examples adalah metode belajar yang menggunakan contoh-

contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan 

kompetensi dasar. 

Menurut Buehl (Depdiknas, 2007: 219) menyatakan Examples Non 

Examples adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep.  

Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan 

menggunakan 2 hal yang terdiri dari examples non examples dari suatu definisi 

konsep yang ada dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai 

dengan konsep yang ada.  Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang 

menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non examples 

memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang 

sedang dibahas. 

Pelaksanaan model pembelajaran Examples Non Examples menggunakan 

gambar. Gambar yang digunakan dirancang agar siswa dapat menganalisis 

gambar menjadi diskripsi singkat apa yang terdapat dalam gambar yang 

ditampilkan. Model pembelajaran Examples Non Examples lebih dominan 

digunakan pada kelas tinggi karena dalam prosesnya membutuhkan analisis 

gambar sebagai bahan materi. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk 

digunakan pada kelas rendah dengan memperhatikan perkembangan psikologis, 

dan tingkat perkembangan pada siswa kelas rendah seperti; kemampuan berbahasa 

tulis dan lisan, kemampuan analisis, dan kemampuan interaksi dengan teman-

temannya. 

 Gambar yang digunakan dalam model pembelajaran Examples Non 

Examples dapat disajikan melalui OHP, LCD proyektor atau menggunakan poster 

yang lebih sederhana. Gambar yang digunakan harus jelas agar siswa dapat 

melihat dengan jelas, sehingga materi pembelajaran akan dapat tersampaikan 

dengan tepat. 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian model Examples 

Non Examples dapat disimpulkan bahwa model Examples Non Examples adalah 



9 
 

suatu model pembelajaran dengan memberikan gambaran akan sesuatu yang 

menjadi contoh dan bukan contoh dari materi yang sedang dibahas melalui 

gambar-gambar sehingga siswa dapat lebih mudah dan jelas dalam memahami 

suatu materi yang diajarkan serta membuat siswa tidak merasa jenuh atau bosan 

dalam mengikuti pelajaran. 

2.1.3 Menurut Buehl (Depdiknas, 2007: 219) keuntungan dari model 

Examples Non Examples antara lain: 

a) Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk 

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih 

kompleks. 

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

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif 

melalui pengalaman dari examples non examples. 

c) Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi 

karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non 

examples yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang 

merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada 

bagian examples. 

2.1.4 Langkah-langkah Penerapan Model Examples Non Examples 

Langkah-langkah atau sintak pembelajaran model Examples Non 

Examples menurut Agus Suprijono (2009: 125) sebagai berikut: 

a) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. 

c) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar. 

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

gambar tersebut dicatat pada kertas. 

e) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

f) Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan 

materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 
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g) Kesimpulan. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran Examples Non 

Examples dalam Afrisanti Lusita (2011: 83) adalah:  

a) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

b) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP.  

c) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar.  

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

gambar tersebut dicatat pada kertas.  

e) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.  

f) Mulai dari komentar dan hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan 

materi sesuai tujuan yang ingin dicapai.  

g) Kesimpulan. 

 

Kebaikan Model Examples Non Examples adalah:  

a) Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar.  

b) Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar.  

c) Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.  

 

Kekurangan Model Examples Non Examples adalah:  

a) Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar.  

b) Memakan waktu yang lama.  

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang langkah-langkah model 

pembelajaran Examples Non Examples dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model Examples Non Examples dengan terstruktur 

dan terencana menurut peneliti adalah 
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1. Tahap Persiapan 

a. Memilih SK, KD dan Indikator sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan. 

b. Menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi, menyiapkan 

instrumen dalam format RPP.  

c. Mempersiapkan alat peraga sesuai materi pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru memberi salam, berdoa, dan mengabsen siswa. 

2) Guru menanyakan kondisi siswa dan kesiapannya untuk 

belajar.   

3) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.  

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

5) Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh 

dalam pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari. 

2) Guru menayangkan gambar-gambar yang relevan dengan 

materi yang dibawakan berbantuan media gambar. 

3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

4) Guru membagikan lembar kerja siswa pada siswa. 

5) Guru meminta masing-masing kelompok untuk menganalisa 

gambar yang ditayangkan dengan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. 

6) Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas. 

7) Guru menanggapi hasil diskusi siswa dan menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang akan dicapai. 
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c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran dan memberi 

tindak lanjut. 

3. Guru menutup pelajaran. 

2.1.5 Media Pembelajaran 

2.1.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Leslie J. Briggs dalam Dina Indriana (2011: 14) menyatakan bahwa media 

pengajaran adalah alat untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya 

terjadi proses belajar.  

Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (NEA) dalam Dina Indriana (2011: 

14) media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, 

termasuk teknologi perangkat kerasnya. 

Gagne dalam Dina Indriana (2011: 14) menyatakan bahwa media 

merupakan wujud dari adanya berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian media 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa, media pembelajaran adalah alat yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa, sehingga dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

2.1.5.2 Pemilihan Media Pembelajaran 

Yang menjadi dasar dalam pemilihan media pembelajaran adalah 

terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran harus memiliki kesesuaian dengan 

kebutuhan dan tujuan pembelajaran. 

 Reiser dan Dick dalam Dina Indriana (2011: 34) tiga kriteria utama dalam 

menyeleksi media pengajaran, yaitu: 

a. Kepraktisan, yaitu berkaitan dengan mudah atau tidaknya media 

digunakan oleh pengajar. 
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b. Kelayakan siswa, yaitu layak atau tidaknya media bagi tingkat 

perkembangan dan pengalaman para siswa. 

c. Kelayakan pengajar, yaitu layak atau tidaknya media dengan strategi 

pengajaran yang sudah direncanakan. 

2.1.5.3 Manfaat Media Pengajaran 

Edgare Dale dalam Dina Indriana (2011: 47) mengemukakan teori “Cone 

Experience (Kerucut Pengalaman)”, pengetahuan akan semakin abstrak apabila 

pesan hanya disampaikan melalui kata verbal. Akibatnya siswa hanya akan 

memahami suatu pengetahuan dalam bentuk kata, tanpa mengerti dan memahami 

makna yang terkandung dalam pengetahuan tersebut.  Salah satu cara agar siswa 

memiliki pengalaman yang kongkret adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar. 

Menurut Kemp dan Dayton dalam Dina Indriana (2011: 47), media 

pembelajaran memiliki beberapa manfaat antara lain adalah: 

a) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih mencapai standar. 

b) Pembelajaran bisa menjadi lebih menarik. 

c) Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d) Dengan menerapkan teori belajar, waktu pelaksanaan pembelajaran 

dapat dipersingkat. 

2.1.5.4 Media Gambar 

Media visual merupakan media yang paling familiar dan sering dipakai 

oleh guru dalam pembelajaran. Media berbasis visual (image atau perumpamaan) 

memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media jenis ini 

berkaitan dengan indera penglihatan. 

Media visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi 

struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan 

pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) 

itu untuk menyakinkan terjadinya proses informasi. 
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Arief S. Sadiman (2008: 29) media gambar adalah media yang paling 

umum dipakai dan merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan 

dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina yang mengatakan bahwa 

sebuah gambar berbicara lebih banyak dari pada seribu kata.  

Media gambar merupakan salah satu jenis bahasa yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi. Media gambar juga merupakan bahasa yang diekspresikan 

lewat tanda atau simbol, sering digunakan untuk tujuan dokumen, hiburan dan 

pendidikan. Gambar juga dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari 

surat kabar, majalah, brosur dan buku-buku. Gambar yang diperoleh dari berbagai 

sumber tersebut dapat digunakan secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat meningkatkan 

minatnya pada pelajaran. Membantu mereka mengembangkan kemampuan 

berbahasa, membantu mereka menafsirkan, dan membantu mengingat-ingat isi 

materi bacaan dari buku teks. Gambar bisa digunakan secara efektif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Menurut Edgar Dale dalam (Nana Sudjana, 2005: 41), 

gambar dapat mengubah tahap-tahap pembelajaran dari lambang kata (verbal 

symbol) beralih kepada tahapan yang lebih konkret yaitu lambang visual (visual 

symbol). 

Ketentuan pemilihan media gambar yang baik tentu saja adalah gambar 

atau foto yang cocok dengan tujuan pemebelajaran. Arief S. Sadiman (2008: 31), 

ada enam syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar atau foto yang baik sehingga 

dapat dijadiakn sebagai media pembelajaran yaitu: 

a. Otentik 

Gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti kalau 

orang melihat benda sebenarnya. 

b. Sederhana 

Komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poinpoin 

pokok dalam gambar. 

c. Ukuran relatif 

Gambar atau foto dapat membesarkan atau memperkecil objek atau 

benda sebenarnya. 
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d. Gambar atau foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

Gambar yang baik tidaklah menunjukan objek dalam keadaan gambar 

diam tetapi memperlihatkan aktivitas tertentu. 

e. Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Walaupun dari segi mutu kurang, gambar atau foto karya siswa sendiri 

sering lebih baik. 

f. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus 

Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Alasan  yang menyebabkan gambar banyak digunakan dalam pembuatan 

bahan ajar menurut Andi Prastowo (2011: 99) adalah: 

a. Gambar dapat menjadi hiasan yang membuat bahan ajar semakin 

menarik. 

b. Gambar mampu memberikan motivasi. Maksudnya, gambar (apabila 

dipilih dengan tepat) dapat memotivasi peserta didik agar belajar dan 

terus belajar. 

c. Gambar sebagai penyampai perasaan. Melalui gambar, dapat juga 

dikirimkan pesan yang mencerminkan niat untuk mencapai target 

tertentu. 

d. Gambar dapat mempengaruhi orang yang melihatnya. 

e. Gambar dapat membantu untuk membayangkan pesan yang ingin 

disampaikan. 

f. Dengan gambar, informasi yang ingin disampaikan dapat lebih jelas 

dipahami. Sebab, informasi secara naratif sering kali kurang 

mencukupi. 

g. Satu gambar dapat menjelaskan kata atau bahkan beberapa kalimat 

sekaligus. 

h. Dengan menggunakan gambar, kita dapat melakukan penyederhanaan 

cara penyampaian konsep tanpa mengurangi artinya. 
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i. Melalui penggunaan gambar, dapat memudahkan orang menerima 

pesan yang disampaikan. 

j. Gambar dapat digunakan untuk memunculkan masalah. Misalanya, 

gambar kebakaran hutan dapat menimbulkan polemik tentang 

perlunya menjaga kelestarian hutan. 

Hal-hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan gambar 

menurut Andi Prastowo (2011: 100) adalah: 

a. Terangkan fungsi gambar dengan sejelas-jelasnya. Gambar yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan atau memunculkan masalah 

sebaiknya diinformasikan secara eksplesit, sehingga peserta didik 

memperhatikan gambar tersebut. 

b. Seimbangkan fungsi. Maksudnya, jangan sampai fungsi gambar yang 

lebih minor (tambahan) berakibat negatif terhadap fungsi mayor 

(utama) yang sebenarnya kita tuju. 

c. Tentukan aktivitas yang harus dilakukan peserta didik. Apabila 

menggunakan gambar, maka pastikan bahwa peserta didik membaca 

gambar tersebut. 

d. Jelaskan konvensi gambar. Maksudnya, pastikan peserta didik 

memahami konvensi yang digunakan dalam gambar. 

e. Batasi informasi. Jangan memunculkan terlalu banyak informasi pada 

satu gambar. 

k. Hidari SARA. Maksudnya, jangan gunkan gambar yang dapat memicu 

SARA dan bias gender. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian media gambar 

dapat disimpulkan bahwa media gambar adalah perantara yang digunakan oleh 

pendidik kepada peserta didik untuk  menyampaikan pesan, menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, mengilusi ide yang diwujudkan secara visual dalam 

bentuk dua dimensi. 
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2.1.5.5 Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar 

Beberapa kelebihan media gambar atau foto adalah sebagai berikut (Arief 

S. Sadiman, 2008: 29): 

a. Sifatnya konkret; gambar atau foto lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 

b. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua 

benda, objek atau peristiwa dapat dibawa di kelas, dan tidak selalu 

bisa dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat 

mengatasi hal tersebut. Air terjun Niagara dan danau Toba dapat 

disajikan ke kelas lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di masa lampau, kemarin, atau bahkan semenit yang lalu 

kadang-kadang tidak dapat kita lihat seperti apa adanya. Gambar atau 

foto amat bermanfaat dalam hal ini. 

c. Media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan 

kita. Sel atau penampang daun yang tidak mungkin kita lihat dengan 

mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar atau 

foto. 

d. Gambar atau foto dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa 

saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman. 

e. Gambar atau foto harganya murah dan gampang didapat serta 

dugunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. 

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, gambar atau foto juga mempunyai 

kelemahan-kelamahan (Arief S. Sadiman, 2008: 31): 

a. Gambar atau foto hanya menekankan presepsi indera mata. 

b. Gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran. 

c. Ukuranya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

2.1.6 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Bloom dalam Agus Suprijono  (2009: 6-7) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 



18 
 

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

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merncanakan, membentuk 

bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initiatory, pre-routine, dan rountinized. 

Lindgren dalam Agus Suprijono (2009: 7) hasil belajar meliputi kecakapan, 

informasi, pengertian, dan sikap. 

Winkel (1983: 36), mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu. 

Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam hasil belajar yaitu : (a). 

Keterampilan dan kebiasaan; (b). Pengetahuan dan pengertian; (c). Sikap dan cita-

cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada 

kurikulum sekolah, (Nana Sudjana, 2004: 22). 

Pencapaian hasil belajar yang optimal dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern (Slameto, 2010: 54): 

1. Faktor Intern  

Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

berasal dari dalam diri siswa. Faktor intern terbagi menjadi tiga, yaitu faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

a) Faktor Jasmaniah  

Faktor jasmaniah yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

terdiri dari dua, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh.  



19 
 

1) Faktor Kesehatan  

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya 

terganggu, selain itu juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, 

mudah pusing, ngantuk jika badan lemah, dan kelainan-kelainan 

fungsi alat indera lainnya. 

2) Faktor Cacat Tubuh  

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi hasil belajar, siswa 

yang cacat maka belajarnya juga akan terganggu. Jika hal ini 

terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus. 

b) Faktor Psikologis 

Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah sebagai 

berikut: 

1) Intelegensi  

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama siswa yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah.  

2) Perhatian  

Untuk menjamin hasil belajar yang baik, siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. jika 

bahan pelajaran tidak menjadi perhatian, maka timbullah 

kebosanan sehingga siswa tidak suka lagi belajar 

3) Minat  

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka 

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada 

daya tarik baginya.  



20 
 

4) Bakat  

Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai bakatnya, 

maka hasil belajar lebih baik karena ia belajar dan pastilah 

selanjutnya ia lebih giat lagi dan pada akhirnya akan mencapai 

hasil belajar yang memuaskan. 

5) Motif  

Dalam proses belajar mengajar, haruslah diperhatikan apa 

yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau 

padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan 

perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 

menunjang belajarnya.  

6) Kematangan  

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil 

jika anak siap (matang). Jadi, kemajuan untuk memiliki kecakapan 

itu tergantung dari kematangan siswa.  

7) Kesiapan  

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon atau 

bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, jika 

siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik. 

c) Faktor Kelelahan  

Faktor kelelahan ada dua, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbulnya kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Sedangkan kelemahan rohani dapat dilihat 

dengan adanya kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. 
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2. Faktor Ekstern  

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat. 

a) Faktor Keluarga  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

1) Cara Orang Tua Mendidik  

Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 

misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anak-anak mereka, 

tidak memperhatikan sama sekali kepentingan dan kebutuhan anak 

dalam belajar, tidak menyediakan kelengkapan belajar anak, dan 

lain-lain yang dapat menyebabkan anak tidak/kurang dalam belajar.  

2) Relasi Antar Anggota Keluarga  

Wujud relasi itu misalnya, apakah hubungan dalam keluarga 

penuh kasih sayang dan pengertian, ataukah diliputi oleh 

kebencian, sikap yang terlalu keras, bersikap acuh tak acuh. Demi 

kelancaran dan keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang 

baik di dalam keluarga.  

3) Suasana Rumah Tangga  

Suasana rumah yang tegang, ribut, sering cekcok, 

pertengkaran antaranggota keluarga atau dengan keluarga lain 

menyebakan anak bosan dirumah, suka keluar rumah, akibatnya 

anak malas belajar. 

4) Keadaan Ekonomi Keluarga  

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan 

keberhasilan belajar anak. Anak yang sedang belajar, selain harus 

terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, pakaian, 

perlindungan, kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti 

ruang belajar, alat-alat tulis, buku-buku, penerangan dan lain-lain. 
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Fasilitas tersebut hanya dapat terpenuhi jika keluarga memilki 

cukup uang. 

b) Faktor Sekolah  

Faktor sekolah yang meliputi keberhasilan belajar siswa, 

meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, gedung sekolah, dan 

metode mengajar guru. 

c) Faktor Masyarakat  

Faktor masyarakat yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

meliputi: kesiapan siswa dalam masyarakat, media massa, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian hasil belajar dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang dimiliki 

seseorang setelah mengalami proses belajar. 

2.1.7 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar  menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah.  

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Di 

tingkat Sekolah Dasar diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas 

(Sains, lingkungan, teknologi,  dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman 
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belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA 

dan kompetensi  bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Pembelajaran IPA dilaksanakan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

2.1.8 Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Dalam PERMENDIKNAS No.22 (2006: 484-485) Mata Pelajaran IPA di 

SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  

teknologi dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

2.1.9 Ruang Lingkup Bahan Kajian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Dalam PERMENDIKNAS No. 22 (2006: 485) Ruang Lingkup bahan 

kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan. 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. 
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c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana. 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 

2.1.10 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Materi Pelajaran IPA 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk kelas 5 semester II 

dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas 5 semester II  

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7.  Memahami  perubahan  yang  

terjadi di  alam  dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

7.1 Mendeskripsikan proses 

pembentukan tanah karena 

pelapukan. 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi.  

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

7.5 Mendeskripsikan  perlunya  

penghematan air. 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam 

yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

7.7 Mengidentifikasi  beberapa kegiatan 

manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb).   

 

Standar Kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  

7. Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam.  
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Sedangkan Kompetensi dasarnya yaitu  

7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb).  

Materi pelajaran IPA untuk Kompetensi Dasar 7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa  alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan sebagai berikut: 

Peristiwa alam 

Gejala alam atau peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang 

tidak biasa, yang ditimbulkan oleh alam. Gejala atau peristiwa alam yang sering 

terjadi di antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, badai atau angin topan, 

kekeringan dan tanah longsor. Gunung meletus, gempa bumi, dan angin topan 

murni disebabkan oleh alam dan tidak dapat dicegah, tetapi ada juga gejala alam 

yang juga disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti 

banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor merupakan bencana alam yang 

dapat dicegah. Dampak yang ditimbulkan bencana alam dapat berupa jatuhnya 

korban jiwa, rusaknya rumah dan berbagai fasilitas umum, rusaknya lahan 

pertanian, kematian hewan ternak, dan lain sebagainya. Indonesia termasuk 

wilayah yang rawan bencana alam. 

Materi pelajaran IPA untuk Kompetensi Dasar 7.7 Mengidentifikasi 

beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb) sebagai berikut: 

Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Lingkungan. 

Kebutuhan manusia tidak terbatas. Manusia selalu berusaha agar 

kebutuhan tersebut terpenuhi. Di alam telah tersedia berbagai bahan kebutuhan 

manusia yang disebut sumber daya alam. 

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat 

diperbarui yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia meski dimanfaatkan 

secara terus-menerus. Contohnya tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan udara. 
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Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan 

habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam ini meliputi bahan 

tambang mineral dan non mineral. Bahan tambang mineral contohnya aluminium, 

emas, perak, tembaga, nikel, dan besi. Bahan tambang non mineral contohnya 

batu bara dan minyak bumi. 

Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. Namun, sangat disayangkan, terkadang manusia sampai merusak 

alam untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia inilah yang dapat 

mengubah permukaan bumi. Beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi antara lain: pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar, 

penambangan. 

 

2.2  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Dzaki Fahmil Fikri (2012) Penerapan pembelajaran kooperatif model 

Examples Non Examples untuk meningkatkan hasil belajar IPS Geografi siswa 

kelas VII MTS Miftahul Ulum Dampit Kabupaten Malang Semester II Tahun 

Pelajaran 2011/2012 pada materi Hidrosfer. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan rata-rata persentase hasil belajar siswa. Hal tersebut terlihat pada 

rata-rata hasil belajar siswa pada pra tindakan sebesar 69,34 pada siklus 1 

meningkat menjadi 75,66 dan pada siklus 2 meningkat menjadi 80,31. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran Examples 

Non Examples dapat meningkatakan hasil belajar IPS Geografi siswa kelas VII 

MTS Miftahul Ulum Dampit Kabupaten Malang Semester II Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

Laramba, Furaya Ode (2011). Penerapan model pembelajaran example non 

example untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Lesanpuro 1 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 

penerapan model Example non Example dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas V di SDN Lesanpuro I Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai penerapan model Example non Example, misalnya untuk 
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meningkatkan aktivitas siswa, kemampuan memecahkan masalah, dan 

kemampuan berpikir kritis. 

Lestari, Rini (2012). Penerapan model pembelajaran Examples Non 

Examples untuk menuntaskan hasil belajar biologi di kelas XI IPA 5 MAN 

Jember I pada sub pokok bahasan produksi tumbuhan semester genap tahun 

pelajaran 2010-2011. Hasil penelitian dengan menerapkan model pembelajaran 

Examples Non Examples di kelas XI IPA 5 di MAN Jember 1 sudah baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan ketuntasan hasil belajar dari siklus I sebesar 61.5 

% menjadi sebesar 84.6 % pada siklus II. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan 

bahwa, model pembelajaran Examples Non Examples di kelas XI IPA 5 di MAN 

Jember 1 dapat menuntaskan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dikutip tentang penerapan 

model pembelajaran Examples Non Examples, menunjukkan bahwa pemberian 

tindakan melalui model pembelajaran Examples Non Examples dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu terlihat adanya perubahan pada hasil 

belajar siswa yang dalam penyajian materi menggunakan model pembelajaran 

Examples Non Examples. 

 

2.3  Kerangka Berfikir 

Upaya untuk mendorong siswa aktif dalam kegiatan belajar di dalam kelas 

tergantung pada guru. Keaktifan siswa belum berkembang selama proses 

pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa masih rendah. Ini menjadi 

indikator perlunya dilakukan upaya untuk membantu siswa agar dapat 

mempelajari materi dengan lebih baik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan cara-cara agar pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan mendesain 

pembelajan dan menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih 

antusias dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. 

Penerapan model pembelajaran Examples Non Examples berbantuan media 

gambar mendorong kemandirian dan keaktifan siswa. Melalui penerapan modelini 

diharapkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Jepon Kecamatan 
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Jepon Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat meningkat. Berdasarkan 

apa yang telah dipaparkan, maka kerangka penelitian tindakan ini dapat 

digambarkan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 

Hasil belajar IPA 

sebagian besar 

siswa belum 

mencapai KKM 

1. Siswa  sering bermain sendiri di dalam kelas 

sewaktu pembelajaran berlangsung. 

2. Siswa kurang memperhatikan guru sewaktu 

menerangkan suatu materi pelajaran. 

3. Siswa kurang memiliki keberanian dalam 

bertanya maupun dalam mengutarakan 

pendapatnya baik kepada guru maupun kepada 

sesama teman waktu proses pembelajaran 

berlangsung. 

Diterapkan model pembelajaran Examples Non Examples 

berbantuan Media Gambar dalam pembelajaran IPA 

 

Kelebihan model Examples Non Examples: 

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar.  

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar.  

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.  

Hasil belajar IPA siswa  

meningkat dengan 

pencapaian KKM 90%. 

Pembelajaran dengan metode konvensional 

 

Siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran 
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2.4  Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dirumuskan, 

maka dalam penelitian ini akan diajukan rumusan hipotesis tindakan yaitu melalui 

penerapan model pembelajaran Examples Non Examples berbantuan Media 

Gambar diduga dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 2 

Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013. 


