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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah pembelajaran 

masih didominasi dengan guru sehingga kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan di sekolah kurang efektif. Proses belajar mengajar dapat terlaksana 

dengan baik apabila terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Namun dalam 

proses pembelajaran hampir semua mata pelajaran hanya menggunakan metode 

ceramah, diskusi ataupun tanya jawab. Dapat dikatakan bahwa metode ceramah 

lebih mendominasi peran guru dalam proses pembelajaran. Hal ini jelas membuat 

siswa tidak belajar secara aktif, namun hanya diam, duduk, dan mendengar. 

Sehingga siswa akan cenderung bosan dan malas-malasan dalam proses 

pembelajaran, anak akan cenderung mengantuk di dalam kelas, membuat gaduh, 

mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya.  

Metode ceramah yang digunakan oleh guru dalam penyampaian materi, 

menyebabkan siswa menjadi kurang tertarik dan kurang termotivasi untuk belajar 

sehingga siswa menjadi bosan, dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

sangatlah kurang. Karena metode ceramah hanya menuntut siswa untuk 

mendengarkan saja dengan tidak mengembangkan aktivitas yang lain seperti 

membaca, bertanya, diskusi, menganalisis permasalahan serta mengungkapkan 

pendapatnya. Di dalam suatu proses pembelajaran seorang guru harus kreatif yaitu 

dengan menggunakan suatu model atau metode yang tepat dalam suatu 

pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna dan siswa tidak akan merasa 

jenuh di dalam kelas. Materi pelajaran juga hendaknya disajikan dengan cara yang 

menarik sehingga rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran meningkat. 

Seorang guru atau pendidik di tuntut untuk aktif dan kreatif membimbing peserta 

didik mencapai tujuan pembelajaran. 

Pada kenyataannya kurang sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil pra-

survei dan pengamatan atau observasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

IPA di kelas 2 SD Negeri Kutawinangun 07 Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga 
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menunjukkan bahwa interaksi pembelajaran dalam kelas relatif masih rendah dan 

berlangsung satu arah serta dalam kegiatan pembelajaran  jarang menggunakan 

alat peraga, dan media pembelajaran. Di dalam kelas tersebut siswa cenderung 

pasif, masih banyak siswa yang kurang berani mengungkapkan pendapat atau 

pertanyaan, dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang mendengarkan penjelasan guru, bahkan 

ada siswa yang diam saja, ada yang bermain-main sendiri dengan teman 

sebangkunya dan ada juga yang mengantuk saat guru sedang menerangkan 

pelajaran. siswa kurang adanya semangat atau antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran karena kurangnya media pembelajaran yang bisa membangkitkan 

semangat siswa, yang membuat siswa termotivasi dan lebih tertarik pada 

pembelajaran. 

Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru kelas 2 SD Negeri Kutowinangun 07 Kecamatan 

Tingkir Kota Salatiga, diketahui bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 2 selama ini 

termasuk dalam kategori rendah, karena masih ada banyak siswa yang nilainya 

masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah 

yaitu 74 dengan jumlah siswa kelas 2 yaitu 32 siswa. Masih ada beberapa siswa 

yang harus melaksanakan remedial (pengulangan) karena mereka mengalami 

kesulitan dalam memahami materi sehingga mengakibatkan nilai siswa menjadi 

rendah atau kurang dari rata-rata yang ditetapkan. Berikut data dari nilai hasil 

ulangan tengah semester IPA datanya sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 2 SDN Kutowinangun 07 

 

No Interval Frekuensi Persentase 

1.  33 – 42 1 6, 25 % 

2. 43 – 52 2 3, 125 % 

3. 53 – 62 5 15, 625 % 

4. 63 – 72 9 28, 125 % 

5. 73 – 82 9 28, 125 % 

6. 83 – 92 5 15, 625 % 

7. 93 – 102 1 3, 125 % 

 Jumlah 32 100% 

 Tuntas  15 46,87 % 

 Tidak Tuntas 17 51,12 % 

 Minimum 33  

 Maksimum 94  

 Rata-rata 68,69  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan 

berkaitan dengan hasil belajar IPA di SD Negeri Kutowinangun 07 Kecamatan 

Tingkir, Kota Salatiga diantaranya adalah sebagai berikut. 

1) Siswa kurang antusias atau semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan belum belajar secara aktif.  

2) Model atau metode yang digunakan guru monoton karena lebih sering 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan sehingga 

pembelajaran menjadi kurang menarik dan membosankan. 

3) Dalam proses pembelajaran siswa cenderung pasif, masih banyak siswa 

yang kurang berani mengungkapkan pendapat atau pertanyaan, dan motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran rendah. 

4) Guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar, sehingga membuat siswa malas-malasan, asyik mengobrol 

sendiri dengan teman sebangkunya dan ada juga siswa yang mengantuk. 

5) Dari 32 siswa, masih  17 siswa yang mendapat nilai dibawah KKM yaitu 74. 
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1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Dengan melihat hasil belajar yang masih cenderung rendah di atas maka 

diperlukannya suatu model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil 

belajar anak terutama pada mata pelajaran IPA. Sebagai guru atau pendidik, 

haruslah mengetahui dan dapat membuat sebuah pembaharuan dalam dunia 

pendidikan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif 

sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. 

Salah satu tugas seorang guru adalah sebagai pengajar. Dalam proses 

pelaksanaan tugas pengajaran seorang guru harus memperhatikan banyak hal. 

Salah satunya yaitu penggunaan model yang tepat dalam mengajar. Melalui 

penggunaan model pembelajaran yang tepat diharapkan mampu menciptakan 

suasana kelas yang kondusif sehingga siswa dapat memahami dan menguasai 

materi atau bahan ajar itu dengan mudah. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

guru atau calon guru perlu memahami secara benar dan terampil dalam 

menerapkan berbagai macam model pembelajaran serta terampil menerapkannya 

dalam pengajaran di kelas. Dengan begitu pembelajaran yang dilaksanakan dapat 

berjalan optimal sesuai kompetensi yang diharapkan. 

Guru memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pengetahuan 

seorang siswa khususnya dalam bidang sains. Karena proses peningkatan tersebut 

tidak akan berjalan maksimal jika tidak diimbangi dengan metode atau model 

belajar itu sendiri. Maka, dalam pembelajaran IPA seorang anak harus memiliki 

minat belajar. Untuk memunculkan minat itu, diperlukan model ataupun metode 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sehingga minat tersebut dapat 

menjadikan motivasi bagi siswa dalam belajar serta dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

Dalam pembelajaran IPA, seharusnya lebih ditekankan dengan 

penggunaan model ataupun metode pembelajaran yang variatif dan 

menyenangkan agar tidak monoton dan menjadikan peserta didik lebih antusias 

atau semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi kurangnya model 

ataupun metode pembelajaran yang diberikan guru membuat anak kurang 

menyukai pelajaran IPA. Agar peserta didik kembali bersemangat atau antusias 
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dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hendaknya menggunakan model 

pembelajaran yang tepat dan menarik. Serta menggunakan media pembelajaran 

yang bisa membangkitkan semangat siswa, yang membuat siswa termotivasi dan 

lebih tertarik pada pembelajaran. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan belajar 

siswa dapat dilakukan melalui perbaikan proses pengajaran. Secara umum guru 

harus dituntut ketepatannya dalam memilih media, materi, metode dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka cara untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas yaitu 

menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

powerpoint. Model ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam 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 Examples Non Examples ini adalah metode belajar yang 

menggunakan contoh-contoh, sehingga siswa akan lebih mudah mengerti atau 

memahari suatu materi. Penggunaan media pembelajaran powerpoint juga akan 

menumbuhkan rasa ketertarikan atau minat siswa dalam belajar karena siswa bisa 

lebih jelas atau paham dengan adanya contoh-contoh berupa gambar yang 

ditayangkan melalui powerpoint. Model pembelajaran Examples Non Examples 

dengan media powerpoint ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa, meningkatkan antusias atau semangat, kerja sama siswa serta bisa membuat 

peserta didik lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Defri Haryono, (2012) yaitu 

“Pengaruh Model Pembelajaran Examples non Examples terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Mangunsari 04 Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga 

Semester II Tahun Ajaran 2011/2012”. Penelitian ini menggunakan penelitian 

eksperimen, yaitu jenis Pretest-Posttest Control Group Design. Desain ini terdapat 

dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kolompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, dan setelah diberikan perlakuan kemudian diberikan posttest. 
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Dengan membandingkan antara kelas eksperimen, yaitu kelas yang menggunakan 

model examples non examples dengan kelas kontrol yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian ini setelah dilaksanakan 

analisis data hasil rata-rata (mean) menunjukan bahwa hasil belajar siswa kelas 

eksperimen sebesar 19,4848, sedangkan nilai rata-rata siswa kelas kontrol sebesar 

8,2500. Hal tersebut menunjukan pengaruh pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran examples non examples (kelas eksperimen). Artinya bahwa rata-rata 

nilai kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Maka disimpulkan ada 

perbedaan pengaruh model pembelajaran examples non examples terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN Mangunsari 04 Kecamatan Sidomukti Kota 

Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. 

Dalam penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Yahya Jaka 

Supriyanto, (2012) yaitu Pengaruh Penggunaan Media Powerpoint  Terhadap 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Lanjan 02 Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil rata-rata 

Perhitungan pretes kelas nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 40, untuk postes nilai 

tertinggi 90 dan terendah 55. Peningkatan rata-rata pretest dan postes adalah 9,82 

, analisis data yang dilakukan dengan teknik uji hipotesis dua sampel berpasangan 

(Paired samples T-Test) diketahui bahwa nilai t adalah -8.973 dengan probabilitas 

signifikasi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

power point berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas V SDN Lanjan 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

semester genap Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Examples Non Examples melalui media powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut.  

a) Apakah Model Pembelajaran Examples Non Examples dengan media 

powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan Standar 

Kompetensi memahami  peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam 

kehidupan sehari-hari siswa kelas 2 SD Negeri Kutawinangun 07 

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013? 

b) Bagaimana penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

dengan media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

Standar Kompetensi memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari siswa kelas 2 SD Negeri Kutawinangun 07 

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

a) Untuk mengetahui apakah Model Pembelajaran Examples Non Examples 

dengan media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

Standar Kompetensi memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari siswa kelas 2 SD Negeri Kutawinangun 07 

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

b) Untuk mendeskripsikan penerapan Model Pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media powerpoint pada proses pembelajaran IPA dengan 

Standar Kompetensi memahami  peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari siswa kelas 2 SD Negeri Kutawinangun 07 

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya di bidang 

pendidikan. Dalam hal ini penelitian mempunyai dua manfaat, pertama manfaat 
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teoretis kedua manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a) Manfaat Teoretis 

1) Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan penggunaan model 

pembelajaran Examples Non Examples melalui media powerpoint 

pada mata pelajaran IPA. 

2) Sebagai masukan dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan 

dengan penggunaan model pembelajaran yang sesuai pada sekolah 

dasar. 

3) Sebagai acuan dalam mengumpulkan bahan-bahan pertimbangan bagi 

penyempurnaan sistem penggunaan model dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

b) Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

b. Dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep pembelajaran 

IPA. 

c. Membantu siswa secara aktif untuk memahami pelajaran serta 

dapat menggunakan sebagai pemecahan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Meningkatkan kreatifitas siswa. 

2) Bagi guru 

a. Dapat meningkatkan kreativitas guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran. 

b. Dapat digunakan sebagai masukan guru SD dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA supaya menggunakan model dan media yang 

sesuai dengan tahap perkembangan siswa SD terutama di kelas 

rendah. 

c. Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi siswa. 
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d. Dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam membantu  

memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan model dan media 

yang dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dan antusias dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

3) Bagi sekolah 

a. Sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembelajaran yang 

lebih bermakna dalam pelaksanaan pembelajaran. 

b. Sebagai masukan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

dengan media Powerpoint. 

c. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan sekolah untuk 

menjadikan peningkatan belajar siswa melalui media pembelajaran 

dan alat peraga. 

d. Memperbaiki sistem pendidikan yang ada di sekolah dan 

membantu sekolah untuk mengembangkan kreativitas dalam 

menghadapi inovasi pendidikan. 


