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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai 

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi 

yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

pegajaran dilakukan. Menurut (Djamarah, 2006:2), Guru dengan sadar 

merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan 

segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Harapan yang tidak pernah sirna 

dan selalu guru tuntut adalah bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan dapat 

dikuasai anak didik secara tuntas. 

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja 

diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik. 

Dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki, guru gunakan untuk 

bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. 

Sebagai guru sudah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan 

kondisi belajar mengajar yang dapat mengantarkan anak didik ke tujuan. Disini 

tentu saja tugas guru berusaha menciptakan suasana belajar yang menggairahkan 

dan menyenangkan bagi semua anak didik. Suasana yang tidak menggairahkan 

dan menyenangkan bagi anak didik biasanya lebih banyak mendatangkan kegiatan 

belajar mengajar yang kurang harmonis. Anak didik gelisah duduk berlama-lama 

di kursi mereka masing-masing. Kondisi ini menjadi kendala yang serius bagi 

tercapainya tujuan pengajaran. 
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Pembelajaran yang diselenggarakan di SD atau yang sederajat adalah 

pembelajaran yang mendidik, yakni pembelajaran yang berupaya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang dalam mengujudkan tujuan pendidikan yang lebih 

umum yakni pembentukan jati diri dan kepribadian murid sebagai peserta didik 

sesuai dengan amanat Undang-Undang. Usaha sadar diri guru untuk membentuk 

siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang 

belajar, dimana perubahan itu dengan didapatnya kemampuan baru yang berlaku 

dalam waktu yang relative lama dan adanya usaha. Dalam hal ini guru harus 

mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang mendidik kepada siswa di 

kelas, khususnya dalam mengajarkan mata pejaran pokok.  

Menurut peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah menetapkan 

yang sudah menetapkan kurikulum pada jenjang dasar (sekolah dasar). Kurikulum 

untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan 

dasar terdiri dari beberapa kelompok mata pelajaran. Salah satunya yaitu 

kelompok mata ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), merupakan salah 

satu pelajaran pokok di jenjang pendidikan sekolah dasar. IPA yang sering disebut 

dengan pendidikan sains memiliki peranan penting dalam proses berkembangnya 

pengetahuan peserta didik. IPA mempelajari 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. 
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Terkait dengan pembelajaran IPA kelas III SD Muhammadiyah 1 Malang 

bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. Hal ini ditambah lagi dengan adanya anak yang tidak 

memperdulikan pembelajaran, seperti ada anak yang melakukan aktivitas lain, dan 

ada pula anak yang tidak tenang dan sering berpindah-pindah tempat duduk 

didalam kelas, guru sampai harus memperingati berkali-kali siswa-siswanya untuk 

memperhatikan pembelajaran. Selain kurangnya kemampuan dalam memahami 

pelajaran IPA, faktor lain yang sangat berpengaruh adalah penggunaan metode 

pembelajarannya. Ada beberapa siswa yang kurang suka dengan pembelajaran 

IPA, dikarenakan mereka menganggap pembelajaran IPA sulit untuk dipahami.  

Hasil observasi dan wawancara oleh guru kelas III SD Muhammadiyah 1 

malang pada tanggal 15 Agustus 2014, kelas tersebut terdiri dari 29 siswa. Nilai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Nilai 

kognitif yang didapat siswa sebelumnya menunjukkan bahwa 17 (59.9%) siswa 

mendapat nilai di bawah KKM, sedangkan 12 (40.1%) siswa mendapat nilai 

tuntas di atas KKM. Dikarenakan bahwa siswa kelas III SD Muhammadiyah 1 

Malang mengalami kesulitan belajar dan tidak memperhatikan guru saat 

pembelajar, hal ini dibuktikan dengan nilai kognitif siswa yang masih rendah 

dibawah KKM. 

Keadaan ini terjadi dikarenakan guru kurang melibatkan siswa dalam hal 

bertanya jawab dan diskusi, sehingga siswa terlihat ramai sendiri meskipun guru 

telah menggunakan media masih saja siswa tidak memperhatikan guru, media 

yang dipakai oleh guru adalah media gambar saja. Keadaan ini menyebabkan 
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pembelajaran ini hanya akan membuat siswa menjadi pasif, dan tidak berani 

dalam mengemukakan pendapat maupun bertanya. Terkait dengan permasalahan 

yang ada, aktivitas siswa juga harus diperhatikan. Aktivitas belajar merupakan 

segala perilaku yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Untuk itu perlu 

diupayakan salah satu cara efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Cara yang 

digunakan adalah dengan meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran pada 

siswa.  

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini 

akan mengakibatkan suasa kelas menjadi kondusif, dimana masing-masing siswa 

dapat melibatkan kemampuan semaksimal mungkin pada saat pembelajaran 

berlangsung. Sebelum lembar kerja atau soal latihan dibagikan oleh guru, siswa 

sangat aktif berkomunikasi dengan teman sekelasnya, sangat percaya diri 

melontarkan pendapat diluar materi pembelajaran, akan tetapi ketika pembelajaran 

sedang berlangsung dan adanya pembagian kelompok setelah lembar kerja 

dibagikan oleh guru, siswa merasa kurang percaya diri dalam mengungkapkan 

pendapat, tidak berani bertukar pikiran karena merasa dirinya tidak bisa dalam 

menyelesaikan masalah dan kurang aktif dalam pelajaran.  

Aktivitas bertanya jawab, berpendapat, diskusi, bersosialisasi antar teman 

ini sangat penting yang harus diperhatikan oleh guru. Guru sangat mengaharapkan 

problem aktivitas siswa yang telah dilakukan diimplementasikan kedalam 

pembelajarn yang menjadi aktif bertanya, aktif berpendapat dan berdiskusi saling 

bertukar pikiran dalam berkelompok. Hal ini akan melatih kebiasaan siswa dalam 

percaya diri saling bertukar pendapat dengan teman sebaya, sehingga akan 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar, dengan kata lain bahwa dalam 

belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Menurut (Sardiman, 2007:97) tanpa 

adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas 

belajar bisa dibilang segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru 

dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di 

sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan 

menurut (Hamzah, 2012:77) adalah strategi pembelajaran yang aktif adalah 

“siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk berfikir, 

berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan konsep baru atau menghasilkan 

suatu karya”. 

Sesuai permasalahan diatas, maka diperlukan solusi yang tepat untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan di kelas III. Salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran, apalagi pada mata pelajaran IPA siswa dituntut untuk mencari tahu 

tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini melalui kehidupan sehari-hari, 

sehingga siswa dapat belajar memahami gejala alam secara langsung dan siswa 

aktif mencari tahu kebenarannya. Dengan adanya gambaran masalah tersebut, 

maka salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah model Example Non Example. 

Model Example Non Example terdiri atas dua komponen antara lain, 

examples dan non examples. Examples merupakan contoh yang diberikan oleh  

guru melalui media gambar yang harus dipahami oleh peserta didik, sedangkan 

non examples  merupakan  contoh  yang  tidak  terdapat  pada  gambar,  sehingga  
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peserta didik  dituntut  untuk  mencari  dan  mengembangkan  bagian  yang  tidak  

terdapat pada gambar. Model Pembelajaran Examples Non Examples 

menggunakan gambar dapat melalui OHP, Proyektor, ataupun yang paling 

sederhana adalah poster. Gambar yang kita gunakan haruslah jelas dan  kelihatan  

dari  jarak  jauh,  sehingga  anak  yang  berada  di  belakang  dapat  juga melihat 

dengan jelas. 

Model pembelajaran Example Non Example dapat membuat siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran dan membuat siswa lebih mengetahui aplikasi dari 

materi yang akan disampaikan melalui gambar. Selain itu juga pembelajaran ini 

akan lebih bermakna bagi siswa karena siswa terlibat dalam proses penemuan bagi 

pengetahuan mereka, sehingga siswa dapat mempelajari materi dengan jelas dan 

mudah dipahami. Maka peneliti berharap model pembelajaran Example Non 

Example ini dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap usaha peningkatan 

pembinaan pengajaran IPA pada umumnya dan khususnya peningkatan hasil 

belajar dalam materi sifat-sifat benda di SD Muhammadiayah 1 Malang.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan sebuah tidakan 

sebagai upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Examples Non Examples. Dengan demikian peneliti mengambil 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples Mata Pelajaran 

IPA Sifat-sifat Benda Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Kelas III 

SD Muhammadiyah 1 Malang”.  

 

 

 



7 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut.   

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Example Non Example dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III pada mata 

pelajaran IPA sifat-sifat benda di SD Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dalam materi sifat-sifat benda 

setelah menggunakan model pembelajaran Example Non Example kelas III 

SD Muhammadiyah 1 Malang? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam materi sifat-sifat benda 

setelah menggunakan model pembelajaran Example Non Example kelas III 

SD Muhammadiyah 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian tersebut adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Example Non Example 

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III pada mata 

pelajaran IPA sifat-sifat benda di SD Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam materi sifat-sifat 

benda setelah menggunakan model pembelajaran Example Non Example 

kelas III SD Muhammadiyah 1 Malang? 
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3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam materi sifat-sifat 

benda setelah menggunakan model pembelajaran Example Non Example 

kelas III SD Muhammadiyah 1 Malang? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberi : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat 

memberikan kontribusi yang berarti terhadap dunia pendidikan khusnya 

kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA, terutama terhadap hasil belajar 

siswa melalui penggunaan model Examples Non Examples. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPA melalui model pembelajaran Example non Example dan dapat 

memberi solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran melalui model 

pembelajaran Example non Example. 

b. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa sehingga memperoleh 

prestasi seoptimal mungkin dan mendorong siswa agar lebih konsen dalam 

pembelajaran. 
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c. Bagi Sekolah 

Dapat bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa 

terhadap bidang studi IPA khususnya dalam materi sifat-sifat benda. 

 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti hanya 

membatasi penelitian pada materi sifat-sifat benda dalam menggunakan model 

pembelajaran Example Non Example kelas III SD Muhammadiyah 1 Malang. 

 

F. Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut. 

a. 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. (Rusman, 2011:133).  

b. Metode Example non Example adalah metode yang menggunakan media 

gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong 

siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan 

(Huda, 2013:231-236).  

c. Aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa baik fisik 

maupun non fisik dalam proses pembelajaran atau suatu bentuk interaksi 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku (Djamarah, 2008:38).  



10 
 

 
 

d. Hasil belajar merupakan hal dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental terwujut pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terlaksanakannya bahan pelajaran (Dimyati dan Mudjiono, 2006:250-251).  

e. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), merupakan salah satu pelajaran pokok di 

jenjang pendidikan sekolah dasar. IPA yang sering disebut dengan pendidikan 

sains memiliki peranan penting dalam proses berkembangnya pengetahuan 

peserta didik. (Depdiknas, 2006).  


