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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Pasal 19 Ayat 1) disebutkan bahwa “Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik”. Seiring dengan perkembangan zaman di berbagai bidang, maka 

pelaksanaan pendidikan di setiap negara khusunya Indonesia juga harus selalu 

ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia 

yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan proses pembelajaran, 

termasuk dalam proses pembelajaran IPS yang merupakan mata pelajaran 

wajib di sekolah dasar. 

Dalam BSNP (2006:98) menyatakan bahwa, Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang 

didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata 

negara, dan sejarah. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bertujuan untuk 

mengembangkan cara berpikir kritis dan kreatif siswa dalam melihat 

hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Sedangkan fungsi dari 

kurikulum IPS adalah membentuk sikap rasional dan bertanggung jawab 

terhadap masalah-masalah yang timbul akibat interaksi antar manusia dan 
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lingkungannya. Berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan manusia 

dan lingkungan hidupnya dibahas dalam pelajaran IPS dalam materi bentuk 

aktivitas ekonomi seperti bentuk-bentuk aktivitas ekonomi, pengelolaan 

aktivitas ekonomi, serta aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 15 Desember 2015, 

permasalahan yang terjadi di kelas IV SDN Pekoren I Kabupaten Pasuruan 

diantaranya para siswa kurang bersemangat ketika proses pembelajaran IPS 

berlangsung, hal ini dikarenakan pelajaran IPS cenderung menekankan pada 

hafalan dan jarang melatih keterampilan tingkat tinggi siswa. Kegiatan siswa 

dalam mengemukakan pendapat, gagasan atau ide terhadap orang lain, terlihat 

masih kurang. Mereka masih takut, kurang percaya diri dalam menjawab 

pertanyaan atau mengemukakan pendapat di depan kelas. Hal ini terlihat 

ketika siswa cenderung menjawab pertanyaan sesuai dengan text books dan 

ketika ditanya alasan jawabannya mereka tidak mampu menjabarkan alasan 

dari jawaban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dan 

kemampuan berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran masih rendah. Materi 

yang disampaikan juga masih bersifat relatif konvensional tanpa mendapat 

informasi teraktual dan pembelajaran didominasi oleh guru, sehingga 

pembelajaran berpusat pada guru. Kemampuan berpikir kritis perlu 

ditumbuhkan untuk bekal dikehidupan bermasyarakat dan guna mencapai 

tujuan pembelajaran IPS tersebut diperlukan guru yang mampu 

membangkitkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis menyikapi masalah-

masalah yang dihadapinya.  
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Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya tidak dapat sepenuhnya 

diakibatkan oleh siswa, ada beberapa permasalahan yang terjadi yang 

diakibatkan oleh guru diantaranya adalah : (1) Kurangnya pola interaksi dan 

komunikasi antara guru dan siswa. (2) Kurangnya sarana prasarana seperti 

gambar-gambar atau biorama pendukung dalam pelajaran IPS yang 

menyebabkan lemahnya siswa dalam memahami materi pembelajaran. (3) 

Materi yang disampaikan guru masih bersifat konvensional atau terdahulu 

tanpa mendapatkan informasi-informasi atau materi yang aktual. (4) Guru 

memberikan bahan pelajaran yang terbatas pada buku paket sehingga materi 

masih sangat terbatas. 

Dengan permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran IPS khususnya materi bentuk aktivitas ekonomi yang 

dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan 

bagi siswa. Peneliti berkeinginan untuk memperbaiki pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples. Dari 

sekian banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki model pembelajaran ini, 

peneliti berpendapat bahwa model pembelajaran Examples Non Examples ini 

merupakan suatu inovasi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di kelas tersebut agar proses pembelajaran lebih 

berkualitas. 

Hendra (2013:3) mengemukakan model pembelajaran Examples Non 

Examples adalah model pembelajaran yang memerlukan contoh gambar untuk 

menyampaikan materi agar siswa dapat mengembangkan pola pikirnya dengan 
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solusi menyelesaikan masalah yang terdapat dalam bentuk gambar yang 

diberikan. Examples Non Examples berfungsi dalam menyiapkan peserta didik 

secara cepat yang membutuhkan dua hal yaitu contoh dan bukan contoh dari 

suatu pengertian konsep yang seterusnya peserta didik menjelaskan keduanya 

seperti konsep tersebut. Examples memberikan penjelasan dari sesuatu yang 

menjadi contoh yang sebenarnya, non examples memberikan penjelasan dari 

sesuatu yang tidak contoh yang sebenarnya dalam materi pelajaran.  

Penggunaan model pembelajaran kooperatif Examples Non Examples 

lebih menekankan pada kemampuan menganalisis gambar dan berpikir kritis. 

Sehingga setelah proses pembelajaran selesai, selain siswa mampu memahami 

tentang materi yang dipelajari siswa juga bisa menjadi pribadi yang kritis 

terhadap permasalahan yang dihadapinya. Memungkinkan seluruh siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga memberi dampak positif 

terhadap interaksi, komunikasi dan penyelesaian materi pada materi yang 

sedang dipelajari. Contoh gambar yang dipakai harus jelas dan nampak dari 

kejauhan akibatnya siswa yang duduk di belakang dapat juga memandang 

dengan jelas. Model pembelajaran ini lebih banyak digunakan pada kelas 

tinggi, tetapi dapat juga digunakan pada kelas rendah.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Examples Non 

Examples dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
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khususnya pada mata pelajaran IPS kelas IV dalam kompetensi dasar 

mengenal aktivitas ekonomi? 

2. Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis siswa setelah penggunaan 

model pembelajaran Examples Non Examples pada mata pelajaran IPS 

kelas IV dalam kompetensi dasar mengenal aktivitas ekonomi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan apakah penggunaan model pembelajaran 

Examples Non Examples dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa khususnya pada mata pelajaran IPS kelas IV dalam 

kompetensi dasar mengenal aktivitas ekonomi. 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa setelah 

penggunaan  model pembelajaran Examples Non Examples pada mata 

pelajaran IPS kelas IV dalam kompetensi dasar mengenal aktivitas 

ekonomi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan pendidikan dan memperkaya hasil penelitian 

yang sudah ada, khususnya tentang penggunaan model pembelajaran 

examples non examples  dan kemampuan berpikir kritis siswa.  
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1.4.2 Praktis 

a. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa sehingga menunjang kualitas 

pendidikan siswa.  

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memilih 

dan melaksanakan model pembelajaran yang efektif dalam rangka 

peningkatan berpikir kritis siswa khususnya dalam  mata pelajaran 

IPS.   

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS di SDN Pekoren I 

Kabupaten Pasuruan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian awal bagi mereka 

yang tertarik dengan masalah tersebut. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

Ruang lingkup dan keterbatasan dalam penelitian tentang penggunaan 

model pembelajaran examples non examples untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS ini, adalah sebagai berikut:  
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1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Pekoren 1 Kabupaten 

Pasuruan pada siswa kelas IV B yang berjumlah 32 siswa yakni siswa 

laki-laki 15 orang dan perempuan 17 orang.  

1.5.2 Keterbatasan Penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kompetensi dasar mengenal 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya pada semester genap.  

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk memperoleh pengertian yang benar dan untuk menghindari 

kesalahan pemahaman judul penelitian ini, maka akan diuraikan secara singkat 

beberapa istilah-istilah sebagai berikut.  

a. 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 merancang 

aktivitas belajar mengajar.  

b. Model pembelajaran Examples Non Examples adalah model pembelajaran 

yang membelajarkan kepekaan siswa terhadap permasalahan yang ada 

disekitar melalui analisis contoh-contoh berupa gambar-gambar/foto/kasus 

yang bermuatan masalah. 

c. Kemampuan berpikir kritis yaitu proses  berpikir yang mencakup 

kemampuan merumuskan masalah, memberikan dan menganalisis 
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argumen, melakukan observasi, menyusun hipotesis, melakukan deduksi 

dan induksi, mengevaluasi, dan mengambil keputusan serta melaksanakan 

tindakan. 

d. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, 

sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. 

 


