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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya mewariskan nilai, yang akan 

menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan dan sekaligus untuk 

memperbaiki nasib dan peradaban manusia. Pendidikan merupakan pilar-pilar untuk 

membentuk generasi yang cerdas, generasi yang berilmu, dan generasi yang 

mempunyai wawasan luas. Pendidikan menjadi penuntun untuk memperbaiki derajat, 

martabat dan nasib manusia. Karena itu seluruh umat manusia baik laki-laki dan 

perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam pendidikan terutama bagi umat 

muslim. Sebagaimana sabda nabi : 

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكِل ُمْسِلٍم )رواه مسلم(

Artinya : Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. (HR. Muslim)  

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk 

memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih 

baik. Inti pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan batin), 

baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam arti tuntutan agar anak didik 

memiliki kemerdekaan berpikir, berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan 
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penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupannya sehari-

hari.1 

Pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan 

pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu 

menimbulkan tanggung jawab moral dalam segala perbuatannya2. Sebagaimana telah 

tertera dalam firman Allah: 

                                

                        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan”. 

 Pada ayat tersebut terdapat kata quu anfusakum yang berarti buatlah sesuatu 

yang bisa menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menjauhkan 

perbuatan maksiat. Lebih lanjut maksud ayat tersebut (yaa ayyuhal laziina aamanu. .  

..al-hijaarah) dengan keterangan wahai orang-orang yang membenarkan adanya 

Allah dan Rasul-Nya hendaknya sebagian yang satu dapat menjelaskan dengan 

sebagian yang lainnya tentang keharusan diri untuk menjaga dari api neraka dan 

menolaknya, karena yang demikian itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan 

                                                           
1 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, pendidikan Karakter Perspektif Islam, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal 2  
2 Haryu Islamuddin, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hal 4 
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mengikuti segala perintah-Nya, dan juga mengajarkan kepada keluarganya tentang 

perbuatan ketaatan yang dapat memelihara dirinya dengan cara memberikan nasihat 

dan pendidikan. Dengan kata lain jelasnya ayat tersebut berisi perintah atau 

kewajiban terhadap keluarga agar mendidik kepada mereka dengan hukum agama.3 

Tugas pendidik dalam pandangan islam secara umum ialah mendidik. yaitu 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, 

kognitif, maupun afektif. Potensi tersebut harus dikembangkan secara seimbang 

sampai ke tingkat setinggi mungkin, menurut ajaran Islam. Karena orang tua adalah 

pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, maka inilah tugas orang tua. 

Pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal. 

Potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan salah satunya adalah 

kemampuan akademik siswa dalam pembelajaran.  

Dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003, Bab 1 pasal 1 ayat 1 mengemukakan:  “pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

                                                           
3Listiawati, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Tafsir al-ayat Al-Tarbawiy), (Palembang: Rafah 

Press, 2013), hal 231  
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang dperlukan dirinya, mayarakat, bangsa dan negara”4. 

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Sedangkan istilah pendidikan menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yaitu: “Mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara demokratis serta bertanggung jawab.5 Sebagai mana tujuan pendidikan 

juga dijelaskan dalam firman Allah yaitu:  

                            

               

Artinya: “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena 
itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat 
orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Al Quran) ini adalah 
penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-
orang yang bertakwa”. 

                                                           
4Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011),  hal 2   
5 Undang-undang RI. No 23. Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003) 
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Ayat tersebut membincangkan sejarah umat masa lalu dimana ketentuan Allah 
telah diberlakukan terhadap mereka yang mendustakan ayat-ayat-Nya, tidak 
mau beriman kepada-Nya. Manusia dituntut agar mempelajari ketentuan Allah 
tersebut melalui peninggalan sejarah. Perintah mempelajari fenomena alam ini 
tergambar dalam penggalan ayat siru dan fanzuru, yang berarti manusia 
diperintah agar mempelajari sejarah. Pernyataan Al-Qur’an mengenai sejarah 
dan fenomena alam lainnya menjadi bayan atau ilmu bagi manusia, dan 
diharapkan melalui ilmu tersebut manusia mendapat petunjuk serta pelajaran 
dan akhirnya dapat membuat diri menjadi insan yang saleh dan bertakwa 
kepada Allah.6 

Berangkat dari tujuan diatas, dapat diketahui juga bahwa mata pelajaran PKn 

merupakan salah satu pelajaran yang memfokuskan pembentukan manusia yang 

paripurna, baik sebagai warga negara maupun pribadi, menjadi manusia pancasila 

yang mempunyai budi pekerti yang luhur, saleh dan juga bertakwa kepada Tuhan 

yang maha Esa. 

Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan menghasilkan 

hasil belajar. Didalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar sekaligus pendidik 

memegang peranan dan tanggung jawab membantu meningkatkan keberhasilan 

peserta didik. Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai 

tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menjalani proses belajar. Sudjana (2004) berpendapat, “hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajar”.7  

                                                           
6 Kadar M Yusuf, Tafsir Tarbawi (Pesan-pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan ), (Jakarta: 

Amzah, 2013), hal 82-83 
7 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo,2012), 

hal 15 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari belajar 

adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan 

perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-

sikap yang baru, yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 

Upaya meningkatkan hasil belajar siswa merupakan salah satu tugas dan 

tanggung jawab seorang guru atau tenaga pendidik yang profesional. Keberhasilan 

seorang guru dalam pembelajaran siswa, tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan 

dalam menguasai materi yang akan disampaikan saja, akan tetapi ada faktor-faktor  

lain yang harus dikuasainya yaitu keterampilan guru dalam memilih model 

pembelajaran sehingga mampu menyampaikan materi secara profesional dan efektif. 

Model dan metode pembelajaran dalam islam tidak terlepas dari sumber 

pokok ajaran yaitu Al-Qur’an. Al-Qur’an banyak berbincang mengenai model 

pembelajaran. Di bawah ini dikemukakan beberapa ayat Al-Qur’an yang berkaitan 

dengan kegiatan pembelajaran dalam perspektif Al-Qur’an An-Nahl ayat 125 :8 

                                       

                       

 
Artinya ”serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.(QS. An-nahl:125) 

 

                                                           
8 Kadar M Yusuf, Tafsir Tarbawi...,hal 115-116 
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Potongan ayat yang berbunyi: ud‟u ilaa sabiili rabbika. Maksudnya adalah 
serulah umatmu wahai para Rasul dengan seruan agar mereka melaksanaka 
syari’at yang telah ditetapkannya berdasarkan wahyu yang telah 
diturunkannya, dengan melalui ibarat dan nasihat yang terdapat di dalam kitab 
yang diturunkannya. Dan hadapilah mereka dengan cara yang lebih baik dari 
yang lainnya sekalipun mereka menyakitimu, dan sadarkanlah mereka dengan 
cara yang baik. sedangkan potongan ayat yang berbunyi: inna rabbaka huwa 
a‟lamu biman dhalla „an sabiilihi maksudnya adalah sesungguhnya Tuhanmu 
wahai para Rasul adalah lebih mengetahui dengan apa yang berjalan dan apa 
yang diperselisihkan, dan juga lebih mengetahui cara yang ditempuh sesuai 
yang hak. Dengan kata lain ayat tersebut menyuruh agar Rasulullah 
menempuh cara berdakwah dan berdiskusi dengan cara yang baik. sedangkan 
petunjuk dan kesesatan serta hal-hal yang terjadi diantara keduanya  
sepenuhnya dikembalikan kepada Allah swt., karena Dialah yang lebih 
mengetahui keadaan orang-orang yang tidak dapat terpelihara darinya dari 
kesesatan, dan mengembalikan dirinya kepada petunjuk.9 
 
Selanjutnya dari penjelasan tafsir QS. An-Nahl ayat 125 tentang  

penyampaian risalah yang dibawa nabi Muhammad SAW, bahwasannya beliau 

memperoleh pedoman yang sangat berharga yaitu berupa prisip-prinsip dasar cara  

penyampaian materi ajaran islam yang tercantum dalam surat ini. Hal ini juga berlaku 

bagi seorang guru untuk memilih metode ataupun model pembelajaran yang tepat dan 

juga baik dengan melihat prinsip yang telah ada di dalam Al-Qur’an, guna 

menyampaikan pengetahuan kepada peserta didiknya.  

Pada umumnya siswa Madrasah Ibtidaiyah cenderung lebih suka bermain dari 

pada belajar. Mereka lebih suka bergerak aktif dari pada duduk diam dikursi. Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah juga lebih senang jika mereka belajar dalam kelompok-

kelompok. Penggunaan model yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa 

dapat membuat siswa memiliki gairah dan minat belajar,termotivasi, kreatif dalam 

                                                           
9 Listiawati, Tafsir ..., hal 179  
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pembelajaran, dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dengan minat yang 

erasal dari dalam diri siswa yang merasa senang dan tertarik dengan model yang 

diterapkan guru, siswa meraa rugi bila tidak mengikuti pelajaran tersebut sehingga 

ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa tersebut akan termotivasi 

untukaktif dalam pelajaran denan menjawab setiap pertanyaan, sehingga hasil yang 

diperoleh akan optimal.10 

 Model pembelajaran berfungsi sebagai acuan atau tolak ukur bagi guru untuk 

merencanakan pembelajaran maupun implementasinya didalam kelas. Akan tetapi 

dalam proses pembelajaran yang terjadi selama ini sering kali pendidik dalam gaya 

mengajar menggunakan model pembelajaran yang kurang variatif. Terkadang guru 

tidak memperhatikan kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi siswa , sehingga gaya 

belajar yang diterapkan tersebut kurang menarik, akhirnya siswa menjadi bosan dan 

mereka sulit untuk belajar. Akan tetapi tidak semua pendidik seperti itu, masih 

banyak juga pendidik yang kreatif dalam mengajar. Salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model examples non examples. Model ini 

dimulai dengan menayangkan ilustrasi berupa kasus atau gambar tertentu yang 

relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran.  

Dalam penerapan model pembelajaran examples non examples, murid 

diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, 

                                                           
10 Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah diterima Murid, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2013), hal.16 
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dan menentukan cara pemecahan masalah yang paling efektif, serta melakukan tindak 

lanjut.11  

Dengan memperhatikan penjelasan diatas mengenai model pembelajaran 

examples non examples, penulis tertarik untuk mengetahui apakah model tersebut 

efektif digunakan dalam pembelajaran PKn terhadap siswa di Madrasah Ibtidaiyah. 

Penulis berminat untuk mencari jawaban secara langsung dengan melakukan 

penelitian pada salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU 

Timur. Berdasarkan berbagai pertimbangan, akhirnya penulis memutuskan memilih 

MI Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur sebagai objek 

penelitian. 

 Alasan peneliti memilih sekolah tersebut sebagai objek penelitian adalah 

didasarkan pada pertimbangan bahwa sepanjang pengetahuan penulis belum pernah 

diadakan penelitian yang serupa. Berdasarkan observasi awal diketahui pembelajaran 

di MI Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur belum 

maksimal menggunakan variasi model pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian eksperimen dengan menggunakan model examples non examples. 

Penelitian ini berjudul “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLES 

NON EXAMPLES DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 

                                                           
11 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

ruzz Media, 2014), hal 73 
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IV PADA MATA PELAJARAN PKN DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

NURUSSALAM SIDOGEDE KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OKU 

TIMUR”. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Siswa masih terlihat pasif dalam proses pembelajaran PKn 

b. Siswa sering merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran PKn 

c. Guru dalam pembelajaran PKn masih sagat arang menggunakan model 

pembelajaran yang variatif salah satunya yaitu model pembelajaran 

examples non examples. 

2. Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini penulis mengangkat judul mengenai penerapan model 

pembelajaran examples non examples dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV pada mata pelajaran PKn di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede 

Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Untuk mengarahkan pada masalah 

pokoknya, dan agar penelitian ini dapat mengenai sasaran yang dimaksud, maka 

masalah-masalah yang diteliti perlu dibatasi ruang lingkupnya.  

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti hanya meliputi hasil 

belajar siswa kelas IV MI Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten 

OKU Timur dengan mnggunakan model pembelajaran examples non examples pada 



11 

 

mata pelajaran PKn pokok bahasan/materi hak dan kewajiban sebagai warga negara 

dalam kehidupan sehari-hari dirumah, sekolah dan masyarakat. 

3. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan Model pembelajaran examples non examples pada 

mata pelajaran PKn kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam 

Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur ? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa kelas IV sebelum dan setelah diterapkan 

Model pembelajaran examples non examples  pada mata pelajaran PKn di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang 

Kabupaten OKU Timur? 

c. Apakah ada pengaruh penerapan Model pembelajaran examples non 

examples terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang 

Kabupaten OKU Timur? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan Model pembelajaran examples non examples 

pada mata pelajaran PKn kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam 

Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur ? 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas IV sebelum dan setelah 

diterapkan Model pembelajaran examples non examples  pada mata pelajaran 

PKn di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang 

Kabupaten OKU Timur? 

c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Model pembelajaran examples non 

examples terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede Kecamtan Belitang Kabupaten 

OKU Timur? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan langsung 

dengan pelajaran PKn di Madrasah Ibtidaiyah (MI) khususnya MI 

nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dengan 

menggunakan model pembelajaran examples non examples. 

 



13 

 

b. Secara praktis 

1) Kegunaan bagi sekolah 

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

masukan yang berharga bagi pihak sekolah dan upaya sosiliasi 

perlunya penggunaan model pembelajaran examples non examples  

sebagai model pembelajran alternatif mata pelajaran PKn khususnya di 

MI Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU 

Timur.  

2) Kegunaan bagi guru 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

acuan dalam menerapkan atau menggunakan model mengajar dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

3) Kegunaan bagi peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan peneliti dapat 

lebih memahami dan menguasai tentang model-model mengajar, 

terutama model examples non examples, serta dapat menerapkannya 

dalam dunia pendidikan. Menambah pengetahuan mengenai efektivitas 

penggunaan model examples non examples dalam pembelajaran PKn. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah mengkaji permasalahan yang dipilih untuk dipecahkan 

melalui penelitian yang betul-betul belum pernah diteliti oleh orang-orang 

terdahulu yang bersifat relevan. Setelah diadakan penelitian pada daftar anotasi 

skripsi diperpustakaan UIN Raden Fatah Palembang belum ada yang membahas 

tentang judul yang akan saya teliti. Dalam rangka melaksanakan penelitian ini 

penulis juga membaca beberapa hasil penelitian yang dapat menjadi kajian bagi 

skripsi ini antara lain : 

Eka Marlina (10210050) dalam skripsinya yang berjudul “penggunaan model 

pembelajaran kooperative learning tipe examples non examples pada mata 

pelajaran fiqih materi haji kelas X di MA Al-Fatah palembang”  mengemukakan 

bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe examples non examples hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran fiqih materi haji di kelas X MA Al-fatah 

Palembang setelah diterapkan model examples non examples tergolong baik. 

Penerapan model examples non examples mempunyai perbedaan yang sangat 

signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih karena 

berdasarkan perbandingan nilai “t” adalah jauh lebih besar dari “t” tabel, baik pada 

taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1% (2.05<7,46>2,76), hal ini 

juga dapat dilihat dari sudah semakin banyaknya jumlah siswa yang mendapatkan 

nilai tinggi maupun spektakuler. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 



15 

 

penerapan model examples non examples pada mata pelajaran fiqih di MA Al-

fatah Palembang akan mempengaruhi hasil yang mereka peroleh.12 

Berdasarkan penelitian Eka Marlina memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan peneliti yang akan diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe examples non examples, sedangkan 

perbedaanya yaitu Eka Marlina meneliti tentang penggunaan model examples non 

examples pada mata pelajaran fiqih materi haji.  

Muktillah  (1304024) dalam skripsinya yang berjudul “ upaya meningkatkan 

prestasi belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran examples non 

examples pada siswa kelas VI di MI Munawariyah Palembang”  meyimpulkan 

bahwa berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran examples non examples dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPS pada siswa kelas VI C di MI munawariyah Palembang, ini dapat dilihat 

pada tiga analisis yang diberikan ada perubahan atau kenaikan yang cukup 

signifikan dari setiap tindakan, serta meningkatnya hasil ulangan atau tes yang 

diberikan pada perkembangan sikap.  

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan data diketahui bahwa pada 

siklus I ketuntasan perseorangan mencapai 24 (61,5%), siklus II meningkat 

                                                           
12Eka Marlina, penggunaan model pembelajaran kooperative learning tipe examples non 

examples pada mata pelajaran fiqih materi haji kelas X di MA Al-Fatah palembang,  Mahasiswa 
Fakultas Tarbiyah S1 UIN, Raden Fatah, Palembang, (Palembang: Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN 
Raden Fatah 2010) 
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menjadi 32 (82%), kemudian pada siklus III ketuntasan meningkat menjadi 35 

(90%) yang termasuk dalam kualifikasi tuntas.13 

Berdasarkan penelitian Muktillah memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang 

model pembelajaran kooperatif examples non examples. sedangkan perbedaanya 

yaitu Muktillah meneliti tentang upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA. 

Sahlan Jamidin (1304072) dalam skripsinya yang berjudul “ upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran PKn pada materi sikap 

terhadap pengaruh globalisasi melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw di kelas IV MI Nurul Hidayah Palembang “ mengatakan 

bahwa hasil penelitian tindakan kelas ini bawha penerapan strategi jigsaw pada 

mata pelajaran PKn kelas IV MI Nurul Hidayah Palembang dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Hasil observasi terhadap prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dari nilai rata-rata 65,9 pada observasi awal menjadi 70,5 pada siklus 

pertama dan 79.5 pada siklus kedua. Dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

pada prasiklus, siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

                                                           
13 Muktillah, upaya meningkatkan prestasi belajar IPS melalui penerapan model 

pembelajaran examples non examples pada siswa kelas VI di MI Munawariyah Palembang,  
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah S1 UIN, Raden Fatah, Palembang, (Palembang: Skripsi Fakultas 
Tarbiyah UIN Raden Fatah 2013) 
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kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKn 

dikelas IV MI Nurul Hidayah Palembang tahun pelajaran 2013/2014.14 

Berdasarkan penelitian Sahlan Jamidin memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama mengacu 

kepada hasil belajar siswa mata pelajaran PKn, sedangkan perbedaanya yaitu 

terletak pada apa yang diterapkan, Sahlan Jamidin memakai model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. 

Pirman (1304069) dalam skripsinya yang berjudul “upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn tentang sistem pemerintahan Desa 

melalui model pembelajaran Role Playing di kelas IV MI Azzahir Palembang”  

menyatakan bahwa pada kegiatan hasil observasi dan kegiatan prasiklus, siklus I 

dan siklus II terjadi peningkatan. Nilai rata-rata pada kegiatan prasiklus terhadap 

siklus I adalah 61,67. Nilai rata-rata siklus I terhadap siklus II adalah 75,95. Dan 

nilai rata-rata siklus Ii terhadap prasiklus dan siklua I adalah 80,71. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I sampai siklus II terlihat bahwa 

masalah yang diperbaiki selalu meningkat dan berhasil dengan baik, dengan 

demikian model pembelajaran role playing yang diterapkan  berhasil 

meningkatkan kemampuan siswa menguasai materi norma dalah masyarakat. 

Dengan  adanya peningkatan kemampuan belajar siswa artinya upaya 

                                                           
14 Sahlan Jamidin, upaya meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran PKn pada materi 

sikap terhadap pengaruh globalisasi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di 
kelas IV MI Nurul Hidayah Palembang,  Mahasiswa Fakultas Tarbiyah S1 UIN, Raden Fatah, 
Palembang, (Palembang: Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah 2013) 
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meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKn materi sistem pemerintahan 

Desa melalui model pembelajaran role playing di kelas IV MI Azzahir 

Palembang.15 

Berdasarkan penelitian Pirman memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama mengacu kepada 

hasil belajar siswa mata pelajaran PKn, sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada 

apa yang diterapkan, Pirman memakai model pembelajarn role playing. 

Marlina (1004059) dalam skripsinya yang berjudul “upaya guru 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pemilihan pengurus organisasi 

kelas pada mata pelajaran PKn melalui penerapan metode bermain peran di 

kelas V MI Ahliyah 4 Kertapati” mengatakan bahwa sebelum menggunakan 

metode bermain peran hasil belajar siswa sangat rendah, presentase ketuntasan 

belajar hanya 30 % atau 9 orang yang tuntas belajar dan nilai rata-rata 65,33 dari 

30 siswa, sedangkan aktivitas dan pemahaman siswa pada pelajaran pemilihn 

ketua kelas masih kurang. Pada tindakan yang dilakukan telah terjadi peningkatan 

yang signifikan, pada siklus I terlihat bahwa presentase ketuntasan belajar 53,3 % 

dan nilai rata-rata 71,33 atau 16 orqng siswa yang tuntas dari 30 siswa kelas V MI 

Ahliyah Kertapti Palembang. Pada siklus II terlihat bahwa presentase ketuntasan 

belajar 96,7% dan nilai rata-rata 91,16 atau 29 orang siawa yang tuntas dari 30 

                                                           
15 Pirman, upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn tentang sistem 

pemerintahan Desa melalui model pembelajaran Role Playing di kelas IV MI Azzahir Palembang,  
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah S1 UIN, Raden Fatah, Palembang, (Palembang: Skripsi Fakultas 
Tarbiyah UIN Raden Fatah 2013) 
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siswa kelas V MI Ahliyah Kertapati Palembang penggunaan metode bermain 

peran telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran 

pemilihan ketua kelas. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian pada siklus I dan 

II.16 

Berdasarkan penelitian Marlina memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama mengacu kepada 

hasil belajar siswa mata pelajaran PKn, sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada 

apa yang diterapkan, Marlina memakai metode bermain peran sedangkan peneliti 

menggunakan metode examples non examples. 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada 

penelitian yang sama dengan penelitian ini. Maka dari itu peneliti akan melakukan 

penelitian tersebut.  

 

E. Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan uraian singkat tentang teori yang di pakai dalam 

menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua teori yang 

dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian, yaitu model pembelajaran examples 

non examples dan hasil belajar. 

 

                                                           
16 Marlina, upaya guru meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi pemilihan pengurus 

organisasi kelas pada mata pelajaran Pkn melalui penerapan metode bermain peran di kelas V MI 
Ahliyah 4 Kertapati,  Mahasiswa Fakultas Tarbiyah S1 UIN, Raden Fatah, Palembang, (Palembang: 
Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah 2010) 
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1. Penerapan model pembelajaran examples non examples  

 Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa.17 Melalui 

model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan 

informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model  

pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar. 

 Model pembelajaran examples non examples adalah model pembelajaran 

yang membelajarkan murid terhadap permasalahan yang ada disekitarnya 

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

bermuatan masalah.18 

 Adapun langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran 

examples non examples adalah sebagai berikut: 

a. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD atau 

OHP. Pada tahap ini siswa sekaligus diminta untuk membentuk  kelompok 

c. Guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan / menganalisis gambar. 

d. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar 

tersebut dicatat pada kertas. 

                                                           
17 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Moderen, ( Palembang: Tunas Gemilang press, 

2013), hal 29 
18 Aris Shoimin, 68 Model ..., hal 73 
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e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Siswa 

dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan 

kelompok masing-masing. 

f. Setelah memahami hasil dari analisis yang dilakukan siswa, guru mulai 

menjelaskan materi sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

g. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Hasil Belajar 

 Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar. Oleh karena itu, 

sebelum menjelaskan konsep hasil belajar akan dijelaskan terlebih dahulu 

konsep hasil dan konsep belajar. Hasil merupakan perolehan yang di dapat oleh 

seseorang setelah orang itu melakukan suatu kegiatan atau tindakan sesuai 

dengan tujuan yang sudah ditetapkan. 19 Belajar adalah serangkaian kegiatan 

jiwa raga untuk memproleh suatu peruahan tingkah laku sebagai  hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.20 Hasil belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

                                                           
19 Raslaini Asmiati, Pengembangan Model-Model Pembelajaran PAI, (yogyakarta: Teras, 

2009), hal.72  
20 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 13 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.21  

 

F. Variabel Penelitian 

 Didalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian berikut : 

Variabel X   Variabel Y 

 

  

 

 

G.  Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan serta dapat diamati. 22  Adanya definisi operasional akan 

mempermudah pembaca dan peneliti itu sendiri dalam memberikan gambaran atau 

batasan tentang pembahasan dari masing-masing variabel. 

1. Penerapan model pembelajaran examples non examples 

 Penerapan dalam penelitian ini merupakan usaha dalam menerapkan salah satu 

model pembelajaran, dalam hal ini model pembelajaran yang diterapkan adalah 

model pembelajaran examples non examples. Model pembelajaran examples non 

                                                           
21 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta:Rineka cipta, 2003), 

hal 32  
22 Sumardi Suryabrata, metodologi penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 29 

 
Penerapan Model pembelajaran  

examples non examples 

 

 
Hasil belajar siswa 

(mata pelajaran PKn) 
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examples adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan media gambar 

sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dituntut untuk 

menganalisis gambar yang telah disiapkan guru sebelumnya di dalam sebuah 

kelompok kecil. Yang tujuannya untuk mendorong siswa agar berpikir kritis dengan 

jalan memecahkan permasalahan – permasalahan yang terkandung dalam contoh-

contoh gambar.  

2. Hasil belajar PKn siswa kelas IV 

 Hasil belajar dalam penelitian ini maksudnya yaitu nilai yang didapat siswa 

kelas IV MI Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur 

sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran examples non examples yang 

dilakukan oleh peneliti pada mata pelajaran PKn. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu persoalan dan 

untuk membuktikan kebenarannya maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Ada pengaruh penerapan model pembelajaran examples non examples 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV MI 

Nurussalam Sidogede 

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran examples non examples 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV MI 

Nurussalam Sidogede 
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I. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Reseach ) yang 

berbentuk eksperimen. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti mulai dari awal 

sampai dengan berahirnya penelitian. Peneliti juga langsung mengajar dengan 

menerapkan model pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran 

PKn kelas IV. 

2. Design Eksperimen 

Penelitian ini merupakan rancangan eksperimental One Group Pretest-

Postest Design. Dalam rancangan ini memilih subjek menjadi satu kelompok 

yang dikenai perlakuan pretest dan postest. 

Pretest     Teratment           Postest 

 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

adalah data yang bersifat uraian atau penjelasan untuk mengetahui penerapan 

model pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran PKn dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MI Nurussalam Sidogede 

Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Sedangkan data kuantitatif 

TI    X   T2 
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adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yaitu data hasil analisa 

penerapan model pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran 

PKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MI Nurussalam 

Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur 

b. Sumber data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu siswa yang menjadi 

objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang bersifat 

menunjang dalam penelitian ini, seperti lingkungan, sarana sekolah dan lain-

lain. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan 

sampel. Sedangkan sampel adalah contoh yang di anggap mewakili populasi, 

atau cermin dari seluruh objek yang diteliti.23 Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas I sampai kelas VI yang berjumlah 132 siswa. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 

16 orang. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

 Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

                                                           
23 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 155 
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a. Metode observasi. Metode ini tentang bagaimana penerapan model 

pembelajaran examples non examples yang diamati oleh guru/ teman 

sejawat sebagai observer dengan cara mengisi lembar observasi guru 

yang telah disiapkan peneliti.  

b. Metode wawancara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang sejarah berdirinya MI Nurussalam Sidogede kepada kepala 

sekolah, dan tentang proses belajar mengajar kepada guru di MI 

Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.  

c. Metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

melalui data-data tertulis baik berupa buku-buku maupun data tertulis 

lainnya berupa papan struktur, untuk mengetahui tentang keadaan umum 

sekolah, sejarah berdidinya, jumlah guru dan siswa, dan sarana prasarana 

d. Metode tes. Tes adalah latihan serta alat lain yang dugunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok. 24 Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang hasil belajar siswa dengan cara 

memberikan serangkaian soal kepada 16 orang siswa kelas IV di MI 

Nurussalam Sidogede, dengan menggunakan pre test dan post test. 

Selanjutnya dengan menggunakan “t” tes akan diketahui ada / tidak 

                                                           
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 

2006), hal. 150  
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adanya pengaruh penerapan model pembelajaran examples non examples 

terhadap hasil belajar siswa. 

6. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan 

teknik analisis komparasional dengan menggunakan rumus Tes “t”. Rumus Tes 

“t” yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes “t” untuk dua sampel kecil 

yang saling berhubungan.25 Untuk menggunakan rumus tersebut di atas harus 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mencari D (difference) antara Variabel X dan Variabel Y. D = X - Y 

b) Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑ D 

c) Mencari Mean of  Difference, dengan rumus: 

MD =      

d) Menguadratkan D, setelah itu dijumlahkan dan diperoleh ∑D2 

e) Mencari Deviasi Standar dari Difference (SDD), dengan rumus: 

SDD = √             2 

f) Mencari Standar Error dari Mean of Difference, dengan rumus:  

SEMD = 
   √    

g) Mencari t0 dengan menggunakan rumus:  

 T0 = 
       

                                                           
25 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Wali Perss, 2010), hlm. 305 
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J.  Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing 

bab dilengkapi dengan berbagai sub sesuai dengan bab yang diuraikan. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kajian pustakan, kerangka teori, hipotesis, variabel, 

definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan teori, yang berisi tentang model pembelajaran examples non 

examples pada mata pelajaran PKn di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam dan hasil 

belajar. Yang terdiri dari pengertian dan aspek-aspek yang meliputinya. 

Bab III Gambaran umum lokas penelitian, yang betisi tentang letak geografis, 

sejarah singkat, fasilitas pendidikan, keadaan guru dan tenaga administrasi, 

keadaan siswa, serta keadaan sarana dan prasarana. 

Bab IV Analisis data, berisi tentang penerapan model pembelajaran examples 

non examples 

Bab V Kesimpulan dan saran. 

 


