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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Model pembelajaran Examples Non Examples Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurussalam Sidegede 

Peneliti menggunakan metode tes untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari nilai siswa hasil eksperimen yang peneliti lakukan dalam pembelajaran 

PKn tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah, sekolah dan masyarakat sebelum menggunakan model pembelajaran examples 

non examples dan sesudah menggunakan model pembelajaran examples non 

examples. 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede 

mulai tanggal 25 Agustus 2015 – 11 September 2015. Adapun sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas IV yang berjumlah 16 orang. Proses percobaan di kelas 

eksperimen dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan sebelum 

menggunakan model pembelajaran examples non examples,  1 kali pertemuan pre test 

dan 2 kali pertemuan menggunakan model pembelajaran examples non examples, 1 
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kali pertemuan post test dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah 

disusun penulis.  

Pada pertemuan pertama tanggal 25 Agustus 2015 dan pertemuan ke dua 

tanggal 28 Agustus 2015, peneliti menjelaskan materi yang akan diajarkan tanpa 

menggunakan model pembelajaran examples non examples dan melakukan tes tertulis 

(pre test) pada pertemuan ketiga pada tanggal 1 September 2015. Setelah hasil nilai 

pre test didapat, selanjutnya pada peremuan keempat tanggal 4 September 2015 dan 

pertemuan kelima tanggal 8 September 2015, peneliti melakukan eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran examples non examples dan melakukan tes tertulis 

(post test) pada pertemuan keenam tanggal 11 September 2015. Peneliti memberikan 

soal test yang berbetuk essay sebanyak 10 soal untuk mendapat data dari kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede.  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelakanaan 

penggunaan model pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran PKn 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

2. Guru memotivasi siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
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4. Guru mempersiapkan gambar sebagai alat dalam menggunakan model 

pembelajaran examples non examples 

5. Guru menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-

hari dirumah, sekolah dan masyarakat dengan menggunakan model 

pembelajaran examples non examples 

6. Guru memberikan tugas kelompok sesuai dengan pertemuan pembelajaran 

dan RPP yang telah disusun sebelumnya 

7. Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk mendiskusikan tugas 

yang telah diberikan oleh guru 

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok ntuk membacakan hasil diskusi 

yang telah dilakukan 

9. Guru memberikan pujian dan hadiah kepada kelompok yang bekerja dengan 

baik 

10. Guru memberikan tes individu kepada siswa baik berupa pre test dan post 

test.  

11. Siswa diminta untuk mengerjakan soal dan mengumpulkan pekerjaanya untuk 

diperiksa. 

Kegiatan evaluasi yang peneliti lakukan adalah dengan memberikan tes (pre 

test dan postest) di akhir pelajaran dan melakukan observasi guna untuk memperoleh 
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data mengenai penggunaan model pembelajaran examples non examples dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede. Peneliti membuat lembar observasi guru untuk 

mengetahui apakah peneliti telah menerapkan model pembelajaran examples non 

examples dengan baik dan sistematis. Observasi dilakukan dalam kegiatan ini pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun didalamnya terdapat delapan 

indikator kegiatan penilaian lembar observasi guru.  

Untuk lebih jelasnya delapan indikator kegiatan penilaian tersebut dapat 

dilihat di dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 5 

Lembar Observasi Guru 

No Aktifitas Guru Ya Tidak 

1 Guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) √  

2 Guru memotivasi siswa √  

3 Guru mempersiapkan media pembelajaran √  

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai √  

5 Guru menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran examples non examples  

√  



66 

 

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. 

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. 
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6 Pembelajaran dilaksanakan dalam langkah – langkah dan urutan 

yang logis 

√  

7 Membagikan lembar kerja siswa √  

8 Kesimpulan   √  

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa seluruh indikator penilaian telah diberi 

cek list yang artinya guru telah melaksanakan model pembelajaran examples non 

examples dengan baik dan secara sistematis. 

 

B. Hasil Belajar Siswa Kelas IV Sebelum dan Sesudah Menggunakan Model 

Pembelajaran Examples Non Examples Pada Mata Pelajaran PKn di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab I terdahulu, bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan setelah penerapan model 

pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran PKn materi hak dan 

kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan 

masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede. Sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas IV sebanyak 16 siswa. Untuk mengetahui hasil belajar siswa 

sebelum menggunakan model pembelajaran examples non examples pada mata 

pelajaran PKn maka disebarkan pra tes tindakan sebanyak 10 item. Test yang dipakai 
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adalah tes esay dan setiap soal benar diberi nilai 10. Dari hasil tes yang diujikan pada 

siswa, di dapat data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn sebelum 

menggunakan model pembelajaran examples non examples. 

Tabel 6 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn sebelum penerapan Model 
Pembelajaran examples non examples di MI Nurussalam Sidogede 

 

No 

 

Nama Siswa 

Skor Hasil Belajar 

Sebelum penerapan model 
pembelajaran examples non examples 

(pre test) 

1 Alan Rifki Sapriko 70 

2 Arjuna Fahrizal Al-aziz 60 

3 El-fira Anggi Callista Putri 80 

4 Fahrul Fauzi 75 

5 Hafid Farisa Jikri 60 

6 Hana Lestari 60 

7 Intan Permatasari 60 

8 M. Agna Gibran Kurniawan 85 

9 Meyrisca Indah Dwi Cahya 85 

10 Nahya Tisya Jawakhiri 70 

11 Princa Alit Alivea 80 

12 Safira Ilma Nafiah 65 

13 Syahril Zaki Muhtajib 60 

14 Tsalis kusuma 60 
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15 Ulung Rasyid Widad Akbar 60 

16 Vitrotunnisa  70 

 

Dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi Hak dan kewajiban 

sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari baik dirumah, sekolah dan 

masyarakat sebelum menggunakan model pembelajaran examples non examples yang 

berjumlah 16 siswa, masih ada beberapa siswa yang nilainya rendah. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya proses pembelajaran tersebut tidak 

menggunakan model pembelajaran yang menarik perhatian mereka. Sehingga banyak 

siswa yang idak memperhatikan penjelasan guru bahkan mengantuk. Hasilnya 

mereka bingung untuk menjawab soal-soal yang diberikan guru. Maka dari itu 

peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran dan media yang menarik 

perhatian siswa dan membuat siswa aktif dalam proses belajar mengajar yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran PKn. 

Dari hasil tes yang diujikan pada siswa, di dapat data tentang hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn sesudah menggunakan model pembelajaran examples non 

eamples.   
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Tabel 7 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn setelah penerapan Model 
Pembelajaran examples non examples di MI Nurussalam Sidogede 

 

No 

 

Nama Siswa 

Skor Hasil Belajar 

Sesudah penerapan model 
pembelajaran examples non examples 

(post test) 

1 Alan Rifki Sapriko 85 

2 Arjuna Fahrizal Al-aziz 85 

3 El-fira Anggi Callista Putri 95 

4 Fahrul Fauzi 90 

5 Hafid Farisa Jikri 80 

6 Hana Lestari 85 

7 Intan Permatasari 90 

8 M. Agna Gibran Kurniawan 100 

9 Meyrisca Indah Dwi Cahya 85 

10 Nahya Tisya Jawakhiri 100 

11 Princa Alit Alivea 90 

12 Safira Ilma Nafiah 85 

13 Syahril Zaki Muhtajib 80 

14 Tsalis kusuma 80 

15 Ulung Rasyid Widad Akbar 85 

16 Vitrotunnisa  85 
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 Dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi Hak dan kewajiban 

sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari baik dirumah, sekolah dan 

masyarakat sesudah menggunakan model pembelajaran examples non examples yang 

berjumlah 16 siswa,dari eksperimen yang peneliti lakukan dikelas IV dengan 

menggunakan model pembelajaran examples non examples, dan mengadakan tes 

kembali (post test) peneliti tidak menemukan siswa yang mendapat nilai rendah. 

Selain itu peneliti juga melihat bahwa para siswa tampak bersemangat dalam 

mendengarkan penjelasan materi dan menjawab soal-soal dari guru yang 

menggunakan model pembelajaran examples non examples. 

 

C. Pengaruh Model Pembelajaran Examples Non Examples Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran PKn  di Madrasah Ibtidaiyah  

Nurussalam Sidogede  

Adapun untuk mengetahui apakah model pembelajaran examples non examples 

yang diterapkan pada siswa memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak 

terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam 

Sidogede, penulis memberikan tes tertulis kepada 16 orang siswa sebelum 

diterapkannya model pembelajaran examples non examples dan sesudah diterapkanya 

model pembelajaran examples non examples. Dan kemudian akan dilakukan 

pangujian tes “t” untuk melihat pengaruhnya. 
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Penggunaan tes “t” pada penelitian ini mengasumsikan hipotesis nihil sebagai 

ada pengaruh / tidak ada pengaruh penerapan yang signifikan antara model 

pembelajaran examples non examples terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede, 

apabila nilai to yang diperoleh lebih besar dari t tabel maka hipotesis Nihil yang 

diajukan ditolak. 

Setelah data-data terkumpul, maka proses pengelolaan data dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Peneliti melakukan penskoran pre test ke dalam tabel frekuensi 

70 60 80 75 60 60 60 85 

85 70 80 65 60 60 60 70 

Tabel 8 

Distribusi hasil belajar PKn siswa sebelum diterapkan model pembelajaran 
examples non examples di MI Nurussalam Sidogede 

No X F Fx X  (X-Mx) x2 fx2 

1 85 2 170 16 256 512 

2 80 2 160 11 121 242 

3 75 1 75 6 36 36 

4 70 3 210 1 1 3 

5 65 1 65 -4 16 16 

6 60 7 420 -9 81 567 

JUMLAH 16 ∑fx =1100 - - ∑   =1376 
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Dari tabel diatas diketahui: ∑fx = 1100, ∑     = 1376 dan N = 16. 

Selanjutnya dilakukan tahap menghitung rata-rata. 

2. Mencari nilai rata-rata    = 
     

   = 
          = 68,75 dibulatkan menjadi 69 

Setelah mendapatkan nilai Mean, selanjutnya mencari standar deviasi variable 

dengan rumus sebagai berikut: 

3. Mencari     

    =√       

    =√       

    =√       = 9.27 dibulatkan menjadi 9 

4. Mengelompokkan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok yaitu tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  Tinggi 

M – 1SD s/d M + 1  Sedang 

M – 1 SD kebawah  Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada skala 

perhitungan sebagai berikut: 



74 

 

69 + 1 (9) = 78 keatas Perkembangan hasil belajar siswa tidak 

menggunakan model pembelajaran examples 

non examples di kategori tinggi 

61 s/d  77 Perkembangan hasil belajar siswa tidak 

menggunakan model pembelajaran examples 

non examples di kategori sedang 

69– 1 (9) = 60 kebawah Perkembangan hasil belajar siswa tidak 

menggunakan model pembelajaran examples 

non examples di kategori rendah 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 9 
Persentase Hasil Belajar PKn sebelum diterapkan model pembelajaran 

examples non examples pada siswa Kelas IV  di MI Nurussalam Sidogede 
 

No. Hasil Belajar Siswa  Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 4 25  % 

2. Sedang 5 31,25 % 

3. Rendah 7 43,75 % 

Jumlah 16 100 % 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar PKn sebelum 

diterapkan model pembelajaran examples non examples yang tergolong tinggi 
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sebanyak 4 orang siswa (25 %), tergolong sedang sebanyak 5 orang siswa (31,25 %) 

dan yang tergolong rendah sebanyak 7 orang siswa (43,75 %).  

 Dan dibawah ini adalah skor yang di dapat dari hasil post test 

1. Peneliti melakukan penskoran ke dalam tabel frekensi 

85 85 95 90 80 85 90 100 

85 100 90 85 80 80 85 85 

Tabel 10 

Distribusi hasil belajar PKn siswa setelah diterapkan model pembelajaran 
examples non examples di MI Nurussalam Sidogede 

No Y f fY Y 

 (Y-My) 

y2 fy2 

1 100 2 200 12,5 156,25 312,5 

2 95 1 95 7,5 56,25 56,25 

3 90 3 270 2,5 6,25 18,75 

4 85 7 595 -2,5 6,25 43,75 

5 80 3 240 -7,5 56,25 168,75 

JUMLAH 16 ∑fy = 1400 - - ∑fy2 = 600 

 

Dari tabel diatas diketahui: ∑fy = 1400, ∑ fy2= 600 dan N = 16. Selanjutnya 

dilakukan tahap menghitung rata-rata. 

2. Mencari nilai rata-rata    = 
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   = 
          = 87,5 dibulatkan menjadi 87 

Setelah mendapatkan nilai Mean, selanjutnya mencari standar deviasi variable 

dengan rumus sebagai berikut: 

3. Mencari     

    =√       

    =√      

    =√         = 6,12 dibulatkan menjadi 6 

4. Mengelompokkan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok yaitu tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  Tinggi 

M – 1SD s/d M + 1SD Sedang 

M – 1 SD kebawah  Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada skala 

perhitungan sebagai berikut: 

87,5 + 1 (6) = 93,5 (dibulatkan 93) Perkembangan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran 

examples non examples di kategori 

tinggi 



77 

 

82 s/d  92 Perkembangan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran 

examples non examples di kategori 

sedang 

87,5– 1 (6) = 81,5 (dibulatkan 81) Perkembangan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran 

examples non examples di kategori 

rendah 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

Tabel 11 
Persentase Hasil Belajar PKn setelah diterapkan model pembelajaran examples 

non examples pada siswa Kelas IV  di MI Nurussalam Sidogede 
 

No. Hasil Belajar Siswa  Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 3 18,75  % 

2. Sedang 10 62,5 % 

3. Rendah 3 18,75 % 

Jumlah 16 100 % 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar PKn setelah  

diterapkan model pembelajaran examples non examples yang tergolong tinggi 

sebanyak 3 orang siswa (18,75 %), tergolong sedang sebanyak 10 orang siswa (62,5 

%) dan yang tergolong rendah sebanyak 3 orang siswa (18,75 %).  
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Dapat diinterprestasikan bahwa hasil belajar pada mata pelajaran PKn pada post 

test mengalami peningkatan skor mean jika dibandingkan dengan pre test yaitu 69 

(pre test) meningkat menjadi 87,5 (post test) 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada atau tidak ada pengaruh penerapan 

model pembelajaran examples non examples terhadap hasil belajar siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Belitang. Uji statistik tentang berhasil atau tidak 

penerapan model pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran PKn di 

MI Nurussalam Sidogede. Peneliti disini menggunakan uji statistik dengan rumus uji 

tes “t” untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran 

examples non examples terhadap hasih belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

PKn di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede. 

Setelah memberikan soal pre test dan post tes maka diperoleh skor hasil belajar 

sebelum penerapan model pembelajaran examples non examples dan skor hasil 

belajar setelah penerapan model pembelajaran examples non examples sebagaimana 

tertera pada tabel 12. 
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Tabel 12 

Perhitungan untuk memperoleh “t” dalam rangka menguji 
kebenaran/kepalsuan hipotesis nihil tentang tidak adanya perbedaan hasil 

belajar siswa yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan model 
pembelajaran examples non examples. 

 

No 

 

Nama Siswa 

Skor Hasil Belajar 
siswa 

D D2 

(pre test) (post test) (X-Y) (X-Y)2 

1 Alan Rifki Sapriko 70 85 -15 225 

2 Arjuna Fahrizal Al-aziz 60 85 -25 625 

3 El-fira Anggi Callista Putri 80 95 -15 225 

4 Fahrul Fauzi 75 90 -15 225 

5 Hafid Farisa Jikri 60 80 -20 400 

6 Hana Lestari 60 85 -25 625 

7 Intan Permatasari 60 90 -30 900 

8 M. Agna Gibran Kurniawan 85 100 -15 225 

9 Meyrisca Indah Dwi Cahya 85 85 0 0 

10 Nahya Tisya Jawakhiri 70 100 -30 900 

11 Princa Alit Alivea 80 90 -10 100 

12 Safira Ilma Nafiah 65 85 -20 400 

13 Syahril Zaki Muhtajib 60 80 -20 400 

14 Tsalis kusuma 60 80 -20 400 

15 Ulung Rasyid Widad Akbar 60 85 -25 625 

16 Vitrotunnisa  70 85 -15 225 

JUMLAH - - ∑ = -300 ∑D2= 6500 
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Pada tabel 10 dapat diperoleh ∑D = -300 dan ∑D2 = 6500. Tanda minus (-) 

bukanlah tanda aljabar tetapi dibaca ada selisih/beda hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah penerapan model pembelajaran examples non examples. Setelah mengetahui 

∑D dan ∑D2, maka langkah selanjutnya adalah mencari. Mean of Difference,(MD) 

dengan rumus sebagai berikut: 

       

    
             

     - 18,75 

Setelah mengetahui Mean of Difference nilai rata-rata hitung dari beda/selisih 

antara  hasil belajar siswa sebelum penerapan Model pembelajaran examples non 

examples dan sesudah penerapan Model pembelajaran examples non examples maka 

langkah selanjutnya adalah mencari besarnya Deviasi Standar Perbedaan antara hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan Model pembelajaran examples non 

examples yaitu Deviasi Standar of Difference (   ) dengan rumus sebagai berikut: 

     √         
 

 √       (      )   
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          √                

          √                √      

        

Setelah mengetahui Deviasi Standar Perbedaan antara hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah penerapan Model pembelajaran examples non examples (   ), 

maka langkah selanjutnya adalah menentukan Standar Error dari Mean Perbedaan 

antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan Model pembelajaran 

examples non examples dengan rumus sebagai berikut: 

         √    

                 √     

                 √   
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Setelah mengetahui Standar Error dari Mean Perbedaan antara hasil belajar 

siswa sebelum dan sesudah penerapan Model pembelajaran examples non examples       ), maka langkah selanjutnya adalah mencari harga   dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

           

t0               

             

Setelah diketahui harga           (ada selisih derajat perbedaan sebesar 

9,86). Maka langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap     dengan 

terlebih dahulu memperhitungkan df atau db-nya: df atau db = N – 1 = 16 – 1 = 15. 

Dengan memeriksa Tabel Nilai “t”, baik pada taraf signifikansi 5%. Ternyata dengan 

df sebesar 15 diperoleh harga kritik t atau tabel pada   signifikansi 5% sebesar 2,13 

sedangkan df sebesar 15 diperoleh harga kritik t atau tabel pada tt signifikansi 1% 

sebesar 2,95. 

Dengan membandingkan besarnya “t” yang diperoleh dalam perhitungan           ) dan besarnya “t” yang tercantum pada Tabel Nilai t (5% = 2,13 dan 

1% = 2,95) maka dapat diketahui bahwa   adalah lebih besar daripada   ; yaitu: 

2,13<9,86>2,95 
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Karena    lebih besar daripada    maka Hipotesis Nihil ditolak, sedangkan 

Hipotesis Alternatifnya diterima; berarti bahwa adanya perbedaan hasil belajar siswa 

antara sebelum dan sesudah penerapan Model pembelajaran examples non examples 

merupakan perbedaan yang berarti atau perbedaan yang meyakinkan (signifikan). 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah berdasarkan hasil uji coba tersebut di 

atas, secara meyakinkan dapat dikatakan Model pembelajaran examples non examples 

telah menunjukkan efektivitasnya yang nyata, sebagai model pembelajaran yang baik 

untuk mengajarkan mata pelajaran PKn di tingkat MI. Hasil analisis data 

menunjukkan nilai rata-rata peningkatan hasil belajar siswa sebelum diajarkan dengan 

menggunakan model pembelajaran examples non examples yaitu 69 sedangkan rata-

rata skor hasil belajar siswa sesudah diterapkan model pembelajaran examples non 

examples 87,5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa 

setelah penerapan model pembelajaran examples non examples. 


