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ABSTRAK 

Pembelajaran merupakan sebuah proses yang bernilai edukatif, didalamnya 

terjadi interaksi antara guru dan anak didik (siswa). Mengajar bukan sekedar 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Mengajar merupakan suatu proses 

mengubah perilaku siswa baik secara intelektual, sikap maupun keterampilan yang 

dimiliki kearah yg diharapkan. Dengan demikian, dalam Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam Model Examples Non Examples yang diterapkan memberi ruang dan 

kesempatan yang luas kepada setiap siswa saling memberikan informasi dan saling 

membelajarkan. Sedangkan Keterampilan Bertanya yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban/ balikan dari siswa lain. Karena hampir seluruh evaluasi, 

pengukuran, penilaian dan pengujian dilakukan melalui proses pertanyaan. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Model 

Examples Non Examples pada Mata Pelajaran IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang? Bagaimana Keterampilan Bertanya pada Mata 

Pelajaran IPA di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang? Adakah 

Hubungan Model Examples Non Examples dengan Keterampilan Bertanya Siswa 

pada Mata Pelajaran IPA Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah SU-1 Palembang? 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V yang berjumlah 17 orang. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, dokumen dan tes. Dengan teknik analisis datanya 

menggunakan rumus statistik yaitu Korelasi “r” Product Moment. 

Dari analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, Penerapan 

Model Examples Non Examples pada pembelajaran IPA di kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang berdasarkan analisis observasi siswa tergolong 

sangat baik.. Kedua, Keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang sebelum penerapan model pembelajaran examples non 

examples di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang tergolong sedang atau 

tergolong kondisi yang cukup baik, setelah digunakan model Examples non 

Examples tergolong kondisi yang cukup baik, yaitu ada 12 dari 17 keseluruhan 

responden dengan tingkat persentase 71  %. 3 responden dengan persentase 17 % ( 

baik ) dan 2 responden dengan persentase 12 % (tidak baik). Ketiga, Terdapat 

Hubungan Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa 

kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. Hal ini bisa dilihat 

dengan membandingkan besarnya “t” yang kita peroleh dalam perhitungan (to = 

0,969) dan besarnya “t” yang tercantum pada table nilai t (tt.ts. 5% = 0,482 dan tt.ts. 1% = 

0,606) maka dapat diketahui bahwa to adalah lebih besar dari tt yaitu 

0,482<0,969>0,606. Karena to lebih besar dari tt maka hipotesis nihil yang diajukan 

ditolak, ini berarti menunjukkan Terdapat Hubungan Model Examples Non Examples 

Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang. 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu yang dihadapi dunia pendidikan kita sekarang ini adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran didalam kelas 

diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Akibatnya, ketika anak didik kita lulus disekolah, mereka pintar secara 

teoritis, akan tetapi mereka miskin akan aplikasi. Mengajar bukan sekadar 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Mengajar merupakan suatu proses 

mengubah prilaku siswa baik secara intelekual, sikap maupun keterampilan yang 

dimiliki kearah yang diharapkan. 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan 

sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. Mata 

pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap sulit o;eh sebagian 

besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. 

Anggapan sebagian besar peserta didik yang menyatakan bahwa IPA ini sulit adalah 

benar terbukti dari hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dialporkan oleh 

Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang diharapkan. Ironisnya, justru semakin 



tinggi jenjang pendidikan, maka perolehan rata-rata nilai UAS pendidikan IPA ini 

menjadi semakin rendah.
1
 

Penyebab utama kelemahan pembelajaran tersebut adalah kebanyakan guru 

tidak melakukan kegiatan pembelajaran dengan memfokuskan pada pengembangan 

keterampilan proses sains anak. Pada akhirnya, keadaan semacam ini yang 

menyebabkan kegiatan pembelajaran dilakukan hanya terpusat pada penyampaian 

materi dalam buku teks saja. Keadaan seperti ini juga mendorong siswa untuk 

berusaha menghafal pada setiap kali akan diadakan tes atau ulangan harian. 

Padahal, untuk anak jenjang sekolah dasar, menurut Marjono, hal yang harus 

diutamakan adalah bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berfikir 

kritis mereka terhadap suatu masalah 

  Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, saat proses pembelajaran 

berlangsung siswa tidak terlihat antusias, ada yang sibuk bermain, ada yang hanya 

melihat penjelasan saja, dan hanya minim sekali yang berusaha bertanya mengenai 

materi pembelajaran. Hal ini menyebabkan guru tersebut tidak tahu apakah siswa 

telah memahami materi atau belum. Hasil akhir hanya bisa diketahui setelah siswa 

mengikuti proses evaluasi yang kebanyakan masih dibawah KKM. hal ini bisa terjadi 

karena beberapa macam faktor. Mungkin saat menyampaikan materi guru tersebut 

hanya bersifat monoton, dan mungkin juga siswa tersebut tidak tertarik dengan 

pembelajaran tersebut. Selain itu juga saat guru menyuruh siswa bertanya tidak ada 

                                                 
1
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2015), hlm. 165  



yang berani bertanya, jadi guru tersebut bingung apakah siswa tersebut sudah paham 

atau belum.
2
 

Untuk itu seorang guru harus memiliki kemampuan khusus dalam merancang 

dan mengemplementasikan berbagai pendekatan pembelajaran yang dianggap cocok 

dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Itulah 

sebabnya mengapa guru dikatakan sebagai pekerjaan propesional. Sebagaimana telah 

dikemukakan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses yang bernilai edukatif. 

Didalamnya terjadi interaksi antara guru dan anak didik (siswa). Kedua unsur 

manusiawi ini saling membutuhkan. Salah satu diantaranya tidak ada, maka tidak 

akan terjadi pembelajaran interaktif. Dalam pembelajaran dimasa lalu guru lebih 

dominan (teacher centred). Anak didik duduk pasif, menerima apa adanya 

disampaikan oleh guru. Bahan pembelajaran cenderung bersifat hapalan. Dinamika 

kelas tidak hidup. Pendekatan kelompok sangat jarang dilakukan. Duduk, dengar, 

catat, dan hapal adalah ciri utama pembelajaran ketika itu. Pola pembelajaran seperti 

itu ternyata tidak memenuhi harapan untuk melahirkan anak didik yang berkualitas. 

Karena hasil belajarnya tidak seimbang dan tidak terpadu antara aspek intelektal 

(kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).
3
 

Untuk menciptakan peserta didik yang mampu bersaing di dunia pendidikan 

sekarang ini, maka para pengajar diharapkan tidak lagi memakai metode-metode dan 

                                                 
2
 Observasi, Kondisi Proses Belajar Mengajar, Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1, 7 April 

2015 
3
 Wina Sanjaya,  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

kencana prenadamedia grup, 2006) hlm. 137. 



strategi pembelajaran yang konvensional. Dalam era globalisasi sekarang, 

pembelajaran diharapkan mampu lebih mengaktifkan siswa. Selain mampu 

mengaktifkan siswa, siswa juga disuruh mampu menganalisis materi yang akan 

diberikan kepada siswa sebelum penjelasan diberikan.  

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi 

atau suatu lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya 

proses belajar. Kalau belajar dikatakan milik siswa, maka mengajar sebagai kegiatan 

guru. Selanjutnya pengertian mengajar adalah suatu penanaman pengetahuan itu 

kepada anak didik dengan suatu harapan terjadi proses pemahaman.
4
 

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik adalah membantu dan 

membimbing siswa untuk mencapai kedewasaan seluruh ranah kejiwaan sesuai 

dengan criteria yang telah ditetapkan, baik criteria institusional maupun 

konstitusional. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu, guru 

berkewajiban melealisasikan segenap upaya yang mengarah pada pengertian 

membantu dan membimbing  siswa dalam melapangkan jalan menuju perubahan 

positif seluruh ranah kejiwaannya. Dalam hal ini, kegiatan nyata yang paling utama 

dalam memberi bantuan dan bimbingan itu adalah mengajar.
5
 

Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu karena untuk 

mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 

Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah, sehingga tujuan 
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pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, dengan kata lain 

pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efesien.
6
 

Pembelajaran kooperatif model examples non examples memberi ruang dan 

kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok yang bertatap muka saling 

memberikan informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan 

memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk 

bekerja sama, menghargai setiap perbedaan memanfaatkan kelebihan masing-masing 

anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing.
7
 Sedangkan keterampilan bertanya  

merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/ balikan dari 

orang lain. Hampir seluruh proses evaluasi, pengukuran, penilaian dan pengujian 

dilakukan melaui pertanyaaan.
8
 

Melihat kenyataan diatas dan penjelasan tentang model Examples Non 

Examples dan Keterampilan Bertanya perlu menerapkan model pembelajaran lain 

seperti diatas untuk lebih mengaktifkan peserta didik, dan ingin mengetahui apakah 

ada hubungan model pembelajaran yang digunakan oleh guru terhadap proses 

pembelajaran. Maka penulis mengambil penelitian yang berjudul “HUBUNGAN 

MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES DENGAN KETERAMPILAN 

BERTANYA SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 
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ALAM KELAS V DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIKMAH SU-1 

PALEMBANG”. 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Menindak lanjuti uraian yang ada pada latar belakang masalah diatas, 

maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut: 

a. Kebanyakan guru masih menggunakan metode konvensional 

b. Proses pembelajaran yang selama ini digunakan tidak memperhatikan 

hakikat mata pelajaran yang disajikan 

c. Kurangnya minat siswa ketika melaksanakan pembelajaran karena model 

pembelajaran yang monoton 

d. Siswa masih kurang menguasai keterampilan bertanya sehingga masih 

banyak yang belum mampu mengungkapkan rasa ingin tahu mereka masing-

masing 

2. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih tajam, terarah dan tidak keluar dari tema 

penelitian maka penulis memandang perlu memberikan batasan masalah. 

Penelitian hanya terbatas pada kajian tentang: 

a. Hubungan Model Examples Non Examples dengan Keterampilan Bertanya 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

b. Proses pembelajaran siswa kelas v di Madrasah Ibtidaiyah  Al-Hikmah SU-1 

Palembang 



3. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, maka berdasarkan 

latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana Penerapan Model Examples Non Examples pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang? 

b. Bagaimana Keterampilan Bertanya pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang? 

c. Adakah Hubungan Model Examples Non Examples dengan Keterampilan 

Bertanya Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah SU-1 Palembang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

      Untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan diatas, adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk membantu guru mengenalkan dan menerapkan Model Examples Non 

Examples sebagai salah satu bentuk inovasi dalam memperbaiki kualitas 

proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

b. Untuk membantu peserta didik agar lebih berani dalam mengemukakan rasa 

ingin tahunya dan bisa saling bertanya dengan teman sebayanya saat proses 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 



c. Untuk mengetahui hubungan Model Examples Non Examples dengan 

Keterampilan Bertanya dalam memperbaiki kualitas pembelajaran terutama 

model yang pakai guru dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang 

2. Kegunaan Penelitian 

     Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan. 

b. Kegunaan secara Praktis  

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis yaitu: 

1) Bagi guru akan lebih mengetahui model-model yang tepat untuk peserta 

didik, guru akan lebih menyadari bahwa penggunaan model yang sesuai 

dengan peserta didik dalam suatu pembelajaran itu sangat penting. 

2) Bagi peserta didik akan lebih semangat dalam belajar karena peserta 

didik yang mempunyai kesulitan akan terbantu dengan guru yang lebih 

kreatif dalam proses pembelajaran. 

D. Tinjauan Kepustakaan 

Untuk membantu penulisan tentang peneliti yang akan penulis bahas ada 

beberapa reverensi atau hasil penelitian terdahulu yang relevan, antara lain skripsi 



Eka Marlina, Nim 10210050. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam skripsinya 

yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Examples Non Examples Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Haji Kelas X di MA 

Al-Fatah Palembang”. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran fiqih materi haji di kelas x si 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 dalam menggunakan model examples non examples pada mata 

pelajaran fiqih karena berdasarkan perbandingan nilai “t” yang yang terdapat pada 

t0 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 penerapan model examples 

non examples pada mata pelajaran fiqih di MA Al-Fatah Palembang akan 

mempengaruhi hasil yang mereka peroleh.
9
 

Persamaan dengan penelitian di atas sama-sama membahas tentang model 

examples non examples.  Perbedaan dengan penelitian diatas membahas tentang 

mata pelajaran fiqih materi haji kelas X di MA Al-Fatah Palembang sedangkan 

penelitian yang akan saya teliti adalah tentang Hubungan model Examples Non 
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Examples dan Keterampilan Bertanya siswa mata pelajaran IPA kelas V MI Al-

Hikmah SU-1 Palembang.   

Anggita Prian Irawanti, Nim 1401409103. Fakultas Ilmu Pendidikan dalam 

skripsinya yang berjudul “Keefektifan Model Examples Non Examples Terhadap 

Hasil Belajar Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka Purbalingga”. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara pelajaran yang 

menggunakan metode examples non examples yang tidak menggunakan model 

examples non examples. Ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji indenpenden 

sample t-test dengan menggunkan SPSS versi 20, Nilai thitung  > ttabel yaitu 2,149 > 

2,000 serta nilai signifikan yang kurang dari 0,05 yaitu 0,037. Rata-rata hasil 

belajar yang menggunakan model examples non examples sebesar 82,24 

sedangkan rata-rata hasil belajar di kelas kontrol 74,96. Kedua hasil tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa penggunaan model pembelajaran examples non examples 

terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional.
10

 

Persamaan dengan penelitian di atas sama-sama membahas tentang model 

Examples Non Examples. Perbedaan dengan penelitian di atas, penelitian di atas 

membahas tentang keefektifan model Examples Non Examples terhadap hasil 
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belajar siswa sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah tentang Hubungan 

model Examples Non Examples dan Keterampilan Bertanya siswa mata pelajaran 

IPA kelas V MI Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

Rini Yuliati, Nim 09513274014. Fakultas teknik yang berjudul 

“Peningkatan Minat Belajar Kompetensi Menjahit Melalui Model Pembelajaran 

Examples Non Examples di SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro Bantul 

Yogyakarta”. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa siswa turut serta kegitan 

belajar, lebih aktif dan terlibat langsung dalam pemecahan masalah macam-macam 

tusuk dasar menjahit. Minat belajar siswa bersadar observasi membuat macam-

macam tusuk dasar menjahit melalui model pembelajaran examples non Examples 

pada siklus I mengalami peningkatan 17,06% terbukti dengan nilai-rata-rata yang 

mencapai pada siklus I meningkat menjadi 83,27. Pembelajaran menjahit dengan 

tusuk feston dengan melalui model pembelajaran examples non examples 

mengalami meningkatan 23,39% terbukti dengan nilai rata-rata yang dicapai 

dalam siklus II meningkat menjadi 83,27. Pembelajaran menjahit dengan tusuk 

feston melalui model pembelajaran examples non examples dapat mengaktifkan 

siswa dan meningkatkan minat belajar siswa yang dibuktikan dengan tidak adanya 

siswa yang mendapai nilai dibawah 70.  



Dari uraian diatas menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 

examples non examples dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam 

kompetensi menjahit dengan tusuk feston.
11

 

Persamaan dengan penelitian di atas sama-sama menggunakan Model 

Examples Non Examples, sedangkan perbedaan penelitian diatas, penelitian diatas 

membahas tentang peningkatan minat belajar kompetensi menjahit sedangkan 

penelitian yang akan saya teliti adalah Hubungan model Examples Non Examples 

dan Keterampilan Bertanya siswa mata pelajaran IPA kelas V MI Al-Hikmah SU-

1 Palembang.   

Dian Andini Putri, Nim 200933131. Fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPS 

Melalui Model Pembelajaran Examples Non Examples Siswa Kelas IV SD 1 

Rendeng Kudus Tahun Ajaran 2013/2014”. Hasil penelitian ini dengan 

menggunakan model pembelajaran example non example dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa, aktifitas belajar siswa, serta keterampilan guru dalam 

pembelajaran. Saran dalam penelitian ini  maupun model pembelajaran yang lain 

serta media sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.
12
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Persamaan dengan penelitian diatas sama-sama menggunakan model 

Examples Non Examples sedangkan perbedaan penelitian diatas adalah tentang 

peningkatan hasil belajar. Sedangkan penelitian yang akan saya ajukan adalah 

dengan judul Hubungan model Examples Non Examples dan Keterampilan 

Bertanya siswa mata pelajaran IPA kelas V MI Al-Hikmah SU-1 Palembang.   

Damiati, Nim 3214093008. Jurusan tarbiyah dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Examples Non Examples Terhadap 

Hasil Belajar Metematika Siswa Pada Materi Bangun Datar Kelas VII MTSN 

Karangrejo Tulungagung Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil 

penelitian ini analisis data menggunakan rumus t-test. Hasil hitung menunjukkan 

nilai thitung  > ttabel yaitu 3,313 > 1,671 yang artinya menolak H0 dan menerima H1. 

Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh penerapan model pembelajaran 

Examples Non Examples terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi 

bangun datar kelas VII MTsN Karangrejo Tulungagung semester genap tahun 

ajaran 2012/2013.
13

 

Persamaan dengan penelitian diatas sama-sama menggunakan model 

Examples Non Examples sedangkan perbedaan penelitian diatas adalah tentang 

peningkatan hasil belajar.  
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Sedangkan penelitian yang akan saya ajukan adalah dengan judul 

Hubungan  model Examples Non Examples dan Keterampilan Bertanya siswa 

mata pelajaran IPA kelas V MI Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori berisi uraian tentang telahaan teori dan hasil penelitian 

terdahulu yang terkait. Telahaan ini bisa dalam arti membandingkan, 

mengkontraskan, atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yng 

sedang diteliti. 

 Model Example Non Example  barangkali kurang familiar dibanyak 

kalangan. Model pembelajaran ini menggunakan media gambar sebagai media 

pembelajarannya. Model ini bertujuan untuk mendorong siswa agar belajar berfikir 

kritis dengan jalan memecahkan masalah yang terkandung dalam contoh-contoh 

gambar yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Model pembelajaran ini merupakan sebuah langkah untuk mensiasati agar 

siswa dapat mendefinisikan sebuah konsep. Adapun strategi yang bisa digunakan 

bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal 

yang terdiri dari example (contoh dari suatu meteri yang sedang dibahas) dan non 

– example (contoh dari suatu materi yang tidak sedang dibahas), dan meminta 

siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. 

Examples Non Examples adalah model pembelajaran yang membelajarkan 

murid terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya melalui analisis contoh-

contoh berupa gambar-gambar, foto, dan kasus yang bermuatan masalah. Murid di 



arahkan untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecaham masalah, 

dan menentukan cara pemecahan masalah yang paling efektif, serta melakukan 

tindak lanjut.
14

 

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan 

suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non examples memberikan 

gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang 

dibahas. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap example dan non example, 

diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang lebih 

mengenai materi yang ada.
15

   

Model pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan bantuan media lainnya 

seperti menggunakan OHP, proyektor, ataupun dengan menggunakan poster. Dan 

guru harus bisa  memastikan bahwa gambar yang digunakan adalh gambar yang 

betul-betul dapat mencuri perhatian anak, sehingga siswa betul-betul bisa focus 

dalam mengikuti proses pembelajaran.
16

 

Jadi model example non example ini adalah suatu cara yang digunakan 

oleh guru supaya menarik minat dan perhatian siswa saat belajar, sehingga mereka 

mau menyampaikan suatu pendapat dan berani mengacungkan tangan untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. 

                                                 
14

 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Model Pembelajaran, (Bandung: Kata Pena, 2015), hal. 31 
15

Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. (Yogyakarta : Ar-

Ruzz Media, 2014), hlm. 73-74.  
16

 Ibid., hlm. 32 



Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada 

umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan/ menggunakan Tanya 

jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban/ balikan dari orang lain. Hamper seluruh proses evaluasi, 

pengukuran, penilaian, dan pengujian dilakukan melalui pertanyaan. Dalam proses 

investigasi, misalnya, pertanyaan yang baik akan menuntun kita pada jawaban 

yang sesungguhnya. Demikian juga sebaliknya, pertanyaan yang jelek akan 

menjauhkan kita dari jawaban yang memuaskan.
17

 

Menurut  Brown yang dikutip dari Udin S.Saud dan Cicih Sutarsih, 

menyatakan bahwa bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji atau 

menciptakan ilmu pada diri siswa.
18

 Keterampilan bertanya adalah suatu pelajaran 

itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu 

melibatkan/menggunakan Tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan 

keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/balikan dari orang lain. 

Hampir seluruh proses evaluasi, pengukuran, penilaian, dan pengujian dilakukan 

melalui pertanyaan. Dalam proses investigasi, misalnya, pertanyaan yang baik 

akan menuntun kita pada jawaban yang sesungguhnya. Demikian juga sebaliknya, 

pertanyaan yang jelek akan nenjauhkan kita dari jawaban yang memuaskan.
19
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Dengan kata lain keterampilan bertanya ini berguna supaya siswa tersebut 

dapat memahami apa yang ia ingin tanyakan dan ketahui, dan supaya guru tersebut 

bisa memahami apa sebenarnya yang ingin diketahui oleh siswa tersebut. 

F. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

pengaruh dan variabel terpengaruh. 

        Variabel Pengaruh (X)                Variabel Terpengaruh (Y) 

 

 

2. Definisi Operasional  

Agar penelitian ini tidak menyimpang maka perlu pemahaman tentang 

apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Yang dimaksud dengan model Examples Non Examples dalam penelitian ini 

adalah suatu model pembelajaran yang di gunakan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan banuan proyektor untuk membantu 

siswa dalam menerima materi ajar dan bisa menarik perhatian siswa agar 

siswa tersebut berminat dan antusias dalam mengikuti setiap proses 

pembelajaran.  

b. Yang dimaksud dengan keterampilan bertanya dalam penelitian ini adalah 

sebuah keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dan 

menuntun pada jawaban yang menuju kepada jawaban yang sebenarnya. 

Model Examples 

Non Examples  

Keterampilan 

Bertanya 



Dengan kata lain berguna supaya siswa tersebut dapat memahami apa yang 

ia ingin tanyakan dan ketahui, dan supaya guru tersebut bisa memahami apa 

sebenarnya yang ingin diketahui oleh siswa tersebut. 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus 

di uji kebenarannya dengan jalan riset. Oleh karena itu hipotesa adalah dugaan 

yang mungkin benar atau juga mungkin salah .adapun hipotesa dalam penelitian 

ini adalah: 

Ha : Terdapat Hubungan yang signifikan Model Examples Non Examples 

dengan Keterampilan Bertanya Siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah  Al-Hikmah SU-1 Palembang 

H0 : Tidak terdapat Hubungan yang signifikan Model Examples Non Examples 

dengan Keterampilan Bertanya Siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah  Al-Hikmah SU-1 Palembang 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan ini menggunakan penelitian eksperimen 

pre-exsperimental design bentuk one-group pre-test post-test design.
20

 

Dalam bentuk ini, kelas eksperimen diberikan pre-test sebelum diterapkan 
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pendekatan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat 

karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum di terapkan 

pendekatan. 

Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut:
21

 

 Desain Eksperimen 

 

 

Keterangan: 

O1 = nilai pretest ( sebelum diberikan perlakuan) 

X = treatment ( pemberian perlakuan) 

O2 = nilai posttest ( setelah diberi perlakuan) 

 Penelitian ini akan dilaksanakan sebanyak 6x pertemuan, meliputi: 

1x pre-test (sebelum diberi perlakuan), 4x treatment (pemberian perlakuan), 

dan 1x  post-test (setelah diberi perlakuan). 

b. Jenis dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

a) Data Kualitatif 

Adalah data yang berkaitan dengan definisi dan deskripsi yang 

berasal dari referensi dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian, wawancara tentang guru, sikap dan keadaan siswa, dan 
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observasi seperti sikap dan media yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar. 

b) Data Kuantitatif 

Adalah data yang berupa angka-angka. Datanya diambil dari 

hasil tes terhadap siswa yaitu sejumlah pertanyaan/ latihan dan angket 

yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan. 

2) Sumber Data 

a) Sumber Data Primer 

Adalah  sumber data yang dikumpulkan langsung dan diolah 

sendiri oleh peneliti, yaitu data dari guru dan siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang  

b) Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang mendukung berupa bahan-bahan yang sudah 

jadi, kepustakaan, buku, jumlah guru, jumlah siswa dan sarana 

prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Al- Hikmah SU-1 Palembang. 

c. Populasi dan Sampel Penelitian/Informan Data 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
22

 Populasi penelitian 

ini seluruh siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang sebanyak 17 orang. Menurut Suharsimi Arikunto jika jumlah 

subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua subyeknya besar 

dapat diambil antara 10-15 atau 20-25% atau lebih. Karena jumlah subyek 
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atau populasi kurang dari 100, maka sampel semua dan disebut penelitian 

populasi. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini akan 

menggunakan metode : 

1) Tes 

Tes ini digunakan untuk mendapatkan hasil data pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan siswa sesudah diberikan perlakuan pada pokok bahasan.  

Tes yang digunakan berupa tes obyektif. 

2) Observasi 

Peneliti akan menggunakan secara langsung ke lokasi penelitian 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang 

diteliti. Pengamatan yang diteliti berhubungan dengan keperluan 

penelitian, dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 

terjadi (situasi, kondisi). 

3) Dokumentasi 

Dalam penelitian ini memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber dalam mempelajari sumber penelitian ini. 

yaitu berupa profil sekolah, struktur organisasi, serta hasil penilaian 

prestasi belajar. 

 

 



I. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis Korelasi “r” Product Moment 

dimana N kurang dari 30. Terlebih dahulu data dikumpulkan, kemudian 

direkapitulasi, selanjutnya dianalisis dengan statistik, yaitu mean, standar deviasi, 

TSR dan prensentase. Untuk menganalisis pengaruh antar variabel diawali dan 

tabulasi silang, selanjutnya di analisis dengan menggunakan rumus statistik 

berikut:
23

 

    = 
∑   

       
 

    = angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑    = jumlah dari hasil perkalian antara deviasi skor-skor variabel 

X (yaitu: x) dan deviasi dari skor-skor variabel Y (yaitu y). 

    = deviasi standar dari variabel X 

    = deviasi standar dari variabel Y 

N = Number of Cases 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis 

membuat sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan berisikan latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan dan kegunaan, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, variabel penelitian, 
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definisi operasional, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

landasan berfikir dan menganalisis data yang berisikan tentang pengertian Model 

Examples Non Examples, tujuan dan manfaat, faktor penghambat dan pendukung 

model, kelebihan dan kekurangannya serta penerapan dalam Model Examples Non 

Examples. 

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan guru dan siswa, serta 

sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Al- Hikmah SU-1 Palembang. 

Bab keempat, merupakan bab khusus menganalisis data, serta akan 

menjawab dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian.  

Bab kelima, penutup. Meliputi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka 

serta lampiran-lampiran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Examples Non Examples 

1. Pengertian Model Examples Non Examples 

Examples Non Examples adalah model pembelajaran yang 

membelajarkan murid terhadap murid terhadap permasalahan yang ada di 

sekitarnya melalui analisis contoh-contoh berupa gambar-gambar¸ foto¸ dan 

kasus yang bermuatan masalah. Murid di arahkan untuk mengidentifikasi 

masalah¸ mencari alternatif¸ pemecahan masalah¸ dan menentukan cara 

pemecahan masalah yang paling efektif¸ serta melakukan tindak lanjut.
24

  

Model ini menggunakan media gambar sebagai media pembelajarannya. Model 

ini bertujuan untuk mendorong siswa agar belajar berfikir kritis dengan jalan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang tergantung dalam contoh-

contoh gambar yang telah di persiapkan terlebih dahulu. Model pembelajaran 

ini merupakan sebuah langkah untuk menyiasati agar siswa dapat 

mendefinisikan sebuah konsep. Adapun strategi yang digunakan bertujuan 

untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang 

terdiri dari example (contoh akan suatu materi yang sedang di bahas) dan non-
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example (contoh dari suatu materi yang tidak sedang dibahas)¸ dan meminta 

siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada.
25

 

Dengan menggunakan model Examples Non examples ini membuat 

siswa lebih cepat mengerti tentang materi yang di sampaikan oleh guru dan 

membuat siswa berpikir kreatif dan lebih menguasai dengan melihat contoh-

contoh yang diberikan oleh guru dengan media gambar yang telah guru 

persiapkan sebelum pembelajaran dilakukan. 

Belajar adalah kegiatan yang proses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam berhasil atau gagalnnya pencapaian tujuan pendidikan itu 

amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa,baik ketika ia berada 

di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.
26

 

Pembelajaran kooperatif model examples non examples memberi ruang 

dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap 

muka saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap 

muka akan memberikan  pengamanan yang berharga setiap  anggota 

kelompok untuk bekerja sama¸ menghargai setiap perbedaan¸ memanfaatkan 

kelebihan masing-masing anggota¸ dan mengisi kekurangan masing-masing.
27

 

Dengan memperlihatkan contoh gambar yang ada diharapkan dapat 

memusatkan perhatian siswa terhadap gambar-gambar dan materi yang 
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sedang dipelajari. Model pembelajaran ini juga dirancang agar siswa memiliki 

kompetensi dalam menganalisis gambar dan memberikan diskripsi mengenai 

apa yang di dalam gambar. Dan dengan diskripsi itulah inti atau konsep dasar 

model pembelajaran ini¸ dimana model Example Non Example ini lebih 

menekankan pada konteks analisis siswa. Model ini lebih cocok 

dikembangkan dalam kelas yang lebih tinggi¸ karena diasumsikan siswa 

sudah memiliki tingkat analisis yang baik. Akan tetapi¸ model ini tidak ada 

salahnya juga diberikan pada kelas-kelas awal yang menekankan aspek 

psikologis dan tingkat perkembangan siswa seperti: kemampuan berbahasa 

tulis dan lisan¸ kemampuan analisis ringan¸ dan kemampuan berinteraksi 

dengan siswa lainnya. 

Islam memandang umat manusia sebagai makhluk yang dilahirkan 

dalam keadaan kosong, tidak berilmu pengetahuan. Akan tetapi, Tuhan 

memberi potensi yang bersifat jasmaniah dan rohaniah untuk belajar dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat 

manusia itu sendiri. Potensi-potensi tersebut terdapat dalam organ- organ 

fisio-psikis manusia yang berfungsi sebagai alat-alat penting untuk melakukan 

kegiatan belajar. Adapun ragam alat fisio-psikis itu, seperti yang terungkap 

dalam beberapa firman Tuhan, adalah sebagai berikut:
28

 

a. Indera penglihatan (mata), yakni alat fisik yang berguna untuk menerima 

informasi visual; 
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b. Indera pendengar (telinga), yakni alat fisik yang berguna untuk menerima 

informasi verbal; 

c. Akal, yakni potensi kejiwaan manusia berupa sistem psikis yang kompleks 

untuk merayap, mengolah, menyimpan, dan memproduksi kembali item-

item informasi dan pengetahuan (ranah kognitif). 

Alat-alat yang bersifat fisio-psikis itu dalam hubungannya dengan kegiatan 

belajar merupakan subsitem-subsistem yang satu sama lain berhubungan secara 

fungsional. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dengan model pembelajaran 

Examples Non Examples ini siswa bukan hanya mendengar dengan indera 

pendengar (telinga) penjelasan dari guru tentang materi-materi yang di 

sampaikan tetapi siswa juga dapat  melihat contoh dari gambar yang diberikan 

guru dengan indera penglihatan (mata) maka akal siswa akan lebih cepat 

menerima informasi dan pengetahuan dengan baik. 

Model pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan bantuan media lainnya 

seperti menggunakan OHP¸ Proyektor ataupun dengan menggunakan poster. Dan 

guru harus bisa memastikan bahwa gambar yang digunakan adalah gambar yang 

digunakan adalah gambar yang betul-betul dapat mencuri perhatian anak¸ 

sehingga para siswa betul-betul bisa fokus dalam mengikuti proses 

pembelajaran.
29

  

2. Kelebihan dan Kekurangan Model Examples Non Examples 

a. Kelebihannya 
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1) Siswa berangkat dari definisi yang selanjutnya dgunakan untuk 

memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan 

lebih kompleks. 

2) Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan)¸ yang 

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif 

melalui pengamanan dari example dan  non example. 

3) Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi 

karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian 

non example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagan 

yang merupakan suatu karakter dar konsep yang telah dipaparkan 

pada bagan example.
30

 

4) Model ini akan membuat siswa lebih kritis dalam menganalisa 

gambar. 

5) Siswa mendapatkan pengetahuan yang aplikatif dari materi berupa 

contoh gambar. 

6) Dan yang lebih penting dari semua itu siswa diberi kesempatan 

untuk mengemukakan pendapatnya secara pribadi. 

b. Kekurangannya 
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1) Kekurangan mdel pembelajaran ini adalah keterbatasan gambar 

untuk semua materi pembelajaran. Karena tidak semua materi 

dapat disajikan dalam bentuk gambar. 

2) Model ini tentu saja akan menghabiskan waktu yang lama apalagi 

jika antusias siswa yang besar terhadap materi tersebut.
 31

 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Examples Non Examples 

Model pembelajaran ini didasarkan atas contoh. Contoh dapat diambil 

dari kasus/gambar yang relevan dan kompetensi dasar. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut:
 
 

a. Guru membagi kelompok peserta didik yang terdiri dari 2 sampai  

orang. 

b. Guru mempersaipkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

c. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan memalui 

proyektor. 

d. Guru menempelkan petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik 

untuk memperhatikan/ menganalisis gambar. 

e. Masing-masing kelompok melakukan diskusi dan menganalisis bagian 

yang merupakan contoh dan bukan contoh¸ lalu mencatat hasilnya.
 32 

f. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 
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g. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa¸ guru mulai menjelaskan 

materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

h. kesimpulan.
33

  

B. Keterampilan Bertanya 

1) Pengertian Keterampilan Bertanya 

Menurut  Brown yang dikutip dari Udin S.Saud dan Cicih Sutarsih, 

menyatakan bahwa bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji atau 

menciptakan ilmu pada diri siswa.
34

 Keterampilan bertanya adalah suatu 

pelajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu 

melibatkan/menggunakan Tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan 

keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/balikan dari orang 

lain. Hampir seluruh proses evaluasi, pengukuran, penilaian, dan pengujian 

dilakukan melalui pertanyaan. Dalam proses investigasi, misalnya, pertanyaan 

yang baik akan menuntun kita pada jawaban yang sesungguhnya. Demikian 

juga sebaliknya, pertanyaan yang jelek akan nenjauhkan kita dari jawaban 

yang memuaskan.
35

 

Adapun indikator keterampilan bertanya siswa  yaitu sebagai berikut:
36

 

a. Rasa ingin tahu siswa meningkat 

                                                 
33

 Zainal Aqib¸ Model-model¸Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovasi)¸ 

(Bandung: CV Yrama Widya¸2013)¸ hlm. 17.  
34

 Alin Eliani, Keterampilan Bertanya, Makalah Universitas Negeri Malang, (Online) 

https://areknerut.wordpress.com/2012/123/30/978/, (Malang: Perpustakaaan Universitas Negeri 

Malang, 2012), 17 agustus 2016, hlm. 4. 
35

 Supriyadi, Strategi Belaran & Mengajar, (Yogyakarta: Jaya Ilmu, 2013), hlm. 173. 
36

 Supriyadi, Strategi belajar & Mengajar, (Yogyakarta: Jaya ilmu, 2013), hlm. 158-159. 

https://areknerut.wordpress.com/2012/123/30/978/


b. Siswa bertanya lebih dari satu kali 

c. Pertanyaan siswa singkat dan jelas 

d. Siswa bertanya masalah yang sedang di bahas 

e. Ekspresi ingin tahu siswa terlihat 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan penting, 

sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat 

akan:
 37

 

a. Meningkatkan partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar 

b. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid terhadap sesuatu 

masalah yang sedang dibicarakan 

c. Mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa, sebab 

berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya 

d. Menuntun proses berpikir murid, sebab pertanyaan yang baik akan 

membantu murid dalam menentukan jawaban yang baik, dan 

e. Memusatkan perhatian muris terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Oleh sebab itu, keterampilan serta kelancaran bertanya dari calon guru 

itu sendiri perlu dilatih dan ditingkatkan. Peningkatan keterampilan bertanya 

meliputi aspek isi pertanyaan maupun aspek teknik bertanya. Aspek isi, 

pertanyaan harus singkat dan jelas. Sedangkan aspek teknik bertanya, 

pertanyaan dikemukan dengan penuh kehangatan. 
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Adapun indikator dari keterampilan bertanya ini adalah sebagai berikut:
38

 

1. Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

2. Pemberian acuan 

3. Pemindahan giliran  

4. Penyebaran 

a. Pertanyaan ke seluruh kelas 

b. Pertanyaan ke siswa tertentu 

c. Menjelaskan respon siswa 

5. Pemberian waktu berpikir 

6. Pemberian tuntutan 

d. Pengungkapan pertanyaan dengan cara lain 

e. Menyakan pertanyaan lain yang lebih sederhana 

f. Mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya 

 

 

2) Jenis-jenis Pertanyaan 

Peningkatan keterampilan bertanya menyangkut isi pertanyaan akan 

tertuju kepada proses mental, atau lebih tepatnya proses berpikir, yang 

diharapkan terjadi dalam diri murid. Pertanyaan yang hanya mengharapkan 

murid mengingat fakta atau informasi saja akan mengakibatkan proses 

berpikir yang lebih rendah pada penjawab pertanyaan, namun pertanyaan-
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pertanyaan yang membutuhkan jawaban di mana jawaban tersebut harus 

diorganisasi disusun dari fakta-fakta atau informasi sebelumnya 

membutuhkan proses yang lebih tinggi dan kompleks. Oleh karena itu, aspek 

isi dari pertanyaan akan bersangkut paut dengan jenis-jenis pertanyaan itu. 

Terdapat beberapa cara untuk menggolong-golongkan jenis-jenis 

pertanyan. Dalam hal ini, penggolongan itu terdiri atas: jenis-jenis pertanyaan 

menurut maksudnya, jenis-jenis pertanyan menurut taksonomi Bloom, dan 

jenis pertanyaan menurut luas-sempitnya pertanyaan. 

a. Jenis-jenis Pertanyaan menurut Maksudnya 

1) Pertanyaan Permintaan (Compliance Question), yang dimuksud 

pertanyaan permintaan adalah pertanyaan yang mengharapkan agar 

murid mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk 

pertanyaan. 

2) Pertanyaan Retoris (Rhetorical Question), yang dimaksud dengan 

pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak menghendaki 

jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh guru. Hal itu 

diucapkan karena merupakan teknik penyampaian informasi 

kepada murid. 

3) Pertanyaan mengarahkan/menurut (Prompting Question), yang 

dimaksud pertanyaan mengarahkan/menuntut adalah pertanyaan 

yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses 

berpikirnya. Dalam proses belajar mengajar, kadang-kadang guru 



harus mengajukan sesuatu pertanyaan yang mengakibatkan siswa 

yang memperhatikan dengan seksama bagian tertentu (biasanya 

pokok inti pelajaran) dari sesuatu bahan pelajaran yang rumit. Dari 

segi lain, apabila murid tak dapat menjawab sesuatu pertanyaan 

atau salah memberikan jawaban, guru mengajukan pertanyaan 

lanjutan yang akan mengarahkan/menunutun proses berpikir dari 

murid; dan akhirnya dapat menemukan jawaban dari pertanyaan 

yang pertama tadi. 

4) Pertanyaan Menggali (Probling Question), yang dimaksud 

pertanyaan menggali adalah pertanyaan yang akan mendorong 

murid untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan 

sebelumnya. Dengan pertanyaan menggali ini, murid dorong untuk 

meningkatkan kualitas atau kuantitas jawaban yang telah diberikan 

pada pertanyaan sebelumnya.  

 

 

b. Jenis-jenis Pertanyaan menurut Taksonomi Bloom 

1) Pertanyaan pengetahuan (Precall Question atau Legde Question), 

pertanyaan pengetahuan ialah pertanyaan yang hanya 

mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan 

terhadap apa yang telah dipelajari murid, dalam hal ini murid tidak 

diminta pendapat atau penilaiannya terhadap suatu problema atau 



persoalan. Kata-kata yang sering digunakan dalam menyusun 

pertanyaan pengetahuan ini biasanya adalah apa, di mana, kapan, 

siapa, atau sebutkan. 

2) Pertanyaan Pemahaman (Comprehension Question), pertanyaan ini 

menurut murid untuk menjawab pertanyaan dengan jalan 

mengorganisasi informasi-informasi yang pernah diterimanya 

dengan kata-kata sendiri, atau menginterprestasikan/ membaca 

informasi yang dilukiskan melalui grafik atau kurva atau dengan 

jalan memperbandingkan/membeda-bedakan.  

3) Pertanyaan Penerapan (Aplication Question), pertanyaan 

penerapan/aplikasi ialah pertanyaan yang menuntut murid untuk 

memberikan jawabantunggal dengan cara menerapkan: 

pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kriteria-kriteria, dan lain-

lain yang pernah diterimanya pada suatu kasus atau kejadian yang 

sesungguhnya. 

4) Pertanyaan Analisis (Analisis Question), pertanyaan analisis ialah 

pertanyaan yang menuntut murid untuk menemukan jawaban 

dengan cara: 

a) Mengidentifikasian motif masalah yang ditampilkan, 

b) Mencari bukti-bukti atau kejadian-kejadian yang menunjang 

suatu kesimpulan atau generalisasi yang ditampilkan 



c) Menarik kesimpulang berdasarkan informasi-informasi yang 

ada atau membuat  generalisasi  

5) Pertanyaan Sintesis (Synthesis Question), ciri dari pertanyaan ini 

ialah jawabannya yang benar dan tidak tunggal, melainkan lebih 

dari satu dan menghendaki murid untuk mengembangkan potensi 

serta daya kreasinya. Dalam hubungan ini, pertanyaan sintesis 

menuntut murid untuk: 

a) Membuat ramalan/prediksi 

b) Memecahkan masalah berdasarkan imajinasi 

c) Mencari komunikasi 

6) Pertanyaan Evaluasi (Evaluation Question), pertanyaan semacam 

ini menghendaki murid untuk menjawabnya dengan cara 

memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang 

ditampilkan.   

 

 

c. Jenis-jenis Pertanyaan menurut Luas Sempitnya Sasaran 

1) Pertanyaan sempit (Narrow Question), pertanyaan ini 

membutuhkan jawaban yang tertutup (covergent) yang biasanya 

kunci jawaban yang telah tersedia. 

2) Pertanyan sempit secara langsung, pertanyaan semacam ini 

menuntut murid untuk mengingat atau menghafal informasi yang 



ada. Pertanyaan ini sangat berguna bila kepada murid dituntut 

menghafalkan informasi yang ada. Pertanyaan inisangat berguna 

bila kepada murid di tuntut menghafalkan hal-

hal/informasi/rumus-rumus yang senantiasa digunakan di dalam 

masyarakat secara hafal di luar kepada. 

3) Pertanyaaan sempit memusat, pertanyaan ini menuntut murid agar 

mengembangkan ide atau jawabannya dengan cara menuntunnya 

melalui petunjuk tertentu. Pertanyaan ini bermanfaat bila guru 

menghendaki murid membedakan, mengasosiasikan, menjelaskan, 

dan lain-lain masalah yang ditampilkan.  

4) Pertanyaan luas (Broud Question), ciri pertanyaan ini adalah 

jawabannya yang mungkin lebih dari satu, sebab pertanyaan ini 

belum mempunyai jawaban yang spesifik, sehingga masih bersifat 

terbuka. 

a) Pertanyaaan luas terbuka (open end question), pertanyaan ini 

memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jawabannya 

menurut cara dan gayanya masing-masing. 

b) Pertanyaan luas menilai (valuing question), pertanyaan ini 

memrinta murid untuk mengadakan penilaian terhadap aspek 



kognitif maupun sikap. Pertanyaan ini lebih efektif bila guru 

menghendaki murid untuk:
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c) Merumuskan pendapat 

d) Menentukan sikap 

e) Tukar-menukar pendapat/ perasaan terhadap suatu isu yang 

ditampilkan. 

d. Teknik-teknik Bertanya 

Beberapa saran dalam teknik bertanya atau menerima jawaban dari 

pertanyan yang kita ajukan dijelaskan berikut ini. 

1) Beberapa Petunjuk Teknis 

a) Tunjukkan keantusiasan dan kehangatan 

Yang dimaksud dengan kehangatan dan keantusiasan adalah 

cara guru mengekspresikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, 

misalnya bahasa yang digunakan tidak berkesan memojokkan 

siswa, mimik atau wajah yang hangat tidak terkesan tegang, tapi 

akrab dan bersahabat dengan sedikit senyuman dan lain 

sebagainya; tidak mencibir atau memelototi siswa. Sikap semacam 

ini sangat perlu, sebab dapat memunculkan keberanian siswa 

untuk berintuisi, keberanian siswa yang menduga dan akhirnya 

keberanian siswa untuk berpikir dan berargumen. 

b) Berikan waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir 
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Salah satu kelemahan guru yang sering terjadi adalah 

ketidaksabaran untuk segera menemukan jawaban sesuai dengan 

harapan guru. Oleh karena itu dalam proses bertanya, guru perlu 

memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk 

menemukan jawaban yang tepat. Guru harus menghindari untuk 

menjwab sendiri pertanyaan yang diajikan. Biarkan siswa yang 

mencari, menduga, dan bereksplorasi untuk menemukan jawaban 

sesuai dengan kemampuannya.   

c) Atur lalu lintas bertanya jawab 

Sering terjadi khususnya di sekolah-sekolah tingkat dasar, 

ketika guru bertanya, secara bersama-sama siswa yang menjawab 

serempak pertanyaan yang diajukan sehingga sulit menangkap 

jawaban yang diberikan guru. Hal ini tentu saja bukan cara yang 

bagus, sebab proses tanya jawab hanya membuang-buang waktu. 

Sebaiknya guru harus dapat mengatur proses tanya jawab. Artinya, 

setelah pertanyaan diberikan kepada seluruh kelas, aturlah siapa 

yang pantas memberikan jawaban tersebut dan memberikan 

jawaban, suruh yang lain menyimak jawaban tersebut dan 

memberikan komentar.  

d) Hindari pertanyaan ganda 



Pertanyaan ganda adalah pertanyaan yang mengharapkan 

beberapa jawaban sekaligus. Pertanyaan semacam ini akan 

membingungkan siswa, sehingga akan mengganggu  

e) Meningkatkan Kualitas Pertanyaan 

Di samping petunjuk secara teknis, dalam teknik bertnya 

juga perlu diperhatikan bagaiman meningkatkan kualitas 

pertanyaan agar mampu menjadi alat untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi 

siswa. 

f) Berikan pertanyaan secara berjenjang 

Yang dimaksud pertanyaan secara berjenjang adalah 

pengaturan pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan mengingat, 

lalu pertanyaan pemahaman, penerapan, dan seterusnya. Hal ini 

sangat penting untuk meningkatkan mental berpikir siswa. Guru 

harus menghindari pertanyaan yang bolak-balik. Misalnya, dalam 

satu bahasan tertentu guru mengajuakan pertanyaan ingatan untuk 

menghafal fakta, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan ingatan 

untuk menghafal fakta, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan 

analisis, kembali lagi ke pertanyaan pemahaman, dan seterusnya. 

Pertanyan yang bolak-balik semacam itu akan mengakibatkan 

keruwetan berpikir siswa.   

g) Gunakan pertanyaan-pertanyan untuk melacak 



Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melacak sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas bertanya sebagai alat  

pembelajaran. Beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan 

melacak di antaranya:
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(1) Ketika guru mendapatkan jawaban siswa dengan struktur 

kalimat yang rancu atau tidak jelas, maka guru dapat 

mengajukan pertanyaan yang mengharapkan siswa 

memperbaiki kalimat yang diajukan. 

(2) Ketika siswa menjawab berdasarkan alur pikiran atau 

pandangan menurut siswa sendiri, maka guru dapat 

mengajukan pertanyaan agar siswa dapat memberikan 

argumentasi yang tepat dari siswa. 

(3) Ketika siswa menjawab belum lengkap sesuai dengan konsep 

yang benar, maka guru dapat membimbing agar siswa 

memberikan jawaban yang lengkap. Dalam hal ini dapat juga 

diteruskan dengan pertanyaan-pertanyan yang dapat 

mendorong siswa memberikan ilustrasi dan contoh-contoh 

yang konkret.  

C. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

                                                 
40

 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 160-163. 



Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu 

Pengetahuan Alam atau Sains yang semula berasal dari bahasa inggris 

„science‟. Kata „science‟ sendiri berasal dari kata „scientia‟ yang berari saya 

tahu. „science‟ terdiri dari social sciences (ilmu pengetahuan sosial) dan 

natural science (ilmu pengetahuan alam). Namun, delam perkembangannya 

science sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti ilmu pengetahuan 

alam (IPA) saja, walaupun pengertian ini kurang pas dan bertentangan dengan 

etimologi. Untuk itu, dalam hal ini kita tetap menggunakan istilah IPA untuk 

metujuk pada pengertian sains yang kaprah yang berari natural science. 

IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang dipermukaan bumi di 

dlam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati indera maupun 

yang tidak dapat diamati dengan indera. Oleh karena itu, dalam menjelaskan 

hakikat fisika, pengertian IPA dipahami terlebih dahulu. IPA atau ilmu 

kealaman adalah tentang dunia zat, tidak baik makhluk hidup maupun benda 

mati yang diamati. 

2. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah 

dan sikap ilmiah. Selain itu. IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai 

produk, dan sebgai prosedur (Marsetio Donosepoetr, 1990:6). Sebagai proses 

diartikan semua kegiatan ilmuah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang 

alam maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan 

sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau 



diluar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi 

pengetahuan. Sebagai prosedur dimksudkan adalah metodologi ataucara yang 

dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim disebut 

metode ilmiah (scientific method) 

3. Nilai-Nilai IPA 

Sekalipun sebagian besar ilmuan mengatakan bahwa IPA tidak 

menjangkau nilai-nilai moral atau etika, juga tidak membahas nilai-nilai 

keindahan (estitika), tetapi IPA mengandung nilai-nilai tertentu yang berguna 

bagi masyarakat. Yang dimaksud nilai di sini adalah sesuatu yang dianggap 

berharga yang terdapat dalam IPA dan Menjadi tujuan yang akan dicapai. 

Nilai-nilai dimaksud bukanlah nilai-nilai non kebendaan. 

Nilai-nilai nonkebendaan yang terkandung dalam IPA antara lain 

sebagai berikut.
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a. Nilai Praktis 

b. Nilai Intelektual 

c. Nilai Sosial-Budaya-Ekonomi-Politik 

d. Nilai Kependidikan 

e. Nilai Keagamaan 

4. Materi Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
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1. Mengidentifikasi 

fungsi organ tubuh 

manusia dan hewan 

1.3 Mengidentifikasi 

fungsi organ 

pencernaan manusia 

dan hubungannya 

dengan makanan dan 

kesehatan. 

 

Adapun materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas V semester 1 adalah sebagai 

berikut: 

a. Rongga Mulut 

Pencernaan dimulai ketika makanan masuk ke dalam rongga mulut. 

Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan liur. Pada rongga mulut 

inilah terjadi proses pencernan secara mekanis makanan dikunyah dan 

dilumatklan oleh gigi di bantu oleh lidah untuk mengaduk makanan agar 

terkunyah seluruhnya. Secara kimiawi makanan tercampur dengan air liur 

yang dihasilkan kelenjar liur dan berfungsi menguraikan pati dan 

makanan menjadi zat gula. 

b. Kerongkongan (Oesophagus) 

Setelah dikunyah dan dicampur dengan air liur, makanan masuk 

kerongkongan. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dan 

lambung. Di dalam kerongkongan makanan didorong oleh dinding 



kerongkongan  menuju lambung. Gerakan yang mengakibatkan makanan 

masuk ke lambung secara otomatis disebut gerakan peristaltik. 

c. Lambung 

Lambung manusia berbentuk kantong yang dapat membesar kalau 

terisi makanan. Lambung terletak di dalam rongga perut agak sebelah kiri. 

Dalam lambung, makanan juga mengalamiproses pencernaan secara 

mekanis dan kimiawi. Secara mekanis makanan digiling oleh dinding 

lambung. Secara kimiawi makanan di campur dengan getah lambung yang 

bersifat asam. Getah lambung ini disebut juga sebagai asam lambung. 

Fungsi asam lambung adalah 

1) Merangsang keluarnya sekretin, sekretin adalah hormon yang 

merangsang pankreas mengeluarkan getahnya. 

2) Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecahkan 

protein. 

3) Disinfektan. 

4) Merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang berfungsi 

merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Makanan akan 

berada dalam lambung selama 3-4 jam, setelah itu sedikit demi 

sedikit masuk dalam usus halus. 

d. Usus halus 

Usus halus dibagi menjadi tiga bagian, yaitu usus 12 jari, usus 

kosong (tengah), dan usus penyerap. Dari lambung, makanan bergerak 



menuju usus dua belas jari. Di usus 12 jari makanan dicampur dengan 

getah empedu yang dihasilkan oleh kelenjar empedu di dalam hati. Getah 

empedu bergunan untuk mengemulsikan lemak agar mudah di cerna lebih 

lanjut. Makanan juga di campur dengan getah pankreas yang berasal dari 

kelenjar pankreas di dekat lambung. Getah pankreas yang menghasilkan 

enizim-enzim yang berfungsi membantu mengubah zat-zat yang ada pada 

makanan agar dimanfaatkan tubuh. Enzim-enzim yang menghasilkan 

getah pankreas adalah sebagai berikut: 

1) Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. 

2) Enzim tripsin berfungsi menubah protein menjadi asam amino. 

3) Enzin lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. 

Dari usus 12 jari, mkanan sampai di usus kosong. Di usus kosong, 

makanana yang masuk diurai protein dan karbohidratnya oleh enzim 

erepsin, maltase, sukrose, dan loktase. Setelah lumat, makanan dikirim ke 

usus penyerap. Di usus penyerap, zat-zat makanan diserap ke dalam 

pembuluh drah yang kemudian diteruskan ke hati. Setelah diproses di hati, 

zat-zat tersebut diedarkan ke seluruh tubuh dan sisanya menuju ke usus 

besar. 

e. Usus Besar 

Tugas usus besar adalah mengambil air dan garam-garaman dari 

limbah sisa makanan. Usus besar terbagi menjadi tiga yaitu usus buntu, 

kolon, dan rektum. Usus buntu menyerupai kantung dengan umbai cacing 



pada ujungnya. Umbai cacing merupakan tabung yang panjangnya 

beberapa sentimeter dan belum diketahui fungsinyadalam sistem 

pencernaan. Sewaktu limbah bergerak dari usus buntu memalui kolon, air 

limbah diserap dan terbentuk tinja. Tinja di keluarkan oleh anus. 

f. Anus 

Anus merupakan tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan (tinja). 

Pada anus atau dubur inilah proses pencernaan makanan berakhir. Seluruh 

proses pencernaan dari makan sampai pelepasan, lazimnya berlangsung 

antara 12 hingga 24 jam.
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BAB III 

KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat berdirinya Madrasah Ibtidaiyah  Al-Hikmah 

Sebelum terbentuknya Yayasan Pendidikan Islam, sejak tahun 1983 Al-

Hikmah telah ada dengan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-qur‟an dengan 

methode“turutan”, bertempat dari mushollah dan rumah ke rumah secara 

bergantian, pengajian Al-Hikmah termasuk salah satu pengajian yang memiliki 

banyak santri waktu itu. Pada saat itu yayasan di bawah naungan oleh Bapak 

Huzaini. 

Setelah ada program TK/TPA dari BKPRMI, di tahun 1992. Ketua yayasan 

Rahmad Irwani, S. HI  mengajukan permohonan izin operasional  untuk memiliki 

nomor unit dan berkonsentrasi di bidang baca tulis Al-qur‟an. Di tahun 1993 

terbentuklah Yayasan Pendidikan Islam dengan nama Al-Hikmah, dimana pusat 

pengembangan  pendidikan tersebut bertempat dikediaman ketua yayasan Bapak 

Huzaini. Kerena terlalu banyak santri pada saat itu yang berasal dari hampir 

seluruh wilayah 7 ulu, lalu pengajian di tempatkan di gedung tersendiri dengan 



tiga unit ruang belajar kepunyaan ketua yayasan  yang sebelumnya merupakan 

rumah kontrakan 4 pintu.
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Sesuai dengan perkembangan dan lokasinya yang berada di tengah-tengah 

perumahan penduduk yang sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang 

mampu, maka di tahun 2004, atas dasar jiwa mendidik dan usulan dari 

masyarakat setempat yang menginginkan anaknya berpendidikan dan berilmu 

agama, timbul keinginan untuk menampung anak-anak  dalam suatu lembaga 

pendidikan dengan nama Madrasah Diniyah Al-Hikmah yang saat itu muridnya 

tercatat berjumlah 53 orang daalam tingkatan Ula kelas I dan II.   

Latar belakang pendirian madrasah tersebut juga  dikarenakan banyaknya 

anak yang telah cukup umur namun belum sekolah yang disebabkan oleh faktor  

ekonomi dan keretakan rumah tangga, belum lagi banyaknya lulusan pesantren 

dan perguruan tinggi di lingkungan madrasah yang belum sempat mengamalkan 

ilmunya namun siap untuk bergabung untuk kelancaran proses pembelajaran di 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah. Selanjutnya untuk memberi kejelasan 

lembaga pendidikan dan legalitas alumni serta ijazah yang diberikan, atas saran 

dan arahan dari Balitbang Agama Kantor Departemen Agama  Pusat di Jakarta 

tanggal 18 desember 2004 yang sebelumnya sempat survey ke yayasan Al-

Hikmah dan atas pengarahan dari Kantor Wilayah Depag Sumatra Selatan yang 
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membawahi bidang madrasah Salafiyah pada tanggal 5 januari 2006, 

menyarankan kepada pengurus yayasan pendidika islam Al-Hikmah  untuk 

melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 

Dikdas 9 Tahun). 

Selanjutnya karena banyak orangtua santri yang ikut mengantar anaknya 

mengaji, maka timbul keinginan mereka untuk ikut pula belajar ilmu-ilmu 

keagamaan dengan methode simak, Tadarus Al-quran, tafsir dan Iqro bagi yang 

belum bisa membaca  Alqur‟an. Alhamdulillah sampai saat ini, pengajian ibu-ibu 

majlis  ta‟lim Al-Hikmah masih terus berlangsung. 

Sejak tahun 2006 tepatnya pada hari rabu tanggal 19 juli, Yayasan 

Pendidikan Islam Al-Hikmah telah menggelar pendidikan gratis untuk anak-anak 

putus sekolah dan kurang beruntung. Walaupun dengan lokasi dan sarana yang 

sangat jauh dari ideal, namun karena panggilan jiwa dan dorongan niat untuk 

mengabdikan diri di dunia pendidikan dan ikut berdakwa dalam upaya 

pembentukan umat, maka pendidikan gratis dapat dilaksanankan dengan 

dukungan dari masyarakat dan dewan guru yang teruji  “keiklasannya”.   

Keberanian untuk menggunakan  kata “gratis” tersebut  bukan tanpa alasan 

yang mendasar, dan bukan pula karena pihak yayasan  memiliki dana yang kuat 

atau  donatur  tetap, namun itu di dasari oleh niat dan semangat serta keyakinan 



bahwa Allah SWT akan menolong usaha hamba-Nya dalam Al-qur‟an  Surat 

Muhammad ayat: 7. 

Yayasan berusaha memberikan berbagai kemudahan bagi anak yang ingin 

merasakan pendidikan atau ingin melanjutkan cita-citanya yang tertunda, 

misalnya dengan membagikan pakaian seragam sekolah, buku tulis, pena, pensil, 

bebas seluruh biaya sekolah bahkan kadangkala siswa  diajak untuk mengikuti 

berbagai lomba dan mempelajari keadaan luar sekolah dengan mengunjungi 

perusahaan-perusahaan ternama. Kegiatan dan peralatan sekolah tersebut kami 

dapatkan dari infaq guru, berjualan koran dan bantuan dari masyarakat. 

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta 

memberikan legalitas formal dalam menuntut ilmu keagamaan bagi siswa Al-

Hikmah agar setara dengan tingkatan lembaga pendidikan formal yang lain, 

maka TK/TPA Al-Hikmah SU.I Palembang, resminya di tanggal 28 maret 2008 

izin operasional tingkat MI berhasil didapatkan. 

Berikut ini adalah  beberapa faktor penyebab anak putus sekolah atau 

terlambat untuk mengenyam bangku sekolah yang kami rasakan langsung dari 

pengalaman kami pada awal pendirian madrasah: 

1. Ekonomi keluarga; sehingga banyak anak yang putus sekolah  karena dikejar-

kejar uang SPP dan buku. Disamping juga ada anak usia sekolah yang 

terpaksa ikut mencari nafkah untuk kebutuan keluarganya.; 



2. Pengaruh pergaulan di masyarakat; 

3. Tidak naik kelas; yang menyebabkan anak malu atau berada dalam tekanan 

orang tua 

4. Intimidasi teman atau guru 

5. Kematian orang tua, sehingga anak putus asa atau tidak ada yang di takuti 

serta ditauladani. 

6. Perhatian dan kesadaran yang kurang dari orang tua tentang pentingnya 

pendidikan anak.
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Dari berbagai faktor tersebut dapat dicermati bahwa terdapat faktor intern 

dan ekstern yang menyebabkan anak putus sekolah. Namun disamping itu juga 

dalam pendidikan siswa yang putus sekolah tersebut pihak sekolah dituntut 

memiliki kesabaran yang berlapis dan methode mengajar yang senantiasa 

disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Kita juga tidak 

melupakan bahwa pendidikan dapat tercapai dengan baik bila terdapat kerjasama 

yang seimbang antara sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan, masyarakat 

dan orang tua. 

B. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah S-U 1 Palembang 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, identitas Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah S-U1 Palembang adalah sebagai berikut:
45

 

                                                 
44

Rahman, kepala sekolah madrasah ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang, wawancara, 4 mei 

2016 
45

 Dokumentasi, Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang, 4 mei 2016 



1.  Nama madrasah   : MI Al-Hikmah 

2. No. Stratistik Madrasah  : 111216710062 

3. Akreditasi Madrasah             : sudah 

4. Alamat Lengkap Yayasan 

Jalan                          : SH. Wardoyo Gang. Duren 

Desa/keseluruhan              : Seberang Ulu I 

Kabupaten/Kota              : Palembang 

Provinsi               : sumatera Selatan 

No. Telp                : (0711) 7720277 

5. NPWP Madrasah   : 29797065306000 

6. Nama Kepala Madrasah  : Rahmad Irwani. SHI 

7. No. Telp /HP               : 081278790100 

8. Nama Yayasan    : Al-Hikmah 

9. Alamat Yayasan    : Jl. SH. Wardoyo Gang.  Duren 

10. No. Telp Yayasan    : (0711)7720277 

11. No. Akte Pendirian Yayasan : 49 

12. Kepemilikan tanah: 

a. Status Tanah     : Mandiri / Kepunyaan yayasan 

b. Luas Tnah         : 256 M
2
  

13. Status Bangunan      : milik sendiri 



14. Luas Bangunan     :156 M
2
 

C. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang 

Secara geografis Madrasah Ibtidaiyah Palembang berada ditengah-tengah 

perumahan penduduk dan terletak di Jln. SH. Wardoyo Gang. Duren Ulu 1 

Palembang di dalam lorong yang tepatnya di depan mushollah Nurul Hidayah, 

sempitnya lahan menyebabkan kesulitan bagi madrasah untuk memenuhi standar 

pendidikan dalam komponen sarana dan prasarana. 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah palembang merupakan lembaga pendidikan 

yang berciri khas keislaman berada dinaungan Kementrian Agama. Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah mempunyai gedung utama yang didalamnya terdiri dari 

beberapa ruangan, diantaranya adalah ruang kepala sekolah, ruang administrasi, 

ruang guru, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang BP, dan 

ruang kelas yang terdiri dari 5 lokal. Madrasah Ibtidaaiyah Al-hikmah ini juga 

memiliki sebuah lapangan serba guna untuk melaksanaakan apel pagi setiap hari, 

sholat duha dan zuhur berjama‟ah, yang terletak lantai bawah bangunaan sekolah 

dan juga dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga. 

D. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hikmah 

Struktur organisasi merupakan faktor yang sangat penting diperlukan 

dalam setiap istansi dalam lembaga pendidikan, berdasarkan hasil pendidikan  

dan dokumentasi yanga ada, bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah S-U 1 

Palembang memiliki struktur organisasi belum yang  baik yang sesuai situasi dan 



kondisi yang ada. Adapun susun struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah S-U 1 Palembang adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIKMAH PALEMBANG 

 

 

 

Wali Wali Wali Wali Wali Wali 

Bendahara 

Maryani, S.Pd.I 

WK. Kepala MIN 

Sukardi, S.Th.I 

A 

 
Wali Kelas 

Tata Usaha 

Kepala MIN 

Rahmad Irwani, SHI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Dokumentasi MI Al-Hikmah 

E. Visi, Misi dan Tujuan MI Al-Kikmah 

Pada dasarnya setiap pelaksanaan pendidikan haruslah memiliki visi dan 

misi agar pelaksanaan pendidikan tersebut menjadi terarah, dan harus memiliki 

pedoman dengan harapan dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Adapun Visi, Misi, dan tujuan dari Al-Hikmah ini adalah sebagai berikut :
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1. Visi  

a. Agamis, Terampil, Berkemampuan  

2. Misi  
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a. Menyelenggarakan pembelajaran tahfiz serta mengamalkan al-qur‟an dan  

b. Menyelenggrakan pendidikan secara efektif sehingga siswa  berkembang 

dengan maksimal. 

c. Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumuh kembangkan 

kemampuan berfikir aktif kreatif dalam memecahkan masalah.  

3. Tujuan  

Kehadiran lembaga pendidikan islam Al-hikmah ini mengemban amanat 

untuk membentuk dan membina pribadi muslim menjadi orang yang paham 

dengan agamanya dan sanggup mengamalkannya. Lembaga pendidikan islam 

Al-Hikmah bertekad mencetak pribadi yang memiliki pemahaman ibada, 

akhlaq yang terpuji, ilmu pengetahuan yang luas dan memiliki  jiwa 

kepemimpinan, sehingga dapat tampil unggul di masyarakat baik dalam segi 

tingkah laku dan keilmuan maupun keimanan. 

F. Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hikmah  

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan dalam 

proses belajar mengajar terutama ruangan untuk belajar haruslah sesuai dengan 

kondisi belajar siswa, sehingga semua kegiatan tersebut berjalan dengan dengan 

lancar. MI Al-Hikmah SU-1 , sejak berdirinya pada tahun 1983 sampai sekarang 

mengalami perkembangan yang cukup membaik. Hal tersebut didukung karena 

oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang bekerja sama 

melalui komite sekolah, khususnya dalam bidang sarana dan prasarana dalam 



menjunjung kelancaran belajar. Berikut ini tabel keadaan sarana dan prasarana 

yang dimiliki MIN Kemu Kecamatan Pulau Beringin OKU Selatan. 

 

Tabel 2 

Sarana dan Prasarana MI Al-Hikmah 

No  Jenis Prasarana Jumlah Ruang Kondisi 

Baik Buruk 

1 2 3 4 

1 Ruang Kelas 6    

2 Perpustakaan 1    

3 Ruang Lab. Komputer 1    

4 Ruang Pimpinan 1    

5 Ruang Guru 1    

6 Ruang Tata Usaha 1    

No 1 2 3 4 

7 Ruang UKS 1    

8 WC Guru 1    

9 WC Siswa 2    

Sumber Data: dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, 5 Mei  2016 



Sarana dan prasarana sangat di perluka untuk mendukung kegiatan dalam 

proses belajar mengajar terutama ruangan untuk belajar harus sesuai dengan 

kondisi belajar siswa.  

Berdasarkan tabel sarana dan prasaran MI Al-Hikmah diatas, untuk ruang 

kelas berjumlah 6 ruangan dan  dalam kondisi baik, perputakaan hanya memilki 

1 ruangan dan itupun diluar gedung madrasah, dalam kondisi buruk disebabkan 

bangunannya sudah lama tidak perbaiki sedangkan untuk buku di perputakaan 

masih sedikit itupun bukunya sudah lama  , ruang Lab. Komputer 1 dalam 

kondisi baik, ruang pemimpin 1 dalam kondisi baik, ruang guru 1 dan dalam 

kondisi baik, ruang tata usaha 1 dalam kondis baik, ruang UKS 1 ruangan 

dalam kondisi baik, WC guru 1 dalam kondisi baik, WC siswa berjumlah 2, 

untuk laki-laki 1 sedangkan untuk perempuan 1, dan dalam kondisi buruk, 

dikarenakan pintu WC rusak dan tidak memiliki bak air. 

G. Keadaan Guru dan Siswa 

1. Keadaan Guru 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar, karena berhasil tidaknya siswa dalam proses belajar itu berbeda 

ditangan guru, selain itu juga guru sebagai pemimpin, motivator, pengajar dan 

pendidik menyebabkan dalam usahanya mendidik harus professional, 

bertanggung jawab, sehingga terjadi perubahan pada siswa kearah yang lebih 

baik secara kognitif, afektig, dan Psikomotor. Adapun keadaan guru di MI Al-

Hikmah Ulu 1 Palembang sebagai berikut; 



 

Tabel 3 

Keadaan Guru Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nama Guru T . T Lahir Pendidikan Jabatan 

1 2 3 4 

1 Rahmad Irwani, S.H.I Palembang, 15 - 

10 – 1975 

S1 Ahwahl Al-

Syakhsiyah 

(AS) 

Kepala 

Madrasah 

2 Sukardi, S.Th.I Lahat, 05 - 06 – 

1974 

S1 Tafsir Hadist Wakil 

Kepala 

Madrasah 

3 Maryani, S. Pd.I Palembang, 23 - 

03 – 1974 

S1 PGMI Wali Kelas 

4 Mardiah, S.Ag Palembang, 14 - 

08 – 1972 

S1 Syari‟ah PA Wali Kelas 

5 Rusni, S.T.P Pelembang, 16 - 

11 – 1975 

S1 Pertanian  Guru Baha 

6 Theresia Anggraini, 

S.Pd 

Palembang, 20-

04-1985 

S1 Matematika Guru kelas 

Mapel 

matematika 



7 Khoiriyani, S.Pd Palembang, 16-

07- 1978 

S1 matematika Matematika 

No 1 2 3 4 

8 Misbah, S. Pd.I Palembang, 23- 

07- 1982 

S1 PAI Bhs. Arab 

9 Susi Susilawati, S. Pd. I Palembang, 02-

03- 1991 

S1 PGMI Pkn/ Bhs 

Arab 

10 Isna Marfu‟ah  Muara enim, 10-

05-1992 

S1 PGMI Penjaskes/I

PS/PKN/SB

K 

11 Feni Rahmayani  Palembang, 15-

11- 1993 

S1 Bahasa 

Indonesia 

Bhs. 

Indonesia 

12 Lusiya  Palembang, 11-

10-1993 

S1 Geografi  IPS 

Sumber Data: dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, 5 Mei  2016 

Dalam peraturan pemerintah guru di wajib kan lulus S1 dan memiliki 

kualifikasi akademik dimana guru harus memilki tingkat pendidikan menimal 

yang wajib dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah atau setifikat keahlian 

yang relevan dengan tugas dan fungsi guru. Selain itu guru- guru yang ada 

disekolah tersebut juga memenuhi kriteria dan syarat-syarat mengajar yaitu 

salah contohnya juga guru sudah berpengalaman, sebagian guru yang 



mengajar di MI Al-Hikmah sudah sertifikasi maupun S1 dan ada juga guru 

yang masih dalam proses belajar. 

Di MI Al-Hikmah guru yang sudah S1 mengajar sesuai di bidang 

mereka masing –masing. Seperti halnya guru yang berpendidikan S1 

Matematika mengajar mata pelajaran Matematika, yang berpendidikan S1 

PGMI menjadi guru kelas,  guru S1 Pertanian mengajar mata pelajaran IPA , 

sedang guru yang berpendidikan S1 Georafi mengajar mata pelajaran IPS. 

Jadi jumlah keseluruhan guru di MI Al-Hikmah ada 12 guru yang sampain 

sekarang masih aktif mengajar. 

2. Keadaan Siswa 

Siswa adalah unsur yang terpenting dalam proses pembelajaran, tanpa 

siswa maka proses pembelajaran tidak akan berlangsung. Untuk itu, situasi 

dan kondisi siswa harus betul-betul diperhatikan karena siswa adalah 

individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga latar 

belakang social, ekonomi, intelegensi, minat, semangat, serta jenis kelamin 

harus diperhatikan agar seorang guru mampu menentukan metode, media 

ataupun fasilitas yang mendukung untuk kelangsungan proses 

pembelaljaran. Keadaan siswa MI Al-Hikmah pada tahun 2015/2016 

berjumlah  94 sebagai siswa laki-laki 56 siswa dan siswa perempuan 

sebanyak 38 siswa. Berikut keadaan siswa MI Al-Hikmah tahun pelajaran 

2015/2016. 



 

Tabel 4 

Keadaan SiswaTahun Pelajaran 2015 / 2016 

NO KELAS 

SISWA 

JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 I 17 6 23 

2 II 11 8 19 

3 III 10 8 18 

4 IV 12 3 15 

5 V 9 8 17 

6 VI 10 8 18 

JUMLAH 69 41 110 

  Sumber Data: dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, 5 Mei  201 

Siswa MI Al-Hikmah pada tahun 2015/2016 sesuai dengan tabel di atas 

untuk yang kelas I berjumlah 23 siswa untuk yang laki-laki 17 sedangkan 

yang perempuan 6 siwa, kelas II  berjumlah 19 siswa untuk yang laki-laki 11 

sedangkan perempuan 8 siswa, kelas III berjumlah 18  siswa untuk yang laki 

10 sedangkan perempuan 8 siswa, kelas IV berjumlah 15 untuk yang laki-laki 

12 sedangkan perempuan 3 siswa, kelas V berjumlah 17 untuk yang laki-laki 

9 sedangkan perempuan 8 siswa, dan kelas VI berjumlah 18 untuk yang laki-



laki 10 sedangkan perempuan 8 siswa. jadi seluruh jumlah siswa di MI Al-

Hikmah berjumlah 110 siswa yang masih aktif belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penerapan Model Examples Non Examples pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang 

Pada bab ini merupakan analisis data yang  berisikan beberapa masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya keterampilan bertanya siswa 

pada mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah digunakan Model Examples Non 

Examples. 

Penerapan Model Examples Non Examples dalam meningkatkan 

keterampilan bertanya siswa kelas V mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 dilaksanakan praktek langsung di kelas V pada tanggal 19, 20, 

21, 22, 23, dan 24 September 2016 selama 6 kali pertemuan dengan materi denah 

suatu lokasi. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan Model Examples Non 

Examples sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat 

oleh peneliti. Adapun yang dilakukan peneliti dalam proses pembelajaran dalam 

menerapkan Model Examples Non Examples adalah yaitu peneliti mengamati 

proses sebelum dan sesudah memakai Model Examples Non Examples apakah 

berpengaruh pada Keterampilan Bertanya siswa. 

Pada tanggal 19 mengamati siswa 20, 21, 22, dan 23 dilakukan tindakan 

atau penyampaian materi dengan menggunakan Model Examples Non Examples. 

Setelah dilakukan tindakan selanjutnya pada tanggal 24. Dan dilakukan 



pengamatan ulang keterampilan bertanya pada tanggal 15-16 maret 2017. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui adakah Hubungan yang signifikan Model Examples 

Non Examples dengan Keterampilan Bertanya pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah  Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Adapun langkah-langkah pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
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a. Guru membagi kelompok peserta didik yang terdiri dari 2 sampai  orang. 

b. Guru mempersaipkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c. Guru menaayangkan materi melalui proyektor. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan/ 

menganalisis gambar. 

e. Masing-masing kelompok melakukan diskusi dan menganalisis bagian yang 

merupakan contoh dan bukan contoh¸ lalu mencatat hasilnya.
  

f. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

g. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa  ̧ guru mulai menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang ingin dicapai 

h. kesimpulan.  

Adapun pada penerapan ini guru juga melakukan observasi aktivitas 

belajar siswa dalam penerapan Model Examples Non Examples dengan indikator 

berdasarkan langkah-langkah dari model tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
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b. Siswa aktif bertanya 

c. Siswa melakukan diskusi 

d. Siswa menyampaikan hasil diskusi 

e. Siswa menyimpulkan pembelajaran 

Dari indikator diatas dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1 = sangat baik (SB) : jika siswa mengerjakan semua kegiatan 

2 = baik (B)  : jika siswa mengerjakan empat kegiatan 

3 = cukup (C)  : jika siswa mengerjakan tiga kegiatan 

4 = kurang (K)  : jika siswa mengerjakan dua kegiatan 

5 = sangat kurang (SK) : jika siswa mengerjakan satu kegiatan 

Setelah melakukan observasi maka didapatlah hasil sebagai berikut: 

Tabel 1 

Observasi Aktivitas siswa dengan meenerapkan Model Examples Non 

Examples  IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah SU-1 

No Nama Siswa 

Kategori  

Persentase Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Amelia      60 % C 

2. Andre Saputra      60 % C 

3. Fatimah Azzahrah      100% SB 

4. Fazela Arzeti      80 % B 

5. Fitria       60 % C 



6. Ilham Machori      40 % K 

7. Jimi       80 % B 

8. M.Firdaus Anugrah      100 % SB 

9. M. Rizki      80 % B 

10. Mery Andini      80 % B 

11. Nurrahma Dina      60 % C 

12. Rangga Saputra      100 % SB 

13. Rio      40 % K 

14. Riskia Rahmadania      80 % B 

15. Riska       80 % B 

16. Sukmarani      60 % C 

17. Yuliansyah       60 % C 

  

Dari tabel hasil observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran examples non examples 

ini hampir semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran, walaupun masih ada 

lagi dua siswa yang mendapat kategori rendah. 

B. Keterampilan Bertanya Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab I terdahulu, bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keterampilan bertanya siswa dalam penggunaan 



Model Examples Non Examples pada mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 

V sebanyak 17 siswa. Untuk mengetahui Keterampilan Bertanya saat belajar siswa 

dengan menggunakan Model Examples Non Examples pada mata pelajaran IPA. 

Adapun pada penerapan ini guru juga melakukan observasi aktivitas belajar 

pada pengaruh keterampilan bertanya siswa dengan berdasarkan indikator yaitu 

sebagai berikut:
48

 

f. Rasa ingin tahu siswa meningkat 

g. Siswa bertanya lebih dari satu kali 

h. Pertanyaan siswa singkat dan jelas 

i. Siswa bertanya masalah yang sedang di bahas 

j. Ekspresi ingin tahu siswa terlihat 

Dari indikator diatas dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1 = sangat baik (SB) : jika siswa mengerjakan semua kegiatan 

2 = baik (B)  : jika siswa mengerjakan empat kegiatan 

3 = cukup (C)  : jika siswa mengerjakan tiga kegiatan 

4 = kurang (K)  : jika siswa mengerjakan dua kegiatan 

5 = sangat kurang (SK) : jika siswa mengerjakan satu kegiatan 

Setelah melakukan observasi maka didapatlah hasil sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Observasi Keterampilan Bertanya siswa pada Mata Pelajaran  IPA kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah SU-1 

No. Nama Siswa 

Kategori 

Persentase Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Amelia      80 % B 

2. Andre Saputra      80 % B 

3. Fatimah Azzahrah      60% C 

4. Fazela Arzeti      60 % C 

5. Fitria       60 % C 

6. Ilham Machori      40 % K 

7. Jimi       60 % C 

8. M. Firdaus Anugrah      80 % B 

9. M. Rizki      40 % K 

10. Mery Andini      100 % SB 

11. Nurrahma Dina      80 % B 

12. Rangga Saputra      100 % SB 

13. Rio      60 % C 

14. Riskia Rahmadania      80 % B 

15. Riska       60 % C 

16. Sukmarani      80 % B 



17. Yuliansyah       60 % C 

 

Dari tabel hasil observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran examples non examples 

ini hampir semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran dan mempengaruhi 

Keterampilan Bertanya mereka dilihat dari indikator keterampilan Bertanya, 

walaupun masih ada dua siswa yang mendapat kategori rendah. 

1. Belajar Siswa Sebelum menggunakan Model Examples Non Examples 

Dari hasil pengamatan pada siswa, didapat data tentang keterampilan 

bertanya siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebelum 

menggunakan Model examples non examples. 

Tabel 3 

Skor Keterampilan Bertanya Siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang sebelum menggunakan Model Examples Non Examples Pada 

Mata Pelajaran IPA 

No. Nama Siswa Skor 

1. Amelia 50 

2. Andre Saputra 50 

3. Fatimah Azzahrah 60 

4. Fazela Arzeti 70 

5. Fitria  60 



6. Ilham Machori 70 

7. Jimi  50 

8. M. Firdaus Anugrah 50 

9. M. Rizki 70 

10. Mery Andini 40 

11. Nurrahma Dina 50 

12. Rangga Saputra 80 

13. Rio 70 

14. Riskia Rahmadania 60 

15. Riska  70 

16. Sukmarani 60 

17. Yuliansyah  50 

Sumber Data: hasil pengamatan pada siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Dari hasil pengamatan pada siswa, didapat data tentang keterampilan 

Bertanya Siswa pada mata pelajaran IPA sebelum diterapkan Model Examples 

Non Examples 

Berdasarkan hasil pengamatan kepada siswa sebagai responden penelitian 

penulis, skor yang diperoleh melalui perhitungan jawaban responden (hasil 

rekapitulasi), yang menggambarkan bagaimana penerapan model pembelajaran 

examples non examples oleh siswa sebanyak 17 siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang. 



Variabel X : 

40 50 50 50 50 50  

50 60 60 60 60 70  

70 70 70 70 80 

Dari data yang diperoleh di atas maka diketahui bahwa skor yang tertinggi 

dari variabel X adalah 80 dan skor yang terendah adalah 40, selebihnya tersebar 

dalam rentang antara kedua skor Persentase tersebut. Pendistribusian skor yang 

tertinggi sampai terendah yang diperoleh dari jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Skor Tentang Penerapan Model Examples Non Examples 

Oleh Siswa Sebanyak 17 Siswa dari Sampel Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Skor X Frekuensi (f) 

40 1 

50 6 

60 4 

70 5 

80 1 

Jumlah 17 

 



Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran examples non 

examples terhadap keterampilan bertanya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang tergolong baik ( Skor tinggi ), penerapan model pembelajaran 

examples non examples tergolong cukup baik ( Skor sedang ), dan penerapan 

model pembelajaran examples non examples tergolong tidak baik (Skor rendah). 

Maka terlebih dahulu mencari rata – rata skor Variabel X ( Mean = Mx ) dan 

standar deviasi skor variabel X ( SDx ). Untuk menganalisanya digunakan tabel 

perhitungan untuk mencari Mx dan SDx seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5 

Perhitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari Data Distribusi 

Frekuensi Skor Penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Skor 

( X ) 

Frekuensi 

( F ) 

Fx X Fx fx
2 

40 1 40 -19 -19 361 

50 6 300 -9 -54 486 

60 4 240 +1 4 4 

70 5 350 +11 55 605 

80 1 80 +21 21 441 

Jumlah N = 17 ∑fX =1010   ∑fx
2 

= 1897 

 



Dengan berpedoman pada tabel di atas. Maka dapat dicari rata – rata skor 

responden tentang penerapan model pembelajaran examples non examples di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang ( Mean = Mx ) sebagai berikut : 

Mx = 
∑  

 
 

 = 
    

  
  

 = 59,41 = 59 (dibulatkan) 

Setelah diketahui rata – rata skor ( Mean = Mx = 54), maka langkah 

selanjutnya mencari Standar Deviasi Skor penerapan model pembelajaran 

examples non examples di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

SDx sebagai berikut : 

SDx  
√   

 
  

  
√    

  

 

   √       

SDx   
10,56 

Setelah diketahui rata – rata skor penerapan model pembelajaran examples 

non examples ( Mx = 59), dan Standar Deviasi skor penerapan model 

pembelajaran examples non examples ( SDx =10,56), maka langkah selanjutnya 

mengelompokan penerapan model pembelajaran examples non examples ke 

dalam tiga kategori yaitu, penerapan model pembelajaran examples non 

examples yang baik ( skor tinggi ), penerapan model pembelajaran examples non 



examples yang cukup baik ( skor sedang ), dan penerapan model pembelajaran 

examples non examples yang tidak baik ( skor rendah ) dengan mengunakan 

rumor TSR, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Skor tinggi ( T ) atau penerapan model pembelajaran examples non examples 

yang baik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang : 

= Mx + 1. SDx ke atas 

= 59 + 1. (10,56) 

= 69,56 = 70 (dibulatkan) 

Skor  penerapan model pembelajaran examples non examples di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang yang tergolong baik atau skor tinggi 

adalah 70 ke atas. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran 

mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor tinggi tersebut ( skor 7 ) 

ke atas sebanyak 6 orang siswa. 

b. Skor sedang ( S ) atau penerapan model pembelajaran examples non examples 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang : 

= antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 1. SDx 

= antara 59 – (1.10,56) sampai dengan 59 + (1.10,56) 

= antara 48,44 sampai dengan 69,56 

Skor penerapan model pembelajaran examples non examples di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang yang tergolong cukup baik atau skor 

sedang adalah skor 48,44 sampai 69,59. Dari tabel distribusi frekuensi di atas 



diperoleh gambaran mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor 

sedang adalah sebanyak  10 orang siswa 

c. Skor rendah ( R ) atau penerapan model pembelajaran examples non examples 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang  

= Mx – 1. SDx 

= 59 – 1. (10,56) 

= 48,44 

Skor penerapan model pembelajaran examples non examples di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang yang tergolong tidak baik atau skor 

rendah adalah skor 48,44 ke bawah. Dari tabel distribusi frekuensi di atas 

diperoleh gambaran mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor 

rendah tersebut 48,44 ke bawah sebanyak 1 orang siswa. 

Setelah mengelompokan skor responden tentang penerapan model 

pembelajaran examples non examples di Madrasah Ibtidaiyah Al-Himah SU-1 

Palembang dengan menggunakan rumus TSR, maka langkah selanjutnya 

mempersentasekan setiap kelompok skor tinggi, sedang dan rendah ke dalam 

tabel distribusi frekuensi relative ( tabel distribusi persentase ) berikut ini :  

 

 

 

 

 



Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Relatif / Persentase Tentang Penerapan Model 

Pembelajaran Examples Non Examples di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah 

SU-1 Palembang 

Penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Himah SU-1 Palembang 
Frekuensi 

( F ) 

Persentase 

( P ) 

Kelompok Skor 

Tinggi ( T ) atau penerapan model 

pembelajaran examples non examples yang 

baik 

70 ke atas 6 35 % 

Sedang ( S ) atau penerapan model 

pembelajaran examples non examples yang 

cukup baik 

48,44 - 70 10 59 % 

Rendah ( R ) atau penerapan model 

pembelajaran examples non examples yang 

tidak baik 

48,44 ke 

bawah 

1 6 % 

Jumlah  N = 17 100 % 

 



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok skor penerapan model 

pembelajaran examples non examples di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang tergolong sedang atau tergolong kondisi yang cukup baik, yaitu ada 

10 orang siswa dari 17 keseluruhan responden dengan tingkat persentase  59 %. 6 

responden dengan persentase 35 % ( baik ) dan 1 responden dengan persentase 6 

% (tidak baik). 

2. Belajar Siswa Sesudah Digunakan Model Examples Non Examples 

Dari hasil post test yang diujikan pada siswa, didapat data tentang hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sesudah menggunakan Model 

Examples Non Examples. 

Tabel 7 

Skor Keterampilan Bertanya Siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah 

SU-1 Palembang sesudah diterapkan Model Examples Non Examples 

No. Nama Siswa Skor 

1. Amelia 80 

2. Andre Saputra 70 

3. Fatimah Azzahrah 80 

4. Fazela Arzeti 90 

5. Fitria  90 

6. Ilham Machori 90 

7. Jimi  100 



8. M. Firdaus Anugrah 80 

9. M. Rizki 90 

10. Mery Andini 70 

11. Nurrahma Dina 80 

12. Rangga Saputra 100 

13. Rio 80 

14. Riskia Rahmadania 80 

15. Riska  90 

16. Sukmarani 90 

17. Yuliansyah  100 

 Jumlah  2450 

Sumber Data: pengelolaan hasil tes siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Dari hasil pengamatan pada siswa, didapat data tentang  hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA sesudah diterapkan Model Examples Non 

Examples. 

Berikut ini adalah skor yang diperoleh melalui perhitungan responden 

(hasil rekapitulasi), yang mengambarkan keterampilan bertanya Siswa sebanyak 

17 siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

Variabel Y : 

70 70 80 80 80 80  

80 80 90 90 90 90  



90 90 100 100 100 

Dari data yang diperoleh di atas maka diketahui bahwa skor yang 

tertinggi dari variabel Y adalah 100 dan skor yang terendah adalah 70, selebihnya 

tersebar dalam rentang antara kedua skor tersebut. Pendistribusian skor yang 

tertinggi sampai terendah yang diperoleh dari jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Skor Tentang Keterampilan Bertanya Siswa Sebanyak 17 

Siswa dari Sampel Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah SU-1 

Palembang 

Skor Frekuensi (f) 

70 2 

80 6 

90 6 

100 3 

Jumlah 17 

  

Untuk mengetahui apakah keterampilan bertanya Siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang tergolong baik ( Skor tinggi ), 

keterampilan bertanya Siswa tergolong cukup baik ( Skor sedang ), dan 

keterampilan bertanya Siswa tergolong tidak baik ( Skor rendah ). Maka terlebih 



dahulu mencari rata – rata skor Variabel Y ( Mean = My ) dan standar deviasi 

skor variabel Y  ( SDy ). Untuk menganalisanya digunakan tabel perhitungan 

untuk mencari My dan SDy seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 9 

Perhitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari Data Distribusi 

Frekuensi Skor keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang 

Skor 

( Y) 

Frekuensi 

( F ) 

fY Y Fy Fy
2 

70 2 140 -16 -32 512 

80 6 480 -6 -36 216 

90 6 540 4 24 96 

100 3 300 14 42 588 

Jumlah 17 ∑fY = 1460   ∑fy
2 

= 1412 

 

Dengan berpedoman pada tabel di atas. Maka dapat dicari rata – rata skor 

responden tentang keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang (Mean = My) sebagai berikut: 

  My = 
∑  

 
 

   = 
    

  
 



   = 85,9 = 86 (dibulatkan) 

Setelah diketahui rata – rata skor ( Mean = My = 86), maka langkah 

selanjutnya mencari Standar Deviasi Skor keterampilan bertanya Siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang SDy sebagai berikut : 

SDy  
√   

 
  

  
√    

  

 

   √      

 SDy   
9,11 

Setelah diketahui rata – rata skor keterampilan bertanya Siswa ( My = 

86), dan Standar Deviasi skor keterampilan bertanya Siswa ( SDy = 9,11), maka 

langkah selanjutnya mengelompokan keterampilan bertanya Siswa ke dalam tiga 

kategori yaitu, keterampilan bertanya Siswa yang baik ( skor tinggi ), 

keterampilan bertanya Siswa yang cukup baik ( skor sedang ), dan keterampilan 

bertanya Siswa yang tidak baik ( skor rendah ) dengan mengunakan rumor TSR, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Skor tinggi ( T ) atau keterampilan bertanya Siswa yang baik di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang : 

= My + 1. SDy ke atas 

= 86 + 1. (9,11) 



= 95,11 

Skor  keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang yang tergolong baik atau skor tinggi adalah 95,11 ke atas. Dari 

tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran mengenai banyaknya 

responden yang memperoleh skor tinggi tersebut sebanyak  3 orang siswa. 

b.  Skor sedang ( S ) atau keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah Su-1 Palembang : 

= antara My – 1.SDy sampai dengan My + 1. SDy 

= antara 86 – (1.9,11) sampai dengan 86  + (1.9,11) 

= antara 76,89 sampai dengan 95,11 

Skor keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Su-

1 Palembang yang tergolong cukup baik atau skor sedang adalah skor 76,89 

sampai 95,11. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran 

mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor sedang adalah sebanyak 

12 orang siswa 

c. Skor rendah ( R ) atau keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang  

= My – 1. SDy 

= 86 – 1. (95,11) 

= 76,89 kebawah 

Skor keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang yang tergolong tidak baik atau skor rendah adalah skor 76,89 ke 



bawah. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran mengenai 

banyaknya responden yang memperoleh skor rendah tersebut (6,48 ) ke bawah 

ada 2 orang siswa. 

Setelah mengelompokan skor responden keterampilan bertanya Siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang dengan mengunakan rumor 

TSR, maka langkah selanjutnya mempersentasekan setiap kelompok skor tinggi, 

sedang dan rendah ke dalam tabel distribusi frekuensi relative ( tabel distribusi 

persentase ) berikut ini :  

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Relatif / Persentase Tentang keterampilan bertanya 

Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang 
Frekuensi 

( F ) 

Persentase 

( P ) 

Kelompok Skor 

Tinggi ( T ) atau keterampilan bertanya 

Siswa yang baik 

95,11 ke atas 3 17 % 

Sedang ( S ) atau keterampilan bertanya 

Siswa yang cukup baik 

76,89 – 95,11 12 71 % 

Rendah ( R ) atau keterampilan bertanya 76,89 ke 2 12 % 



Siswa yang tidak baik bawah 

Jumlah  N = 17 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok keterampilan bertanya 

Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang tergolong sedang 

atau tergolong kondisi yang cukup baik, yaitu ada 12 dari 17 keseluruhan 

responden dengan tingkat persentase 71  %. 3 responden dengan persentase 17 % 

( baik ) dan 2 responden dengan persentase 12 % (tidak baik). 

C. Hubungan Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan 

Bertanya Siswa Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang 

Untuk mengetahui korelasi antara Hubungan Model Examples Non 

Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa dapat dilihat dengan membuat 

tabulasi silang antara skor yang menggambarkan tentang Hubungan Model 

Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa dan di 

distribusikan pada peta korelasi Product Moment dengan rumus : 

rxy = 
∑  

        
   

Tahapan – tahapan dalam mencari angka indeks korelasi ( rxy ) untuk 

jumlah sampel sebesar 17 adalah sebagai berikut : 



a) Menyiapkan tabel kerja atau tabel perhitungan yang terdiri dari delapan 

kolom. Pada kolom 1 dimuat subjek penelitian; kolom 2 memuat skor variabel 

X; kolom 3 memuat skor variabel Y; kolom 4 memuat deviasi skor variabel X 

terhadap mean groupnya (Mx); kolom 5 memuat deviasi variabel Y terhadap 

mean groupnya (My); kolom 6 memuat hasil perkalian antara deviasi x dan 

deviasi y (kolom 4 dikalikan dengan kolom 5); kolom 7 memuat hasil 

penguadratan deviasi x (yaitu x
2
) dan kolom8 memuat hasil pengkuadratan 

deviasi y (y
2
). 

Tabel 11 

Tabel kerja untuk mencari angka indeks antara variable X dan 

Variabel Y 

Subjek X Y Xy X
2 

Y
2
 

A 50 80 4000 2500 6400 

B 50 70 3500 2500 4900 

C 60 80 4800 3600 6400 

D 70 90 6300 4900 8100 

E 60 90 5400 3600 8100 

F 70 90 6300 4900 8100 

G 50 100 5000 2500 10000 

H 50 80 4000 2500 6400 

I 70 90 6300 4900 8100 



J 40 70 2800 1600 4900 

K 50 80 4000 2500 6400 

L 80 100 8000 6400 10000 

M 70 80 5600 4900 6400 

N 60 80 4800 3600 6400 

O 70 90 6300 4900 8100 

P 60 90 5400 3600 8100 

Q 50 100 5000 2500 10000 

17 = N ∑ = 

1010 

∑ = 

1460 

∑  = 

87500 

∑  =64400  ∑  = 

126800 

 

b) Menghitung mean dari variabel X (yaitu Mx) dengan menggunakan rumus: 

Mx = 
∑ 

  

     = 
    

  
 = 59,4 

c)  Menghitung mean dari variabel Y (yaitu My) dengan menggunakan rumus: 

My = 
∑ 

 
 

     = 
    

  
 = 85,9 

d) Menghitung deviasi standar variabel X (yaitu SDx) dengan menggunakan 

rumus: 

SDx = √
∑  

 
 



      = √
     

  
 

     = √       = 61,5 

e) Menghitung deviasi standar variabel Y (yaitu SDy) dengan menggunakan 

rumus: 

SDy = √
∑  

 
 

      = √
      

  
 

     = √       = 86,4 

f) Menghitung angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y (yaitu rxy), 

dengan menggunakan rumus: 

rxy = 
∑  

         
 

    = 
     

            
 

    = 
     

       
 

   = 0,969 

Langkah langkah berikutnya, diberikan interprestasi terhadap t0 dengan 

terlebih dahulu memperhitungkan df atau db nya: N – 2 = 17 - 2 = 15. Dengan df 

sebesar 15 dikonsultasikan pada tabel nilai t, baik pada taraf signifikansi 5% 

maupun pada taraf signifikansi 1% yaitu sebagai berikut : 

 Pada taraf signifikansi 5% : tt = 0,482 

 Pada taraf signifikansi 1% : tt = 0,606 



0,482<0,969>0,606 

Dengan demikian demikian t0 (yaitu sebesar 0,969) adalah jauh lebih 

besar dari pada tt  , baik pada taraf signifikansi 5% maupun taraf signifikansi 1%. 

Dengan demikian, maka  H0  yang menyatakan tidak ada hubungan positif 

Hubungan Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya 

Siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang ditolak. Dan 

Ha yang menyatakan bahwa adanya Hubungan Model Examples Non Examples 

Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang diterima. Jadi, karena to lebih besar dari pada tt maka 

hipotesa nihil yang diajukan ditolak, ini berarti bahwa adanya Hubungan Model 

Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

D. Penerapan Model Examples Non Examples pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang 

Pada bab ini merupakan analisis data yang  berisikan beberapa masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya keterampilan bertanya siswa 

pada mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah digunakan Model Examples Non 

Examples. 

Penerapan Model Examples Non Examples dalam meningkatkan 

keterampilan bertanya siswa kelas V mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 dilaksanakan praktek langsung di kelas V pada tanggal 19, 20, 

21, 22, 23, dan 24 September 2016 selama 6 kali pertemuan dengan materi denah 

suatu lokasi. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan Model Examples Non 

Examples sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat 

oleh peneliti. Adapun yang dilakukan peneliti dalam proses pembelajaran dalam 

menerapkan Model Examples Non Examples adalah yaitu peneliti mengamati 

proses sebelum dan sesudah memakai Model Examples Non Examples apakah 

berpengaruh pada Keterampilan Bertanya siswa. 

Pada tanggal 19 mengamati siswa 20, 21, 22, dan 23 dilakukan tindakan 

atau penyampaian materi dengan menggunakan Model Examples Non Examples. 

Setelah dilakukan tindakan selanjutnya pada tanggal 24. Dan dilakukan 



pengamatan ulang keterampilan bertanya pada tanggal 15-16 maret 2017. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui adakah Hubungan yang signifikan Model Examples 

Non Examples dengan Keterampilan Bertanya pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah  Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Adapun langkah-langkah pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
 49

 

i. Guru membagi kelompok peserta didik yang terdiri dari 2 sampai  orang. 

j. Guru mempersaipkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

k. Guru menaayangkan materi melalui proyektor. 

l. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan/ 

menganalisis gambar. 

m. Masing-masing kelompok melakukan diskusi dan menganalisis bagian yang 

merupakan contoh dan bukan contoh¸ lalu mencatat hasilnya.
  

n. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

o. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa  ̧ guru mulai menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang ingin dicapai 

p. kesimpulan.  

Adapun pada penerapan ini guru juga melakukan observasi aktivitas 

belajar siswa dalam penerapan Model Examples Non Examples dengan indikator 

berdasarkan langkah-langkah dari model tersebut yaitu sebagai berikut: 

f. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
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g. Siswa aktif bertanya 

h. Siswa melakukan diskusi 

i. Siswa menyampaikan hasil diskusi 

j. Siswa menyimpulkan pembelajaran 

Dari indikator diatas dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1 = sangat baik (SB) : jika siswa mengerjakan semua kegiatan 

2 = baik (B)  : jika siswa mengerjakan empat kegiatan 

3 = cukup (C)  : jika siswa mengerjakan tiga kegiatan 

4 = kurang (K)  : jika siswa mengerjakan dua kegiatan 

5 = sangat kurang (SK) : jika siswa mengerjakan satu kegiatan 

Setelah melakukan observasi maka didapatlah hasil sebagai berikut: 

Tabel 1 

Observasi Aktivitas siswa dengan meenerapkan Model Examples Non 

Examples  IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah SU-1 

No Nama Siswa 

Kategori  

Persentase Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Amelia      60 % C 

2. Andre Saputra      60 % C 

3. Fatimah Azzahrah      100% SB 

4. Fazela Arzeti      80 % B 

5. Fitria       60 % C 



6. Ilham Machori      40 % K 

7. Jimi       80 % B 

8. M.Firdaus Anugrah      100 % SB 

9. M. Rizki      80 % B 

10. Mery Andini      80 % B 

11. Nurrahma Dina      60 % C 

12. Rangga Saputra      100 % SB 

13. Rio      40 % K 

14. Riskia Rahmadania      80 % B 

15. Riska       80 % B 

16. Sukmarani      60 % C 

17. Yuliansyah       60 % C 

  

Dari tabel hasil observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran examples non examples 

ini hampir semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran, walaupun masih ada 

lagi dua siswa yang mendapat kategori rendah. 

E. Keterampilan Bertanya Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab I terdahulu, bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keterampilan bertanya siswa dalam penggunaan 



Model Examples Non Examples pada mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 

V sebanyak 17 siswa. Untuk mengetahui Keterampilan Bertanya saat belajar siswa 

dengan menggunakan Model Examples Non Examples pada mata pelajaran IPA. 

Adapun pada penerapan ini guru juga melakukan observasi aktivitas belajar 

pada pengaruh keterampilan bertanya siswa dengan berdasarkan indikator yaitu 

sebagai berikut:
50

 

k. Rasa ingin tahu siswa meningkat 

l. Siswa bertanya lebih dari satu kali 

m. Pertanyaan siswa singkat dan jelas 

n. Siswa bertanya masalah yang sedang di bahas 

o. Ekspresi ingin tahu siswa terlihat 

Dari indikator diatas dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1 = sangat baik (SB) : jika siswa mengerjakan semua kegiatan 

2 = baik (B)  : jika siswa mengerjakan empat kegiatan 

3 = cukup (C)  : jika siswa mengerjakan tiga kegiatan 

4 = kurang (K)  : jika siswa mengerjakan dua kegiatan 

5 = sangat kurang (SK) : jika siswa mengerjakan satu kegiatan 

Setelah melakukan observasi maka didapatlah hasil sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Observasi Keterampilan Bertanya siswa pada Mata Pelajaran  IPA kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah SU-1 

No. Nama Siswa 

Kategori 

Persentase Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Amelia      80 % B 

2. Andre Saputra      80 % B 

3. Fatimah Azzahrah      60% C 

4. Fazela Arzeti      60 % C 

5. Fitria       60 % C 

6. Ilham Machori      40 % K 

7. Jimi       60 % C 

8. M. Firdaus Anugrah      80 % B 

9. M. Rizki      40 % K 

10. Mery Andini      100 % SB 

11. Nurrahma Dina      80 % B 

12. Rangga Saputra      100 % SB 

13. Rio      60 % C 

14. Riskia Rahmadania      80 % B 

15. Riska       60 % C 

16. Sukmarani      80 % B 



17. Yuliansyah       60 % C 

 

Dari tabel hasil observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran examples non examples 

ini hampir semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran dan mempengaruhi 

Keterampilan Bertanya mereka dilihat dari indikator keterampilan Bertanya, 

walaupun masih ada dua siswa yang mendapat kategori rendah. 

3. Belajar Siswa Sebelum menggunakan Model Examples Non Examples 

Dari hasil pengamatan pada siswa, didapat data tentang keterampilan 

bertanya siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebelum 

menggunakan Model examples non examples. 

Tabel 3 

Skor Keterampilan Bertanya Siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang sebelum menggunakan Model Examples Non Examples Pada 

Mata Pelajaran IPA 

No. Nama Siswa Skor 

1. Amelia 50 

2. Andre Saputra 50 

3. Fatimah Azzahrah 60 

4. Fazela Arzeti 70 

5. Fitria  60 



6. Ilham Machori 70 

7. Jimi  50 

8. M. Firdaus Anugrah 50 

9. M. Rizki 70 

10. Mery Andini 40 

11. Nurrahma Dina 50 

12. Rangga Saputra 80 

13. Rio 70 

14. Riskia Rahmadania 60 

15. Riska  70 

16. Sukmarani 60 

17. Yuliansyah  50 

Sumber Data: hasil pengamatan pada siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Dari hasil pengamatan pada siswa, didapat data tentang keterampilan 

Bertanya Siswa pada mata pelajaran IPA sebelum diterapkan Model Examples 

Non Examples 

Berdasarkan hasil pengamatan kepada siswa sebagai responden penelitian 

penulis, skor yang diperoleh melalui perhitungan jawaban responden (hasil 

rekapitulasi), yang menggambarkan bagaimana penerapan model pembelajaran 

examples non examples oleh siswa sebanyak 17 siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang. 



Variabel X : 

40 50 50 50 50 50  

50 60 60 60 60 70  

70 70 70 70 80 

Dari data yang diperoleh di atas maka diketahui bahwa skor yang tertinggi 

dari variabel X adalah 80 dan skor yang terendah adalah 40, selebihnya tersebar 

dalam rentang antara kedua skor Persentase tersebut. Pendistribusian skor yang 

tertinggi sampai terendah yang diperoleh dari jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Skor Tentang Penerapan Model Examples Non Examples 

Oleh Siswa Sebanyak 17 Siswa dari Sampel Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Skor X Frekuensi (f) 

40 1 

50 6 

60 4 

70 5 

80 1 

Jumlah 17 

 



Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran examples non 

examples terhadap keterampilan bertanya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang tergolong baik ( Skor tinggi ), penerapan model pembelajaran 

examples non examples tergolong cukup baik ( Skor sedang ), dan penerapan 

model pembelajaran examples non examples tergolong tidak baik (Skor rendah). 

Maka terlebih dahulu mencari rata – rata skor Variabel X ( Mean = Mx ) dan 

standar deviasi skor variabel X ( SDx ). Untuk menganalisanya digunakan tabel 

perhitungan untuk mencari Mx dan SDx seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5 

Perhitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari Data Distribusi 

Frekuensi Skor Penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Skor 

( X ) 

Frekuensi 

( F ) 

Fx X Fx fx
2 

40 1 40 -19 -19 361 

50 6 300 -9 -54 486 

60 4 240 +1 4 4 

70 5 350 +11 55 605 

80 1 80 +21 21 441 

Jumlah N = 17 ∑fX =1010   ∑fx
2 

= 1897 

 



Dengan berpedoman pada tabel di atas. Maka dapat dicari rata – rata skor 

responden tentang penerapan model pembelajaran examples non examples di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang ( Mean = Mx ) sebagai berikut : 

Mx = 
∑  

 
 

 = 
    

  
  

 = 59,41 = 59 (dibulatkan) 

Setelah diketahui rata – rata skor ( Mean = Mx = 54), maka langkah 

selanjutnya mencari Standar Deviasi Skor penerapan model pembelajaran 

examples non examples di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

SDx sebagai berikut : 

SDx  
√   

 
  

  
√    

  

 

   √       

SDx   
10,56 

Setelah diketahui rata – rata skor penerapan model pembelajaran examples 

non examples ( Mx = 59), dan Standar Deviasi skor penerapan model 

pembelajaran examples non examples ( SDx =10,56), maka langkah selanjutnya 

mengelompokan penerapan model pembelajaran examples non examples ke 

dalam tiga kategori yaitu, penerapan model pembelajaran examples non 

examples yang baik ( skor tinggi ), penerapan model pembelajaran examples non 



examples yang cukup baik ( skor sedang ), dan penerapan model pembelajaran 

examples non examples yang tidak baik ( skor rendah ) dengan mengunakan 

rumor TSR, dengan ketentuan sebagai berikut : 

d. Skor tinggi ( T ) atau penerapan model pembelajaran examples non examples 

yang baik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang : 

= Mx + 1. SDx ke atas 

= 59 + 1. (10,56) 

= 69,56 = 70 (dibulatkan) 

Skor  penerapan model pembelajaran examples non examples di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang yang tergolong baik atau skor tinggi 

adalah 70 ke atas. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran 

mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor tinggi tersebut ( skor 7 ) 

ke atas sebanyak 6 orang siswa. 

e. Skor sedang ( S ) atau penerapan model pembelajaran examples non examples 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang : 

= antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 1. SDx 

= antara 59 – (1.10,56) sampai dengan 59 + (1.10,56) 

= antara 48,44 sampai dengan 69,56 

Skor penerapan model pembelajaran examples non examples di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang yang tergolong cukup baik atau skor 

sedang adalah skor 48,44 sampai 69,59. Dari tabel distribusi frekuensi di atas 



diperoleh gambaran mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor 

sedang adalah sebanyak  10 orang siswa 

f. Skor rendah ( R ) atau penerapan model pembelajaran examples non examples 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang  

= Mx – 1. SDx 

= 59 – 1. (10,56) 

= 48,44 

Skor penerapan model pembelajaran examples non examples di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang yang tergolong tidak baik atau skor 

rendah adalah skor 48,44 ke bawah. Dari tabel distribusi frekuensi di atas 

diperoleh gambaran mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor 

rendah tersebut 48,44 ke bawah sebanyak 1 orang siswa. 

Setelah mengelompokan skor responden tentang penerapan model 

pembelajaran examples non examples di Madrasah Ibtidaiyah Al-Himah SU-1 

Palembang dengan menggunakan rumus TSR, maka langkah selanjutnya 

mempersentasekan setiap kelompok skor tinggi, sedang dan rendah ke dalam 

tabel distribusi frekuensi relative ( tabel distribusi persentase ) berikut ini :  

 

 

 

 

 



Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Relatif / Persentase Tentang Penerapan Model 

Pembelajaran Examples Non Examples di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah 

SU-1 Palembang 

Penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Himah SU-1 Palembang 
Frekuensi 

( F ) 

Persentase 

( P ) 

Kelompok Skor 

Tinggi ( T ) atau penerapan model 

pembelajaran examples non examples yang 

baik 

70 ke atas 6 35 % 

Sedang ( S ) atau penerapan model 

pembelajaran examples non examples yang 

cukup baik 

48,44 - 70 10 59 % 

Rendah ( R ) atau penerapan model 

pembelajaran examples non examples yang 

tidak baik 

48,44 ke 

bawah 

1 6 % 

Jumlah  N = 17 100 % 

 



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok skor penerapan model 

pembelajaran examples non examples di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang tergolong sedang atau tergolong kondisi yang cukup baik, yaitu ada 

10 orang siswa dari 17 keseluruhan responden dengan tingkat persentase  59 %. 6 

responden dengan persentase 35 % ( baik ) dan 1 responden dengan persentase 6 

% (tidak baik). 

4. Belajar Siswa Sesudah Digunakan Model Examples Non Examples 

Dari hasil post test yang diujikan pada siswa, didapat data tentang hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sesudah menggunakan Model 

Examples Non Examples. 

Tabel 7 

Skor Keterampilan Bertanya Siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah 

SU-1 Palembang sesudah diterapkan Model Examples Non Examples 

No. Nama Siswa Skor 

1. Amelia 80 

2. Andre Saputra 70 

3. Fatimah Azzahrah 80 

4. Fazela Arzeti 90 

5. Fitria  90 

6. Ilham Machori 90 

7. Jimi  100 



8. M. Firdaus Anugrah 80 

9. M. Rizki 90 

10. Mery Andini 70 

11. Nurrahma Dina 80 

12. Rangga Saputra 100 

13. Rio 80 

14. Riskia Rahmadania 80 

15. Riska  90 

16. Sukmarani 90 

17. Yuliansyah  100 

 Jumlah  2450 

Sumber Data: pengelolaan hasil tes siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Dari hasil pengamatan pada siswa, didapat data tentang  hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA sesudah diterapkan Model Examples Non 

Examples. 

Berikut ini adalah skor yang diperoleh melalui perhitungan responden 

(hasil rekapitulasi), yang mengambarkan keterampilan bertanya Siswa sebanyak 

17 siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

Variabel Y : 

70 70 80 80 80 80  

80 80 90 90 90 90  



90 90 100 100 100 

Dari data yang diperoleh di atas maka diketahui bahwa skor yang 

tertinggi dari variabel Y adalah 100 dan skor yang terendah adalah 70, selebihnya 

tersebar dalam rentang antara kedua skor tersebut. Pendistribusian skor yang 

tertinggi sampai terendah yang diperoleh dari jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Skor Tentang Keterampilan Bertanya Siswa Sebanyak 17 

Siswa dari Sampel Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah AL-Hikmah SU-1 

Palembang 

Skor Frekuensi (f) 

70 2 

80 6 

90 6 

100 3 

Jumlah 17 

  

Untuk mengetahui apakah keterampilan bertanya Siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang tergolong baik ( Skor tinggi ), 

keterampilan bertanya Siswa tergolong cukup baik ( Skor sedang ), dan 

keterampilan bertanya Siswa tergolong tidak baik ( Skor rendah ). Maka terlebih 



dahulu mencari rata – rata skor Variabel Y ( Mean = My ) dan standar deviasi 

skor variabel Y  ( SDy ). Untuk menganalisanya digunakan tabel perhitungan 

untuk mencari My dan SDy seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 9 

Perhitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari Data Distribusi 

Frekuensi Skor keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang 

Skor 

( Y) 

Frekuensi 

( F ) 

fY Y Fy Fy
2 

70 2 140 -16 -32 512 

80 6 480 -6 -36 216 

90 6 540 4 24 96 

100 3 300 14 42 588 

Jumlah 17 ∑fY = 1460   ∑fy
2 

= 1412 

 

Dengan berpedoman pada tabel di atas. Maka dapat dicari rata – rata skor 

responden tentang keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang (Mean = My) sebagai berikut: 

  My = 
∑  

 
 

   = 
    

  
 



   = 85,9 = 86 (dibulatkan) 

Setelah diketahui rata – rata skor ( Mean = My = 86), maka langkah 

selanjutnya mencari Standar Deviasi Skor keterampilan bertanya Siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang SDy sebagai berikut : 

SDy  
√   

 
  

  
√    

  

 

   √      

 SDy   
9,11 

Setelah diketahui rata – rata skor keterampilan bertanya Siswa ( My = 

86), dan Standar Deviasi skor keterampilan bertanya Siswa ( SDy = 9,11), maka 

langkah selanjutnya mengelompokan keterampilan bertanya Siswa ke dalam tiga 

kategori yaitu, keterampilan bertanya Siswa yang baik ( skor tinggi ), 

keterampilan bertanya Siswa yang cukup baik ( skor sedang ), dan keterampilan 

bertanya Siswa yang tidak baik ( skor rendah ) dengan mengunakan rumor TSR, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

d. Skor tinggi ( T ) atau keterampilan bertanya Siswa yang baik di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang : 

= My + 1. SDy ke atas 

= 86 + 1. (9,11) 



= 95,11 

Skor  keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang yang tergolong baik atau skor tinggi adalah 95,11 ke atas. Dari 

tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran mengenai banyaknya 

responden yang memperoleh skor tinggi tersebut sebanyak  3 orang siswa. 

e.  Skor sedang ( S ) atau keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah Su-1 Palembang : 

= antara My – 1.SDy sampai dengan My + 1. SDy 

= antara 86 – (1.9,11) sampai dengan 86  + (1.9,11) 

= antara 76,89 sampai dengan 95,11 

Skor keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Su-

1 Palembang yang tergolong cukup baik atau skor sedang adalah skor 76,89 

sampai 95,11. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran 

mengenai banyaknya responden yang memperoleh skor sedang adalah sebanyak 

12 orang siswa 

f. Skor rendah ( R ) atau keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hikmah SU-1 Palembang  

= My – 1. SDy 

= 86 – 1. (95,11) 

= 76,89 kebawah 

Skor keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

SU-1 Palembang yang tergolong tidak baik atau skor rendah adalah skor 76,89 ke 



bawah. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran mengenai 

banyaknya responden yang memperoleh skor rendah tersebut (6,48 ) ke bawah 

ada 2 orang siswa. 

Setelah mengelompokan skor responden keterampilan bertanya Siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang dengan mengunakan rumor 

TSR, maka langkah selanjutnya mempersentasekan setiap kelompok skor tinggi, 

sedang dan rendah ke dalam tabel distribusi frekuensi relative ( tabel distribusi 

persentase ) berikut ini :  

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Relatif / Persentase Tentang keterampilan bertanya 

Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang 
Frekuensi 

( F ) 

Persentase 

( P ) 

Kelompok Skor 

Tinggi ( T ) atau keterampilan bertanya 

Siswa yang baik 

95,11 ke atas 3 17 % 

Sedang ( S ) atau keterampilan bertanya 

Siswa yang cukup baik 

76,89 – 95,11 12 71 % 

Rendah ( R ) atau keterampilan bertanya 76,89 ke 2 12 % 



Siswa yang tidak baik bawah 

Jumlah  N = 17 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok keterampilan bertanya 

Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang tergolong sedang 

atau tergolong kondisi yang cukup baik, yaitu ada 12 dari 17 keseluruhan 

responden dengan tingkat persentase 71  %. 3 responden dengan persentase 17 % 

( baik ) dan 2 responden dengan persentase 12 % (tidak baik). 

F. Hubungan Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan 

Bertanya Siswa Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang 

Untuk mengetahui korelasi antara Hubungan Model Examples Non 

Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa dapat dilihat dengan membuat 

tabulasi silang antara skor yang menggambarkan tentang Hubungan Model 

Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa dan di 

distribusikan pada peta korelasi Product Moment dengan rumus : 

rxy = 
∑  

        
   

Tahapan – tahapan dalam mencari angka indeks korelasi ( rxy ) untuk 

jumlah sampel sebesar 17 adalah sebagai berikut : 



g) Menyiapkan tabel kerja atau tabel perhitungan yang terdiri dari delapan 

kolom. Pada kolom 1 dimuat subjek penelitian; kolom 2 memuat skor variabel 

X; kolom 3 memuat skor variabel Y; kolom 4 memuat deviasi skor variabel X 

terhadap mean groupnya (Mx); kolom 5 memuat deviasi variabel Y terhadap 

mean groupnya (My); kolom 6 memuat hasil perkalian antara deviasi x dan 

deviasi y (kolom 4 dikalikan dengan kolom 5); kolom 7 memuat hasil 

penguadratan deviasi x (yaitu x
2
) dan kolom8 memuat hasil pengkuadratan 

deviasi y (y
2
). 

Tabel 11 

Tabel kerja untuk mencari angka indeks antara variable X dan 

Variabel Y 

Subjek X Y Xy X
2 

Y
2
 

A 50 80 4000 2500 6400 

B 50 70 3500 2500 4900 

C 60 80 4800 3600 6400 

D 70 90 6300 4900 8100 

E 60 90 5400 3600 8100 

F 70 90 6300 4900 8100 

G 50 100 5000 2500 10000 

H 50 80 4000 2500 6400 

I 70 90 6300 4900 8100 



J 40 70 2800 1600 4900 

K 50 80 4000 2500 6400 

L 80 100 8000 6400 10000 

M 70 80 5600 4900 6400 

N 60 80 4800 3600 6400 

O 70 90 6300 4900 8100 

P 60 90 5400 3600 8100 

Q 50 100 5000 2500 10000 

17 = N ∑ = 

1010 

∑ = 

1460 

∑  = 

87500 

∑  =64400  ∑  = 

126800 

 

h) Menghitung mean dari variabel X (yaitu Mx) dengan menggunakan rumus: 

Mx = 
∑ 

  

     = 
    

  
 = 59,4 

i)  Menghitung mean dari variabel Y (yaitu My) dengan menggunakan rumus: 

My = 
∑ 

 
 

     = 
    

  
 = 85,9 

j) Menghitung deviasi standar variabel X (yaitu SDx) dengan menggunakan 

rumus: 

SDx = √
∑  

 
 



      = √
     

  
 

     = √       = 61,5 

k) Menghitung deviasi standar variabel Y (yaitu SDy) dengan menggunakan 

rumus: 

SDy = √
∑  

 
 

      = √
      

  
 

     = √       = 86,4 

l) Menghitung angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y (yaitu rxy), 

dengan menggunakan rumus: 

rxy = 
∑  

         
 

    = 
     

            
 

    = 
     

       
 

   = 0,969 

Langkah langkah berikutnya, diberikan interprestasi terhadap t0 dengan 

terlebih dahulu memperhitungkan df atau db nya: N – 2 = 17 - 2 = 15. Dengan df 

sebesar 15 dikonsultasikan pada tabel nilai t, baik pada taraf signifikansi 5% 

maupun pada taraf signifikansi 1% yaitu sebagai berikut : 

 Pada taraf signifikansi 5% : tt = 0,482 

 Pada taraf signifikansi 1% : tt = 0,606 



0,482<0,969>0,606 

Dengan demikian demikian t0 (yaitu sebesar 0,969) adalah jauh lebih 

besar dari pada tt  , baik pada taraf signifikansi 5% maupun taraf signifikansi 1%. 

Dengan demikian, maka  H0  yang menyatakan tidak ada hubungan positif 

Hubungan Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya 

Siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang ditolak. Dan 

Ha yang menyatakan bahwa adanya Hubungan Model Examples Non Examples 

Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hikmah SU-1 Palembang diterima. Jadi, karena to lebih besar dari pada tt maka 

hipotesa nihil yang diajukan ditolak, ini berarti bahwa adanya Hubungan Model 

Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembsahasan  yang telah disajikan pada 

bab sebelumnyan dapat disimpulkan sebagai berikut  

1. Penerapan Model Examples non Examples pada pembelajaran IPA di kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang berdasarkan analisis observasi 

siswa tergolong sangat baik. Melalui penggunaan Model Examples non 

Examples ini ternyata terbukti dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak 

dalam bertanya dalam proses pembelajaran IPA. 

2. Keterampilan bertanya Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang sebelum penerapan model pembelajaran examples non examples 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang tergolong sedang atau 

tergolong kondisi yang cukup baik, yaitu ada 10 orang siswa dari 17 

keseluruhan responden dengan tingkat persentase  59 %. 6 responden dengan 

persentase 35 % ( baik ) dan 1 responden dengan persentase 6 % (tidak baik), 

sedangkan setelah digunakan model Examples non Examples tergolong 

kondisi yang cukup baik, yaitu ada 12 dari 17 keseluruhan responden dengan 

tingkat persentase 71  %. 3 responden dengan persentase 17 % ( baik ) dan 2 

responden dengan persentase 12 % (tidak baik). 



3. Terdapat Hubungan Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan 

Bertanya Siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan besarnya “t” yang kita peroleh 

dalam perhitungan (to = 0,969) dan besarnya “t” yang tercantum pada table 

nilai t (tt.ts. 5% = 0,482 dan tt.ts. 1% = 0,606) maka dapat diketahui bahwa to 

adalah lebih besar dari tt yaitu 0,482<0,969>0,606. Karena to lebih besar dari tt 

maka hipotesis nihil yang diajukan ditolak, ini berarti menunjukkan Terdapat 

Hubungan Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya 

Siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

B. Saran 

1. Kepada para pendidik hendaknya dalam sebuah pendidikan atau sekolah harus 

ada pemilihan metode atau strategi yang tepat agar bisa meningkatkan 

keterampilan bertanya siswa, sehingga sisswa tersebut bersemangat untuk 

belajar. Hal ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Model 

examples non examples ini ada hubungannya dengan keterampilan bertanya 

siswa. Ini terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa menjadi baik. hal ini 

dikarenakan berdasarkan hasil peneltitian bahwa terdapatnya Hubungan 

Model Examples Non Examples Terhadap Keterampilan Bertanya Siswa kelas 

V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang. 

2. Bagi semua pendidik teruslah berupaya untuk dapat terampil dan kreatif 

dalam memperbaiki keterampilan bertanya siswa dengan memanfaatkan 



strategi pembelajaran yang ada. Dengan penggunaan model examples non 

examples dapat menunjang siswa dalam  memperbaiki  keterampilan bertanya 

mereka. 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Profil Sejarah dan Letak Geografis 

a. Sejarah berdiri Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

b. Alamat Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

c. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

d. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang 

2. Keadaan Guru  

a. Jumlah guru      

b. Status guru     

c. Pendidikan formal    

3. Keadaan siswa 

a. Jumlah siswa setiap kelas   

b. Jumlah kelas  

4. Kegiatan belajar mengajar Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

a. Kegiatan Formal 

b. Kegiatan Ekstrakulikuler 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Metode atau model pembelajaran apa saja yang digunakan pada saat proses 

kegiatan belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam? 

2. Bagaimana keadaan siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar 

khususnya pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan Alam? 

3. Kesulitan atau kendala apa saja yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran, 

khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam? 

4. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama : Rusni, S.T.P 

JenisKelamin : Perempuan 

Umur : 41 tahun  

Status : Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Tanggal Wawancara :  

        

Palembang,      September 2016 

Narasumber 

 

 

( Rusni, S.T.P ) 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KE-1 

Nama Sekolah : MI Mal-Hikmah SU-1 Palembang 

Mata Pelajaran  : IPA  

Kelas/Semester : V / 1 

Alokasi Waktu  : 2x35 menit (1 Kali pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya 

dengan makanan dan kesehatan. 

C. Tujuan pembelajaran 

 Siswa dapat menjelaskan organ pencernaan manusia  

 Siswa dapat menyebutkan organ pencernaan manusia  

D. Materi Pembelajaran 

 Organ pencernaan manusia 

E. Metode/ Model Pembelajaran 

 Ceramah  

 Tanya jawab  

 Model examples non examples 

 Tugas  

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Uraian Kegiatan Waktu 



1 Kegiatan awal :  

Apersepsi :  

Memberikan pertanyaan seputar pencernaan manusia 

Motivasi : 

Memberikan informasi tentang pencernaan manusia 

 

10  menit 

2 Kegiatan inti : 

 Guru menjelaskan pengertian organ pencernaan  

 Guru menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dimengerti dan yang belum diketahui 

 Siswa menyebutkan pengertian organ pencernaan 

 Siswa menyebutkan organ pencernaan manusia 

 Guru mulai mengajak siswa belajar dengan menggunakan 

model examples non examples dengan prosedur sebagai 

berikut: 

i. Guru membagi kelompok peserta didik yang terdiri dari 

2 sampai  orang. 

j. Guru mempersaipkan gambar-gambar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

k. Guru menayangkan materi memalui proyektor. 

l. Guru menempelkan petunjuk dan kesempatan kepada 

peserta didik untuk memperhatikan/ menganalisis 

gambar. 

m. Masing-masing kelompok melakukan diskusi dan 

menganalisis bagian yang merupakan contoh dan bukan 

 

20 Menit 



contoh¸ lalu mencatat hasilnya.
 51

 

n. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil 

diskusinya. 

o. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa¸ guru mulai 

menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

p. kesimpulan. 

3 Kegiatan akhir : 

 Guru memberikan tugas yang berhubungan dengan model 

pembelajaran yang telah disampaikan 

 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

 Guru memeriksa tugas yang diberikan kepada siswa 

 Kesimpulan. 

 

40 menit 

 

G. Sumber belajar dan media pembelajaran : 

1. Buku paket IPA Kelas V SD/MI 

H. Penilaian 

Evaluasi 

Jenis evaluasi Bentuk evaluasi Instrument evaluasi 

Tes Lisan dan tertulis Tugas/Perintah Soal 

 

CATATAN : 

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) x 10. 
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Mengetahui        Palembang,   September 

2016 

Observer        peneliti 

 

 

Rusni,S.T.P       Mimi Yohana 

        NIM. 12270089 

Kepala MI Al-Hikmah 

 

 

Rahmad Irwani, S.HI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KE-2 

Nama Sekolah : MI Mal-Hikmah SU-1 Palembang 

Mata Pelajaran  : IPA  

Kelas/Semester : V / 1 

Alokasi Waktu  : 2x35 menit (1 Kali pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

2. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

J. Kompetensi Dasar 

1.2 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya 

dengan makanan dan kesehatan. 

K. Tujuan pembelajaran 

 Siswa dapat menjelaskan fungsi dari organ pencernaan  

 Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari organ pencernaan 

manusia  

L. Materi Pembelajaran 

 Organ pencernaan manusia 

M. Metode/ Model Pembelajaran 

 Ceramah  

 Tanya jawab  

 Model examples non examples 

 Tugas  

N. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Uraian Kegiatan Waktu 



1 Kegiatan awal :  

Apersepsi :  

Memberikan pertanyaan seputar pencernaan manusia 

Motivasi : 

Memberikan informasi tentang pencernaan manusia 

 

10  menit 

2 Kegiatan inti : 

 Guru menjelaskan fungsi organ pencernaan  

 Guru menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ-organ 

pencernaan pada manusia 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dimengerti dan yang belum diketahui 

 Guru mulai mengajak siswa belajar dengan menggunakan 

model examples non examples dengan prosedur sebagai 

berikut: 

q. Guru membagi kelompok peserta didik yang terdiri dari 

2 sampai  orang. 

r. Guru mempersaipkan gambar-gambar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

s. Guru menayangkan materi memalui proyektor. 

t. Guru menempelkan petunjuk dan kesempatan kepada 

peserta didik untuk memperhatikan/ menganalisis 

 

20 Menit 



gambar. 

u. Masing-masing kelompok melakukan diskusi dan 

menganalisis bagian yang merupakan contoh dan bukan 

contoh¸ lalu mencatat hasilnya.
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v. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil 

diskusinya. 

w. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa¸ guru mulai 

menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

x. kesimpulan. 

3 Kegiatan akhir : 

 Guru memberikan tugas yang berhubungan dengan model 

pembelajaran yang telah disampaikan 

 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

 Guru memeriksa tugas yang diberikan kepada siswa 

 Kesimpulan. 

 

40 menit 

 

O. Sumber belajar dan media pembelajaran : 

2. Buku paket IPA Kelas V SD/MI 

P. Penilaian 

Evaluasi 

Jenis evaluasi Bentuk evaluasi Instrument evaluasi 

Tes Lisan dan tertulis Tugas/Perintah Soal 

 

CATATAN : 

Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) x 10. 
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Mengetahui        Palembang,   September 

2016 

Observer        peneliti 

 

 

Rusni,S.T.P       Mimi Yohana 
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LEMBAR OBSERVASI MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES PADA 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS V MADRASAH 

IBTIDA’IYAH AL-HIKMAH SU-1 PALEMBANG 

 

Nama sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :  V/1 

Nama Peneliti  : Mimi Yohana 

Petunjuk                      : Isilah dengan memberi tanda ceklis pada kolom aspek yang 

diamati apabila siswa melakukan aktivitas dibawah ini. 

1. Siswa memperhatikan guru menjelaskan 

2. Siswa dapat membedakan gambar yang dimaksud guru 

3. Siswa antusias menjawab pertanyaan dari guru tentang gambar 

4. Siswa membuat rangkuman macam-macam gambar yang di tunjukkan guru 

5. Siswa mempresentasikan hasil rangkuman 

6. Siswa melakukan diskusi 

7. Siswa mengemukakan pendapat 

8. Siswa mendemontrasikan pengetahuan dan keterampilan 

9. Siswa paham akan memberikan umpan balik 

10. Siswa menyimpulkanan hasil diskusi 

 

 

No. 

 

Nama Siswa 

Kategori  

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Amelia           50 

2. Andre Saputra           50 

3. Fatimah Azzahrah           60 

4. Fazela Arzeti           70 

5. Fitria           60 

6. Ilham Machori           70 



7. Jimi           50 

8. M. Firdaus Anugrah           50 

9. M. Rizki           70 

10. Mery Andini           40 

11. Nurrahma Dina           50 

12 Rangga Saputra           80 

13. Rio           70 

14. Riskia Rahmadania           60 

15. Riska           70 

16. Sukmarani           60 

17. Yuliansyah           50 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN BERTANYA SISWA PADA 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS V MADRASAH 

IBTIDA’IYAH AL-HIKMAH SU-1 PALEMBANG 

 

Nama sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 Palembang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester :  V/1 

Nama Peneliti  : Mimi Yohana 

Petunjuk                      : Isilah dengan memberi tanda ceklis pada kolom aspek yang 

diamati apabila siswa melakukan aktivitas dibawah ini. 

1. Siswa berpartisipasi dalam kegiatan belajar 

2. Siswa aktif bertanya 

3. Siswa aktif menjawab 

4. Minat dan rasa ingin tahu siswa meningkat 

5. Pola pikir siswa lebih berkembang 

6. Pola pikir siswa ikut tertuntun pada pertanyaan dan jawaban yang baik 

7. Siswa bertanya pada masalah yang sedang dibahas 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari teman-temannya  

9. Siswa menulis pertanyaan dari teman-temannya 

10. Siswa mencatat jawaban yang dijawab temannya 

 

 

No. 

 

Nama Siswa 

Kategori  

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Amelia           80 

2. Andre Saputra           70 

3. Fatimah Azzahrah           80 

4. Fazela Arzeti           90 

5. Fitria           90 

6. Ilham Machori           90 



7. Jimi           100 

8. M. Firdaus Anugrah           80 

9. M. Rizki           90 

10. Mery Andini           70 

11. Nurrahma Dina           80 

12 Rangga Saputra           100 

13. Rio           80 

14. Riskia Rahmadania           80 

15. Riska           90 

16. Sukmarani           90 

17. Yuliansyah           100 
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KARTU KONSULTASI REVISI SKRIPSI 

Nama   : Mimi Yohana   

Nim   : 12270089 

Prodi   : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan 

Judul : Hubungan Model Examples Non Examples dengan    

Kerampilan Bertanya Siswa pada Mata Pelajaran IPA 

Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah SU-1 

Palembang 

 Pembimbing I : Nadjamudin , M.Pd.I 

Hari/tanggal Masalah yang dikonsultasikan Tanda tangan 
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Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan 
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Kerampilan Bertanya Siswa pada Mata Pelajaran IPA 
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Palembang 

Pembimbing II : Aquami, M.Pd.I 
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SURAT 

KETERANGAN 

PERSETUJUAN 

PENJILIDAN 

SKRIPSI 
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Kode : 
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Setelah melalui proses koreksi dan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa : 

NIM  : 122370089 

NAMA : Mimi Yohana 

Prodi  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Judul Skripsi : HubunganModel Examples Non Examples terhadap Keterampilan 

Bertanya Siswa pada  mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Su-1 palembang 

Maka skripsi mahasiswa tersebut disetujui untuk dijiid hardcover dan 

diperbanyak sesuai kebutuhan. 

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya 

di ucapkan terima kasih. 
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