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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran PKn di SDS Pawyatan Daha masih menggunakan model konvensional 

atau model pembelajarannya kurang menarik, dimana peran guru masih sangat dominan 

sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan “Posttest-Only 

Control Design”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan subyek 

penelitian siswa kela III SDS Pawyatan Daha Kota Kediri. Instrumen yang digunakan 

berupa perangkat pembelajaran, tes, dan lembar observasi. 

Hasil penelitian ditemukan temuan : (1) aktivitas siswa pada saat melaksanakan 

pembelajaran dengan model Example Non Example memiliki banyak perubahan dari 

yang pasif menjadi aktif. Hal ini di buktikan dari hasil analisis data, pada pertemuan 

pertama siswa ada yang tidak melakukan aspek yang telah ditentukan, aspek kedua 

siswa lebih cenderung bisa mengikuti pembelajaran dengan model yang dilaksanakan, 

pertemuan ketiga semua siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. (2) ada perbedaan 

pengaruh yang signifikan dengan model Example Non Example terhadap kemampuan 

mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti, kebhinekaan, kekayaan alam, dan 

keramahtamahan pada siswa kelas III SDS Pawyatan Daha Kota Kediri. Hal ini terbukti 

dari hasil analisis data  diperoleh         (7,899) >        (0,05) pada taraf signifikan 5% 

(p>0,05) yang berati    ditolak dengan signifikan.  

 

 

 

KATA KUNCI : Model Example Non Example, Kemampuan Mengenal Kekhasan     

                           Bangsa Indonesia Seperti Kebhinekaan, Kekayaan Alam,  

                           Keramahtamahan 
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I. LATAR BELAKANG 

Mengingat peran PKn yang sangat 

penting dalam proses peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia. Maka 

upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn memerlukan perhatian 

yang serius. Berbagai macam upaya telah 

dikemukakan untuk memperbaiki 

pembelajaran PKn, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan media visual karena 

jika pembelajaran PKn hanya 

menggunakan ceramah maka siswa tidak 

akan mengerti maksud dari materi tersebut. 

Dengan menggunakan media visual peserta 

didik akan lebih bisa mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, 

kekayaan alam, dan keramahtamahan. 

Oleh karena itu, kondisi 

pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong siswa dalam 

mencari tahu dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberi tahu. 

Maka siswa tidak hanya di beri tahu oleh 

guru saja melainkan siswa juga dapat 

mencari jawaban dengan pengamatan 

sendiri misalnya juga dengan 

menggunakan observasi ataupun 

pengamatan, dengan begitu siswa dapat 

menemukan jawabanya sendiri tanpa 

diberitahu oleh guru dan jika pembelajaran 

hanya berpusat pada guru maka siswa akan 

menjadi pasif.  

 

Dari uraian di atas, diperlukan suatu 

tindakan atau upaya terutama dari guru 

agar dapat mengembangkan kemampuan 

belajar siswa secara efektif dan tepat 

sasaran khususnya pada materi mengenal 

kekhasan bangsa Indonesia seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, dan 

keramahtamahan. Guru diharapkan selalu 

dapat berinovasi dalam menciptakan 

pembelajaran yang aktif, menarik, dan 

menyenangkan bagi siswa yang pada 

akhirnya dapat membantu siswa dalam 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Dalam hal peningkatan 

kemampuan mengenal kekhasan bangsa 

Indonesia pada siswa kelas III sekolah 

dasar, dapat diterapkan suatu model atau 

gabungan dari dua model pembelajaran, 

dimana model-model tersebut dapat saling 

mendukung satu sama lain dalam 

mengembangkan kemampuan mengenal 

kekhasan bangsa Indonesia. 

Menyikapi keadaan belajar mengajar 

yang ada di SD Pawyatan Daha Kota 

Kediri tahun ajaran 2014/2015, diperlukan 

inisiatif panggunaan model pembelajaran 

agar tercipta suasana belajar yang kondusif 

dan menyenangkan bagi siswa dalam 

mempelajari PKn sehingga memperoleh 

hasil yang baik, dan siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, 

kekayaan alam, dan keramahtamahan juga 

mendapatkan suatu kemudahan sehingga 
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dapat meningkatkan kualitas belajarnya, 

maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH MODEL EXAMPLE 

NON EXAMPLE DIDUKUNG MEDIA 

VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN 

MENGENAL KEKHASAN BANGSA 

INDONESIA SEPERTI 

KEBHINEKAAN, KEKAYAAN ALAM, 

KERAMAHTAMAHAN SISWA KELAS 

III SDS PAWYATAN DAHA 1, 2 KOTA 

KEDIRI” 

 

II. METODE 

Atas dasar pernyataan di atas maka 

penelitian yang berjudul pengaruh model 

Example Non Example didukung media 

visual terhadap kemampuan mengenal 

kekhasan bangsa indonesia seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan  siswa kelas III, memiliki 

dua variabel yaitu:  

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variael dependen (terikat). 

Di sini variabel bebasnya adalah 

Model Example Non Example. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

Di sini variabel terikatnya adalah 

kemampuan mengenali kekhasan 

bangsa Indonesia seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh data 

penelitian. Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

soal-soal tes dan lembar observasi. 

Dalam memberikan soal-soal tes, 

soal dibuat berdasarkan gambar materi 

yang telah diberikan guru sebelumnya. 

Untuk mengumpulkan data tentang skor 

kemampuan digunakan alat ukur berupa 

soal 5 item soal uraian. 

1. Perencanaan pembelajaran 

(melakukan observasi, 

konsultasi dengan dosen, dan 

guru kelas mengenai model 

pembelajaran yang akan 

digunakan). 

2. Uji coba tes di kelas yang 

sudah pernah diberikan materi 

berkaitan dengan kekhasan 

bangsa Indonesia. 

3. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai rencana (guru 

menyiapkan materi dan 

mengaplikasikan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses 
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pembelajaran di kelompok 

eksperimen). 

4. Menyiapkan butir-butir 

pertanyaan yang mengandung 

pencapaian indikator. 

5. Menyusun pertanyaan ke 

dalam LKS yang dikerjakan 

secara berkelompok. 

6. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai rencana (guru 

menyiapkan materi dan 

mengaplikasikan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas 

eksperimen). 

7. Memberikan soal dalam bentuk 

LKS (post test) pada kelompok 

eksperimen. 

8. Melakukan penilaian post test 

pada kelompok eksperimen. 

9. Melakukan langkah-langkah 

yang sama terhadap kelompok 

kontol tanpa menerapkan 

model Example Non Example. 

10. Menganalisa perbedaan 

klasifikasi skor kemampuan 

tanpa menggunakan model 

Example Non Example dan 

dengan menggunakan model 

Example Non Example. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah 

cara yang dilakukan untuk 

menganalisis data dengan tujuan 

pengolahan data menjadi sebuah 

informasi, sehingga sifat-sifat 

datanya dengan mudah dapat 

dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan deskripsi data.  

a. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa 

digunakan untuk mencari 

keaktifan siswa selama 

mengikuti pembelajaran 

berlangsung, dan untuk 

mencari data aktifitas siswa 

digunakan secara deskriptif. 

Deskriptif ini digunakan untuk 

mencari keaktifan siswa 

selama mengikuti 

pembelajaran berlangsung. 

b. Data Hasil Belajar 

Di dalam teknik uji t ini 

dilakukan untuk mencari ada 

atau tidaknya pengaruh model 

Example Non Example 

terhadap kemampuan 

mengenal kekhasan bangsa 

Indonesia seperti, kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan siswa kelas 

III SDS Pawyatan Daha. Dan 

untuk mencari data tersebut 

menggunakan teknik analisis 

data uji t. 
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Dari pengamatan 

lapangan. Yaitu dengan 

menggunakaan uji t-test satu 

sampel, uji t-test sampel bebas 

dan disampaikan dengan 

menggunakan SPSS 16.0. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Analisis Data 

1. Data Hasil Aktivitas Siswa 

a. Prosedur Analisis Data 

Data keaktifan siswa 

diperoleh dari hasil observasi 

keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran, dimana terdapat 

7 indikator keaktifan siswa, 

yaitu memperhatikan 

penjelasan guru, mengamati 

gambar-gambar yang sesuai, 

bertanya/berpendapat, 

berdiskusi mengerjakan tugas 

dikelompoknya, bertanggung 

jawab dikelompoknya, 

membaca buku LKS, membuat 

kesimpulan materi. Prosedur 

analisis data hasil observasi 

keaktifan siswa sesuai dengan 

teknik analisa data yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya, 

yaitu dengan melihat apakah 

siswa mampu melakukan 

aspek-aspek yang telah di 

sajikan oleh guru. 

b. Interpretasi Hasil Analisis Data 

Dari hasil analisis data 

diperoleh bahwa keaktifan siswa 

selama pembelajaran dengan 

menggunakan  model Example Non 

Example adalah terdapat 2 siswa 

yang sangat aktif selama 

pembelajaran, 5 siswa yang aktif 

selama pembelajaran, dan 1 siswa 

yang cukup aktif selama 

pembelajaran. Berdasarkan data yang 

telah diperoleh maka keaktifan siswa 

pada penerapan model pembelajaran 

Example Non Example pada materi 

mengenal kekhasan bangsa Indonesia 

seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan termasuk dalam 

kategori aktif.  

2. Data Hasil Belajar 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Pada Posttest 

 

Tests of Normality 

 
kela

s 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

postt

est 

1 .186 30 .010 .852 30 .001 

KE .120 30 .200
*
 .933 30 .060 

a. Lilliefors Significance 

Correction 

    

*. This is a lower bound of the true 

significance. 
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Data pengambilan keputusan 

adalah dengan tingkat signifikan 5% 

atau 0,05. Dari tabel di atas diperoleh 

nilai signifikan 0,001 maka data 

tersebut < 0,05 artinya data tersebut 

berdistribusi normal. 

b. Homogenitas 

Hasil uji homogenitas hasil 

posttest kelompok kontrol dan 

eksperimen pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Homogenitas Pada Post Test 

 

Data pengambilan keputusan adalah 

dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. 

Berdasarkan data tabel di atas diperoleh 

nilai signifikan 0,853 > 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa varians pada kedua 

sampel adalah homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pengambilan keputusan 

adalah dengan tingkat signifikan 5% atau 

0,05. Berdasarkan data tabel di atas 

diperoleh          7,899 >        0,05. 

Dari tabel hasil uji t di atas 

menunjukkan bahwa terlihat pada nilai 

        7,899. Nilai ini lebih besar dari 0,05 

sehingga    diterima atau terdapat 

pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran Example Non Example 

terhadap kemampuan menyelesaikan 

               Test of Homogeneity of Variances 

posttest    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.035 1 58 .853 

c. Uji t 

Tabel 4.8 

Analisis Uji t 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig

. 

(2-

tail

ed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

  Lower Upper 

po

stt

est 

Equa

l 

varia

nces 

assu

med 

.035 .853 

-

7.89

9 

58 
.00

0 

-

16.30

0 

2.064 

-

20.43

1 

-

12.16

9 

Equa

l 

varia

nces 

not 

assu

med 

  

-

7.89

9 

58.0

00 

.00

0 

-

16.30

0 

2.064 

-

20.43

1 

-

12.16

9 
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masalah kekhasan bangsa Indonesia siswa 

kelas III SDS Pawyatan Daha Kota Kediri. 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan 

untuk menjawab rumusan masalah 

nomor 2 yang berkaitan dengan data 

hasil belajar siswa. Pengujian 

hipotesis ini menggunakan bantuan 

program SPSS 16.0. Dari hasil 

analisis data diperoleh nilai         

sebesar 7,899 selanjutnya nilai 

        tersebut dibandingkan dengan 

nilai        dengan taraf signifikan 

5% atau 0,05. Maka  7,899 > 0,05 

signifikan sehingga H0 ditolak H1 

diterima. 

B. Pembahasan 

1. Keaktifan siswa pada penerapan 

model pembelajaran Example Non 

Example  

Keaktifan siswa tersebut 

tentunya tidak lepas dari penerapan 

model pembelajaran Example Non 

Example. Dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran Example Non Example 

siswa didorong untuk secara aktif 

mengamati gambar serta 

mengeluarkan pendapatnya dan juga 

siswa didorong untuk selalu bertanya 

jawab tentang hal-hal yang tidak di 

mengerti berkaitan dengan materi 

yang telah disajikan. Sehingga siswa 

menjadi aktif dalam pembelajaran 

dan dengan menggunakan model 

Example Non Example rasa ingin 

tahu dari siswa muncul dan setelah 

rasa ingin tahu siswa muncul, siswa 

dapat aktif dalam pembelajaran yang 

sedang berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajaran 

yang telah disajikan oleh guru. 

Model Example Non Example juga 

membuat siswa bisa lebih 

berkomunikasi dengan cara 

berdiskusi dengan teman di kelasnya, 

sehingga hubungan antar teman bisa 

terjalin dengan baik. Melalui model 

Example Non Example dengan 

disajikan berbagai gambar yang 

sesuai dengan materi siswa menjadi 

semangat dalam belajar dan tingkat 

keaktifan para siswa juga meningkat 

dari yang sebelumnya. Pada 

pertemuan pertama siswa ada yang 

tidak melakukan aspek yang telah 

ditentukan oleh guru untuk aspek 

kedua siswa lebih cenderung bisa 

mengikuti pembelajaran dengan 

model yang telah dilaksanakan guru 

dan untuk pertemuan ketiga semua 

siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, itu membuktikan 

bahwa pembelajaran dengan model 

Example Non Example dapat 

mengaktifkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran di sekolah. 
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2. Hasil belajar siswa pada penerapan 

model Example Non Example  

Berdasarkan perhitungan 

analisis di atas dapat dijelaskan 

mengenai ketuntasan belajar siswa 

sebesar 11 siswa atau 36,6% pada 

kelas kontrol, sedangkan pada kelas 

eksperimen mampu mencapai 30 

siswa atau sebesar 100% setelah 

menggunakan model pembelajaran 

Example Non Example dapat di 

simpulkan bahwa H0 ditolak H1 

diterima, sehingga menunjukkan 

bahwa model Example Non Example 

dapat mempengaruhi pembelajaran 

siswa menjadi yang lebih baik. 

Kemudian dari perhitungan 

dengan menggunakan teknik uji t 

diperoleh Ttabel dengan taraf 

signifikan 5% atau 0,05. Maka  7,899 

< 0,05 signifikan ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh dengan 

menggunakan model Example Non 

Example pada mata pelajaran PKn 

materi mengenal kekhasan bangsa 

Indonesia seperti kebhinekaan, 

kekayaan alam, keramahtamahan 

yang menitik beratkan pada 

kemandirian, keaktifan, kemampuan 

bersosialisasi dengan baik serta 

menghargai pendapat orang lain, 

sehingga siswa dapat bertukar 

pikiran dengan baik, siswa juga 

dapat menggali ilmu yang sudah 

diperoleh dengan tujuan penerimaan, 

pemahaan, dan juaga sisa mampu 

memecahkan masalah dengan baik. 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa 

model pembelajaran Example Non 

Example mampu mempengaruhi 

meningkatnya hasil belajar PKn 

siswa sehingga mencapai ketuntasan 

belajar. 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dikemukaan pada bab IV dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Aktivitas siswa selama menggunakan 

model pembelajaran Example Non 

Example pada materi kekhasan 

bangsa Indonesia seperti, 

kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan siswa kelas III SDS 

Pawyatan Daha Kota Kediri tahun 

ajaran 2014/2015 berkategori aktif 

karena selama tiga kali pertemuan 

ada peningkatan belajar siswa selama 

mengikuti pembelajaran. 

2. Ada pengaruh model pembelajaran 

Example Non Example pada materi 

kekhasan bangsa Indonesia seperti, 

kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan siswa kelas III SDS 

Pawyatan Daha Kota Kediri tahun 

ajaran 2014/2015. 

Berdasarkan simpulan di atas dapat 

dikemukakan implikasi hasil penelitian 

sebagai berikut, dalam proses belajar 
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mengajar ada empat komponen penting 

yang berpengaruh bagi keberhasilan 

belajar siswa, yaitu bahan ajar, suasana 

belajar, sumber belajar, serta guru sebagai 

subyek pembelajaran. Komponen-

komponen tersebut sangat penting dalam 

proses belajar, jadi melemahnya satu atau 

lebih komponen dapat menghambat 

tercapainya tujuan belajar yang optimal 

sehingga, dapat disimpulkan pula bahwa 

strategi pembelajaran merupakan salah 

satu komponen penting dalam kegiatan 

belajar mengajar yang nantinya dapat 

menciptakan suasana belajar yang dinamis 

dan menyenangkan. Oleh karena itu guru 

sebagai subyek pembelajaran harus dapat 

memilih model pembelajaran tepat, 

sehingga materi pembelajaran yang 

disampaikan dapat diterima oleh siswa 

dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat 

terealisasikan. 

Implikasi hasil penelitian ini adalah 

menerima asumsi teori, yaitu terbuktinya 

penggunaan model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan materi 

pembelajaran sehingga dapat menunjukkan 

perbedaan sangat signifikan terhadap 

penguasaan konsep belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

siswa kelas III SDS Pawytan Daha Kota 

Kediri tahun ajaran 2014/2015, maka 

penulis perlu menyampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi guru 

Dalam proses belajar mengajar 

hendaknya guru mengurai 

penggunaan model konvensional dan 

monoton. Guru bisa menggunakan 

model pembelajaran Example Non 

Example dengan menggunakan 

gambar siswa akan lebih 

bersemangat dalam pembelajaran 

sebagai alternatif dalam 

penyampaian materi pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dan aktivitas siswa dalam 

proses pemeblajaran. 

Sebaiknya guru lebih aktif dan 

lebih kreatif lagi dalam 

mengembangkan model 

pembelajaran yang dapat mendukung 

proses pemeblajaran tentunya model 

pembelajaran juga disesuaikan 

dengan materi pembelajaran, agar 

pembelajaran lebih menarik dan 

menyanangkan, sehingga membuat 

siswa lebih aktif lagi dalam 

mengikuti pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

Siswa SDS Pawyatan Daha 

Kota Kediri harus berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar dan  

memiliki keberanian untuk 

menyelesaikan masalah PKn  yang 

selama ini dianggap sebagai mata 

pelajaran sulit. 

3. Bagi penelitian berikutnya 
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Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan referensi bagi penelitian 

lanjutan untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam tentang model 

pembelajaran Example Non 

Example. 

Berdasarkan penelitian yang saya 

lakukan kemarin tidak hanya memiliki 

kelebihan tetapi juga terdapat banyak 

kelemahan anatar lain dari segi siswa nya, 

karena peneliti bukan guru tetap di sekolah 

tersebut pada saat awal melakukan 

pembelajaran siswa sering kali 

meremehkan peneliti dan kurang 

menghargai, kelemahan selanjutnya dari 

waktu yang tersedia itu ada jarak istirahat, 

artinya setelah satu jam pelajaran istirahat 

dan kemudian dilanjutkan lagi, itu 

sebenarnya membuat konsentrasi siswa 

terganggu ketika sedang fokus kepada 

materi pembelajaran kemudian jam 

istirahat berbunyi. Sejauh peneliti 

melakukan penelitian hanya itu  yang 

menjadi kelemahan saat melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. 
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