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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi melalui hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran Sejarah di Sekolah masih tergolong pembelajaran yang penerapannya di bidang sosial 

masih rendah. Selain itu suasana belajar siswa di dalam kelas masih tergolong pasif, enggan, dan 

kurang adanya interaksi. Sehingga kemampuan siswa masih sangat kurang dalam berpikir secara logis, 

kritis, dan kreatif. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh model pembelajaran 

ekspositori terhadap pencapaian KKM kemampuan menganalisis prosek masuk dan berkembangnya 

penjajahan bangsa barat di Indonesia pada kelas XI SMK TI Pelita Nusantara kota Kediri? (2) Adakah 

pengaruh model pembelajaran example non example terhadap pencapaian KKM kemampuan 

menganalisis prosek masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa barat di Indonesia pada kelas XI 

SMK TI Pelita Nusantara kota Kediri? (3) Adakah perbedaan pengaruh model pembelajaran example 

non example terhadap kemampuan menganalisis prosek masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa 

barat di Indonesia pada kelas XI SMK TI Pelita Nusantara kota Kediri? Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian siswa kelas XI SMK TI Pelita Nusantara. Penelitian 

ini dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, menggunakan instrumen berupa Silabus, RPP, lembar 

observer peneliti, dan tes hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah melakukan uji t. Uji t yang digunakan 

ada dua macam yaitu paired sample t-test untuk menguji hipotesis 1 dan 2, berikutnya independent 

sample t-test untuk menguji hipotesis 3. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pengaruh model 

pembelajaran ekspositori secara efektif dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas eksperimen 

1 (XI-RPL) dengan rata-rata sebesar 61,19 dengan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 78,69 

terhadap materi kemampuan menganalisis proses masuk dan berkembangnya Penjajahan Bangsa Barat 

di Indonesia (2) Pengaruh model pembelajaran example non example secara efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas eksperimen  (XI-TKJ) dengan rata-rata sebesar 61,29 

dengan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 80,00 terhadap materi kemampuan menganalisis 

proses masuk dan berkembangnya Penjajahan Bangsa Barat di Indonesia. (3) Ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara siswa yang di ajar dengan model pembelajaran ekspositori dan model 

pembelajaran example non example terhadap kemampuan menganalisis proses masuk dan 

berkembangnya Penjajahan Bangsa Barat di Indonesia kelas XI SMK TI Pelita Nusantara kota Kediri. 

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan perolehan nilai rata kelas eksperimen sebesar 80,00 > nilai rata 

kelas kontrol sebesar 78,69. 

 

 

Kata kunci : pengaruh, model pembelajaran example non example, penjajahan bangsa barat, kelas XI 

SMK TI pelita nusantara kota Kediri. 
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I. LATAR BELAKANG 

Sejarah merupakan mata pelajaran 

yang mengkaji tentang isu-isu sosial 

dengan unsur kajiannya dalam konteks 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. 

Tema tema yang dikaji dalam Sejarah 

adalah fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat baik masa lalu, masa sekarang, 

dan masa-masa mendatang. Pada jenjang 

SMA/SMK, mata pelajaran IPS memuat 

materi geografi, sejarah, sosiologi, dan 

ekonomi. Melalui sejarah, peserta didik 

diharapkan dapat menjadi warga Negara 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai.   

Berbicara soal sejarah, orang sering 

berpikir bahwa ini hanyalah menyangkut 

urusan sekelompok kecil anggota 

masyarakat peminat sejarah, baik sebagai 

sejarawan professional ataupun amatir, 

termasuk pula guru (pendidik) sejarah. 

Sejarah adalah dasar bagi terbinanya 

identitas nasional yang merupakan salah 

satu modal utama dalam membangun 

bangsa, masa kini maupun dimasa yang 

akan datang ( I gde widja 1991:104) 

Pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, 

pendidikan digunakan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia 

dan juga untuk melepaskan diri dari 

keterbelakangan, dengan kata lain 

pendidikan yang bermutu digunakan untuk 

meningkatkan dan menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Adapun 

tentang fungsi pendidikan nasional, 

sebagaimana ditegaskan pada pasal 3, 

yaitu: untuk mengembangkan kemampuan 

serta meningkatkan mutu kehidupan dan 

martabat manusia Indonesia. Dalam rangka 

upaya mewujudkan tujuan nasional.  

Wujud pendidikan ini ditegaskan 

dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 bahwa 

pendidikan adalah: 

usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana 

proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi 

pembelajaran potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan 

oleh dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

 

Di Indonesia pelajaran sejarah sudah 

menjadi suatu mata pelajaran yang wajib 

dari Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah Atas. Pelajaran sejarah 

diberikan disekolah bukan hanya sekedar 
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untuk mendapatkan nilai tetapi memiliki 

andil bagi pertumbuhan dan perkembangan 

bangsa. Pembelajaran sejarah dapat 

menumbuhkan sikap nasionalisme, 

patriotisme dan kesadaran sejarah. Nilai-

nilai yang dapat dipelajari dari setiap 

peristiwa sejarah dapat dijadikan bekal dan 

dimanfaatkan oleh peserta didik dalam 

kehidupan bermasyarakat.  Pembelajaran 

sejarah yang diajarkan di tingkat Sekolah 

Dasar hingga Sekolah Menengah Atas 

pada umumnya adalah penyampaian 

pengetahuan dari guru kepada peserta didik 

yang didasarkan pada suatu kurikulum. 

Sifat dari sejarah yang juga perlu 

diperhatikan ialah bagaimana kita 

memandang masa lampau tersebut. Dengan 

mengambil anggapan oakeshott, burston 

membedakan antara cara memandang masa 

lampau secara praktis (practical past) dan 

secara historis (historical past). Yang 

pertama lebih menekankan memandang 

masa lampau dari sudut efek praktisnya 

bagi kehidupan orang yang 

memandangnya. Dalam kehidupan ini, 

mereka mungkin melihat masa lampau itu 

sebagai sangat berpengaruh bagi 

kehidupan kehidupan masa kini dan 

sekaligus juga mereka umumnya memberi 

penilaian atau mempengaruhi gambaran 

masa lampau tersebut. Sedangkan yang 

kedua, yang lebih merupakan cara pandang 

sejarawan professional, lebih menekankan 

unsur ketidakterikatan derngan peristiwa 

masa lampau tersebut, terutama dalam arti 

menghindarkan sikap sebagai partisan 

ataupun partisipan dari peristiwa-peristiwa 

yang dijadikan objek studi itu.  (burston 

dalam I gde widja 1991:102). 

 Guru merupakan faktor penentu 

yang sangat dominan dalam pendidikan 

pada umunya, karena guru memegang 

peranan dalam proses pembelajaran, 

dimana proses pembelajaran merupakan 

inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Proses pembelajaran 

merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 

hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu, dimana proses tersebut 

terkandung multiperan dari guru. Peranan 

guru meliputi banyak hal, yaitu guru 

berperan sebagai pengajar, pemimpin 

kelas, pembimbing, pengatur lingkungan 

belajar, perencana pembelajaran, 

supervisor, motivator dan sebagai 

evaluator.  

 Mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

sejarah harus terus dilakukan, karena 

pembelajaran sejarah yang diterapkan di 

sekolah sering kali terkesan kurang 

menarik dan bahkan membosankan. Sikap 

siswa cenderung apatis terhadap pelajaran 

sejarah diakibatkan oleh banyak faktor, 
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baik faktor intern maupun faktor ekstern. 

Faktor ekstern misalnya seperti penyajian 

materi pelajaran sejarah cenderung 

membosankan, metode pembelajaran yang 

kurang sesuai dengan substansi materi 

pelajaran sejarah, kurangnya sarana 

pembelajaran yang mendukung, di 

samping kinerja guru sejarah yang 

merupakan faktor utama cenderung belum 

memuaskan, dan hal itu berdampak pula 

pada kurang kondusifnya proses 

pembelajaran sejarah. Sedangkan faktor 

intern meliputi sikap siswa terhadap 

pelajaran cenderung kurang positif, begitu 

juga dengan minat dan motivasi yang 

cenderung rendah (Aman, 2011: 7). 

Pelajaran sejarah hanya dirasakan siswa 

hanyalah mengulangi hal-hal yang sama 

dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah Atas. Tugas pokok 

pembelajaran sejarah adalah dalam rangka 

character building peserta didik. 

Pembelajaran sejarah akan membangkitkan 

kesadaran empati dikalangan peserta didik, 

yaitu sikap simpati dan toleransi terhadap 

orang lain yang disertai dengan 

kemampuan mental dan sosial untuk 

megembangkan imajinasi dan sikap kreatif, 

inovatif serta sikap partisipatif. 

 Dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan, sebagai guru menginginkan 

pembelajaran yang yang efektif dan 

menyenangkan. Dewasa ini telah 

berkembang model pembelajaran yang 

dianggap efektif untuk diterapkan, yakni 

model pembelajaran tipe kooperatif 

example non example. Menurut trianto 

(2007:62) 

 Model pembelajaran example non 

example meruppakan salah satu model 

pembelajaran adalah metode yang 

menggunakan media gambar dalam 

penyampaian materi pembelajaran yang 

bertujuan mendorong siswa untuk belajar 

berfikir kritis dengan jalan memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang 

terkandung dalam contoh- contoh gambar 

yang disajikan. 

 Ciri utama dari example non 

example adalah keunggulan siswa dapat 

lebih kritis dalam menganalisis gambar, 

siswa mengetahui aplikasi dari materi 

berupa contoh gambar dan siswa diberi 

kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya. Kelemahan tidak semua 

materi dapat disajikan dalam bentuk 

gambar dan memakan waktu lama. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti 

selama mengikuti praktek pengalaman 

lapangan (PPL), proses pembelajaran yang 

digunakan di SMK TI PELITA 

NUSANTARA Kota Kediri adalah 

pembelajaran yang terpusat pada guru, 

sehingga aktivitas yang dilakukan siswa 

biasanya hanya dudu, mendengar, dan 

mencatat kemudian guru melatih siswa 
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dengan mengerjakan soal dan 

mementingkan hasil dari pada proses. 

Keadaan seperti ini tidak dapat 

memberikan kesempatan siswa aktif 

selama proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran kurang bermakna serta tidak 

tercapainya hasil belajar yang di inginkan, 

dan analisis ataupun nilai oleh siswa 

terhadap mata pelajaran IPS khususnya 

sejarah cenderung berkurang. Karena cara 

mengajar juga mempengaruhi ketertarikan 

siswa terhadap mata pelajaran yang di 

ajarkan. 

 Berdasarkan uraian dan pemikiran 

di atas, maka peneliti bermaksut 

melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Model Pembelajaran 

Example Non Example Terhadap 

Kemampuan Menganalisis Proses 

Masuk Dan Berkembangnya Penjajahan 

Bangsa Barat Di Indonesia Pada Kelas 

XI SMK TI Pelita Nusantara Kota 

Kediri Tahun Ajaran 2017/2018” 

 

II. METODE 

Varibel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiata yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono 

(2016: 61). Dalam penelitian ini ada dua 

variabel yaitu :  

1. Variable Model pembelajaran example 

non example. 

Definisi operasional Model 

pembelajaran example non-example adalah 

salah satu contoh model pembelajaran 

yang menggunakan media. Media dalam 

pembelajaran merupakan sumber yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Manfaat media ini adalah untuk guru 

membantu dalam proses mengajar, 

mendekati situasi dengan keadaan yang 

sesungguh nya. Dengan media diharapkan 

proses belajar dan mengajar lebih 

komunikatif dan menarik. 

Pembelajaran example non-

example atau juga biasa disebut example 

and non-example model pembelajaran 

yang menggunakan gambar sebagai media 

pembelajaran. Penggunaan media gambar 

ini disusun dan dirancang agar anak dapat 

menganalisis gambar tersebutmenjadi 

sebuah bentuk diskripsi singka  tmengenai 

apa yang ada di dalam gambar.Variable ini 

berkedudukan sebagai variable bebas 

(independen) diamana variable ini dapat 

mempengaruhi variable lain yaitu 

pembelajaran example non example dapat 

mempengaruhi analisis siswa terhadap 

proses masuk dan berkembangnya 

penjajahan bangsa barat di Indonesia.  

2. Variable kemampuan menganalisis 

proses masuk dan berkembangnya 

penjajahan bangsa barat di Indonesia. 
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Definisi operasional kemampuan 

menganalisis proses masuk dan 

berkembangnya penjajahan bangsa barat di 

Indonesia merupakan keadaan yang dapat 

berdiri sendiri tanpa tergantung orang lain 

dalam analisa yang dilakukan sesuai 

dengan keadaan individu. Adapaun 

indikator mengenai kemampuan 

menganalisis proses masuk dan 

berkembangnya penjajahan bangsa barat di 

indonesia yaitu kemampuan menganalisis 

mengenai proses  masuk, mampu 

menganalisis berkembangnya penjajahan 

bangsa barat di indonesia. Variable 

kemampuan menganalisis proses masuk 

dan berkembangnya penjajahan bangsa 

barat di Indonesia ini berkedudukan 

sebagai variable terikat (dependen) yang 

tergantung pada variable lain. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh model pembelajaran 

eksploitasi secara efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa 

kelas eksperimen 1 (XI-RPL) dengan 

rata-rata sebesar 78,09 lebih besar 

dibandingkan pengaruh model 

pembelajaran konvensional pada siswa 

kelas kontrol (XI-Multimedia) dengan 

rata-rata sebesar 76,11 terhadap materi 

kemampuan menganalisis proses masuk 

dan berkembangnya Penjajahan Bangsa 

Barat di Indonesia.  

2. Pengaruh model pembelajaran example 

non example secara efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa 

kelas eksperimen 2 (XI-TKJ) dengan 

rata-rata sebesar 80,00 lebih besar 

dibandingkan pengaruh model 

pembelajaran konvensional pada siswa 

kelas kontrol (XI-Multimedia) dengan 

rata-rata sebesar 76,11 terhadap materi 

kemampuan menganalisis proses masuk 

dan berkembangnya Penjajahan Bangsa 

Barat di Indonesia.  

3. Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara siswa yang di ajar 

dengan model pembelajaran eksploitasi 

dan model pembelajaran example non 

example terhadap kemampuan 

menganalisis proses masuk dan 

berkembangnya Penjajahan Bangsa 

Barat di Indonesia kelas XI SMK TI 

Pelita Nusantara kota Kediri. Hal ini 

dapat dibuktikan berdasarkan perolehan 

t-hitung 3,653 > t-tabel 2,008 pada df 

sebesar 50, sehingga hipotesis nol (Ho) 

ditolak pada taraf signifikan 5% dan 

hipotesis kerja (Ha) terbukti benar. 

       Berdasarkan simpulan tersebut dapat 

dikemukakan implikasi hasil penelitian 

sebagai berikut: 
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        Salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap penguasaan materi siswa dalam 

proses pembelajaran Sejarah adalah model 

pembelajaran yang diterapkan di dalam 

kelas oleh guru. Apabila model yang 

dipilih sesuai dengan materi pembelajaran, 

maka proses pembelajaran memiliki nilai 

kebermaknaan yang tinggi terhadap siswa. 

Pemilihan model pembelajaran yang tidak 

sesuai seperti halnya model secara 

konvensional. Sebaliknya apabila metode 

yang dipilih sesuai seperti halnya model 

pembelajaran example non example, 

dengan diterapkannya model tersebut 

siswa akan menjadi lebih aktif karena 

menekankan imajinasi siswa secara penuh, 

sehingga siswa akan termudahkan dalam 

memahami materi pembelajaran yaitu 

kemampuan menganalisis proses masuk 

dan berkembangnya Penjajahan Bangsa 

Barat di Indonesia pada mata pelajaran 

Sejarah.  

         Implikasi hasil penelitian ini adalah 

menerima asumsi teori, yaitu terbukti 

penggunaan model pembelajaran example 

non example berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan menganalisis proses 

masuk dan berkembangnya Penjajahan 

Bangsa Barat di Indonesia. 

       Berdasarkan temuan-temuan yang 

peneliti dapatkan selama melaksanakan 

penelitian, maka peneliti mencoba 

mengemukakan beberapa saran yang bisa 

dijadikan masukan bagi beberapa pihak 

yang berkecimpung di dalam dunia 

pendidikan. Adapun saran-saran yang 

dapat peneliti sampaikan antara lain yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Bagi dunia pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bahan masukan tentang 

penerapan model pembelajaran yang 

baik untuk meningkatkan pembelajaran 

sejarah yang efektif. Penerapan model 

pembelajaran example non example 

terhadap pembelajaran sejarah dapat 

memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan secara komprehensif dan 

menjadi menarik bagi guru saat 

menerapkannya di dalam kelas. 

2. Bagi guru 

Strategi pembelajaran yang memiliki 

konsep yang yang bersifat menarik dan 

terbuka, akan memberikan variasi 

pembelajaran tersendiri bagi guru untuk 

lebih sering melakukan pembaharuab 

praksis dalam penerapan model dan 

metode pembelajaran yang inovatif. 

Penerapan model pembelajaran example 

non example adalah salah satu alternatif 

guru dalam memberikan wawasan 

secara luas untuk mendapatkan 

informasi lebih terkait implementasi 

dengan kreasi-kreasi terbarukan dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).   
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan 

peneliti dapat dijadikan sumbangan 

penelitian di dalam dunia pendidikan dan 

dijadikan tolak ukur untuk peneliti 

selanjutnya agar lebih berkembang secara 

dinamis dan menyeluruh.  
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