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ABSTRAK 

Restya Dwi Astanti. 2018. “Studi komperasi picture and picture dan examples non 

examples terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Kelas VII di 

SMP Negeri 10 Kota Jambi”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi. 

Jurusan PIPS FKIP Universitas Jambi.  Pembimbing I Prof. Dr. Drs. H. 

Khairinal, Dpt, BA. M.Si, Pembimbing II Siti Syuhada, S.Pd, ME  

 

Kata Kunci: Picture and picture, examples non examples, hasil belajar siswa 

 

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 10 Kota Jambi, bahwa pembelajaran  

ekonomi yang dilakukan masih banyak yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan, dengan demikian 

dalam proses pembelajaran  ada beberapa permasalahan  yang dapat ditemukan  pada 

siswa, kemampuan siswa belajar masih pada tingkat hapalan, sehingga menyebabkan 

hasil belajar siswa rata-rata di bawah standar pada pelajaran ekonomi. Ini dapat 

dibuktikan hasil data sekolah SMP Negeri 10 Kota Jambi dengan 38% siswa kelas VII 

mendapat nilai di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70  pada  

mata pelajaran ekonomi. Berikut ini merupakan kasil belajar IPS kelas VII. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dan 

examples non examples pada siswa kelas VII di SMP Negeri 10 Kota Jambi.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian True Experimental Design. Dalam 

desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara purposive 

sampling. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

mengambil sampel berdasarkan pertimbangan peneliti dan guru kelas VIII SMP Negeri 

10 Kota Jambi, artinya dengan mengambil dua kelas yang memiliki nilai rata-rata 

kemampuan belajar IPS yang hampir sama atau homogen yang ditunjukkan dengan 

rata-rata nilai hasil ujian harian mata pelajaran IPS Terpadu semester ganjil Kelas yang 

menjadi subjek penelitian ini yaitu kelas VIII D dan kelas VIII G. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk uji normalitas dapat dilihat bahwa Lhitung  < 

Ltabel untuk kedua kelas sampel. Yaitu 0,0864 < 0,1497 untuk kelas eksperimen I dan 

0,1088 < 0,1497 untuk kelas eksperimen 2. Untuk uji homogenitas terlihat bahwa Fhitung 

< Ftabel, yaitu 0,97 < 3,15 maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen  I dan kelas 

eksperimen 2 memiliki variansi yang homogen, untuk uji hipotesis dilihat bahwa thitung  

> ttabel yaitu 3.205883 > 1,6676 .   

Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dan 

examples non examples pada siswa kelas VII di SMP Negeri 10 Kota Jambi. 
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PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan di sekolah-sekolah belum seperti 

apa yang diharapkan, apabila dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap  materi ajar. 

Walaupun  sering kali  kita mengetahui bahwa banyak siswa yang mungkin mampu 

menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya. Tetapi pada 

kenyataan mereka seringkali  tidak memahami dan tidak mengerti secara mendalam 

pengetahuan yang bersifat hafalan tersebut.  Pengertian  atau pemahaman  yang 

dimaksudkan  di sini adalah pemahaman siswa terhadap kualitas  dimana fakta-fakta  

saling berkaitan dan kemampuannya untuk menggunakan  pengetahuannya tersebut 

dalam situasi baru. 

Mengingat pentingnya  komponen guru dalam proses belajar mengajar, maka 

salah satu unsur penting yang harus dimiliki guru adalah penguasaan beberapa model 

pembelajaran. Model pembelajaran pada suatu kelas tertentu  atau pada wilayah tertentu 

belum tentu akan cocok untuk kelas dan wilayah yang lain. Model pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan selama ini sangat 

mendominasi dalam proses belajar mengajar di sekolah pada umumnya. Siswa dianggap 

sebagai kertas kosong di mana guru akan menggoreskan pengetahuan di atasnya. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi  jenuh, bosan dan pasif di dalam kelas. 

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 10 Kota Jambi, bahwa pembelajaran  ekonomi 

yang dilakukan masih banyak yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

dengan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan, dengan demikian dalam proses 

pembelajaran  ada beberapa permasalahan  yang dapat ditemukan  pada siswa, 

diantaranya yaitu siswa kurang aktif atau hanya sebagian  siswa yang aktif dalam kelas, 

kemampuan siswa belajar masih pada tingkat hapalan, sehingga menyebabkan hasil 

belajar siswa rata-rata di bawah standar pada pelajaran ekonomi. Ini dapat dibuktikan 

hasil data sekolah SMP Negeri 10 Kota Jambi dengan 25% siswa kelas VII mendapat 

nilai di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70  pada  mata 

pelajaran ekonomi  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. 2.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah ”Key Term atau kata kunci yang valid dalam setiap dunia 

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan” (Syah, 

2003: 59). 

Harold Spears dalam Suprijono (2013:2) ”mengatakan Learning is shown by a 

change in behavior as a result of experience (Dengan kata lain,bahwa belajar adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah 

tertentu)”. 

Belajar merupakan suatu proses  mengkonstruksi pengetahuan 

melalui  keterlibatan fisik dan mental siswa secara  aktif. Belajar juga 

merupakan  suatu proses mengasimilasikan  dan menghubungkan bahan 

yang dipelajari dengan  pengalaman-pengalaman yang dimiliki seseorang 

sehingga pengetahuannya tentang obyek tertentu menjadi lebih kokoh 

(Aunurrahman, 2009:18-19) 

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti “berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki arti bahwa belajar adalah 

sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu, yang merupakan usaha manusia 
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untuk memenuhi kebutuhannya agar mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum 

dimiliki sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, mengerti, 

memahami, dapat melaksanakan dan memiliki sesuatu. 

2.2. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Winkel dalam (Purwanto, 2013:45) “hasil belajar merupakan 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah sikap dan tingkah lakunya”. 

Sedangkan menurut Soedijarto dalam (Purwanto, 2013:46) “hasil belajar sebagai tingkat 

penguasaan yang dicapai mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan”. 

 Menurut Hamalik (2001:31) “hasil belajar pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, ablititas dan keterampilan”. Hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mngalami aktivitas 

belajar Anni (2006:4). Benyamin S. Bloom (Anni, 2006:7) “menyebutkan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

a) Ranah kognitif (cognitive domain) 

2.3. Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran adalah “suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalam nya 

buku-buku, film, computer, kurikulum dan lain-lain” (Joyce dalam Trianto 2009:5) 

Menurut Soekamto (Trianto, 2009:5) Model pembelajaran adalah “kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu sehingga berfungsi sebagai pedoman bagi 

para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

siswa”. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak bahwa 

model pembelajaran memberikan kerangka dan arahan bagi guru untuk mengajar. 

Arends (Trianto, 2009:5) menyatakan “The term teaching model 

refers to a particular approach to instruction that includes its goals, 

syntax, environment, and management system”. Istilah model 

pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu 

termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem 

pengelolaannya. 

 

Adapun Mills dalam Suprijono (2013:45) mengemukakan Model pembelajaran 

adalah “bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. 

Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah 

pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari 

hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif 

dan efisien. Suatu kegiatan pembelajaran di kelas disebut model 

pembelajaran jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) ada kajian 

ilmiah dari penemu atau ahlinya. 2) ada tujuannya. 3) ada tingkah laku yang 

spesifik 4) ada kondisi spesifik yang diperluakan agar tindakan/kegiatan 

pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara efektif (Suyitno, 2006: 2) 

 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 
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belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu sehingga berfungsi sebagai pedoman bagi 

para perancang pembelajaran. Model pembelajarn dalam penelitian ini adalah  

kooperatif Examples Non Examples dan model pembelajaran picture and picture. 

2.4. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan 

yang terdapat di sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk di pedesaan 

dengan di perkotaan berbeda dalam cara pemanfaatan lahannya. Perbedaan tersebut di 

antaranya dipengaruhi oleh karakteristik kebutuhan masyarakat, mata pencaharian dan 

intensitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing daerah. 

Untuk mempermudah mempelajari kegiatan penggunaan lahan ini, pembahasan 

akan dibagi menjadi penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian dan nonpertanian. 

III  METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian True Experimental Design. Menurut 

Sugiyono (2012:75) “bentuk desain eksperimen ini bahwa sampel yang digunakan 

untuk eksperimen maupun sebagai kelompok control diambil secara random dari 

populasi tertentu”. Jadi cirinya adalah adanya kelompok control dan sampel dipilih 

secara random.  

3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2017/2018 semester genap. Lokasi 

atau tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 10 kota jambi pada Siswa Mata 

pelajaran IPS Kelas IX SMP Negeri 10 Kota Jambi”. 

3.3. Subjek Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester ganjil 

SMP Negeri 10 Kota Jambi, Tahun Pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 7 kelas 

dengan jumlah siswa sebanyak 243 siswa. Menurut Ridwan (2010:70) sampel penelitian 

adalah “sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili 

seluruh populasi”. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

mengambil sampel berdasarkan pertimbangan peneliti dan guru kelas VIII SMP Negeri 

10 Kota Jambi, artinya dengan mengambil dua kelas yang memiliki nilai rata-rata 

kemampuan belajar IPS yang hampir sama atau homogen yang ditunjukkan dengan 

rata-rata nilai hasil ujian harian mata pelajaran IPS Terpadu semester ganjil Kelas yang 

menjadi subjek penelitian ini yaitu kelas VIII B dan kelas VIII D. 

3.4. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Kota Jambi pada Kelas VII. 

3.5. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tangal 23 Maret sampai dengan 13 April 

2018, pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

3.6. instrument Penelitian 

Instrumen/alat yang digunakan dalam penelitian menentukan hasil belajar adalah 

berupa tes akhir (post-tes). Soal post-tes dalam penelitian ini berupa tes objektif dengan 

lima pilihan jawaban (a, b, c, d, dan e), yang dapat dijawab dengan memilih salah satu 
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dari lima alternatif jawaban yang tersedia. Instrumen alat evaluasi yang berupa tes ini 

berjumlah 40 buah pokok uji, yang belum diketahui validitas dan reliabilitasnya. 

Digunakan model tes ini dianggap baik dan paling banyak digunakan dalam tes-tes 

standar. 

3.7. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Homogenitas 

3. Uji Hipotesis 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Normalitas 

pada taraf signifikan α = 0,05, dapat dilihat bahwa Lhitung  < Ltabel untuk kedua 

kelas sampel. Yaitu 0,0864 < 0,1497 untuk kelas eksperimen I dan 0,1088 < 

0,1497 untuk kelas eksperimen 2. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 berdistribusi normal. 

2. Fhitung < Ftabel, yaitu 0,97 < 3,15 maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen  

I dan kelas eksperimen 2 memiliki variansi yang homogeny 

3. thitung  > ttabel yaitu 3.205883 > 1,6676 . Data tersebut menunjukan perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran  picture and picture  dan  example non 

example pada siswa kelas VII di SMP negeri 10 Kota Jambi 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran picture and picture  dan  example non example pada 

siswa kelas VII di SMP negeri 10 Kota Jambi. Perbedaan pada hasil penelitian ini yaitu 

model pembelajaran picture and picture  memiliki rata-rata 61,68 dan model 

pembelajaran example non example memiliki rata-rata 70.86 dengan demikian model 

pembelajaran example non example lebih tinggi daripada model pembelajaran  picture 

and picture. 

DAFTAR PUSTAKA 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah disajikan, 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:   

1. Model pembelajaran picture and picture  dan  example non example dapat dijadikan 

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan guru. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa model ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu guru dapat mencoba untuk menerapkan model picture 

and picture  dan  example non example dalam proses pembelajaran di kelas  

2. Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dengan 

demikian siswa tidak merasa bosan dan menjadi bersemangat ketika mengikuti 

pembelajaran.  

3. Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru agar dapat berinovasi dan 

berkreativitas dalam melakukan pembelajaran. Sebagai contoh, dengan menggunakan 

model pembelajaran picture and picture  dan  example non example, guru dapat 
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memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu sekolah. 

Meningkatkan hasil belajar dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran yang 

menarik bagi siswa. 

4. Kepada peneliti berikutnya supaya meneliti kombinasikan dengan metode 

pembelajaran lain. 
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