
Vol. 4, No. 1, Maret 2020                                                   ISSN: 2621-8852 

 

Jurnal Aufklarung  21 

 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR PAI SISWA KELAS III 

SDN 25 TALANG MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  

EXAMPLE NON EXAMPLE 

 

Oleh: 

EMA SASWATI, S.Pd. 

(Guru Kelas III SDN 25 Talang, Kecamatan Gunung Talang) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar PAI siswa di kelas III SDN 25 Talang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar PAI siswa kelas III SDN 

25 Talang melalui model pembelajaran example non example. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas III SDN 25 Talang. Penelitian ini terdiri dari dua siklus yang 

dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi, dokumentasi, dan hasil tes belajar. Data yang terkumpul 

dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data penelitian 

menunjukkan bahwa pada aspek kognitif siklus I diperoleh rata-rata 74 

dan untuk siklus II diperoleh rata-rata 88. Oleh sebab itu, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran example non example dapat 

meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas III SDN 25 Talang. 

 

kata kunci: PAI, hasil belajar, example non example 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama ini sebagai guru, guru 

masih melaksanakan pembelajaran secara konvensional, dimana yang 

lebih aktif guru dalam mencurahkan pembelajaran. Siswa kebanyak pasif 

dan tidak terlibat secara aktif, kreatif dalam proses pembelajaran. Siswa 

tidak termotivasi untuk bertanya, menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru, siswa hanya terfokus kepada buku paket dan materi yang 

diceramahkan guru. Apalagi pada materi memahami bersyukur dan 
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menunjukkan sikap bersyukur materinya benar-benar perlu contoh yang 

nyata dan dapat diukur oleh siswa dengan kriteria pengamatan tingkah 

laku sehari-hari yang dipraktikkan. Materi bersyukur termasuk materi 

yang sifatnya penanaman sikap dalam hati dan perasaan siswa, bukan 

hanya sekedar melakukan, membicarakan, mempraktikkan ketika 

dilakukan penilaian saja. Namun, ketika diberikan kuis atau soal-soal 

yang berhubungan dengan materi hasilnya masih rendah. 

Berdasarkan fenomena di SDN 25 Talang, dapat diketahui bahwa 

anak yang tidak mencapai ketuntasan lebih banyak jumlahnya dari siswa 

yang tidak tuntas. Siswa yang tuntas ada 6 orang itupun dengan nilai 

yang tidak memuaskan. Berdasarkan identifikasi peneliti ada beberapa hal 

yang menyebabkan siswa memperoleh nilai di bawah KKM, seperti: (1) 

minat siswa dalam mengikuti pelajaran tidak tampak, (2) guru masih 

menggunakan metode konvensional, (3) siswa tidak termmotivasi untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan guru, (4) hasil belajar siswa rendah, 

(4) guru belum menggunakan model pembelajaran yang menantanng dan 

memotivasi siswa aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan hasil belajar, guru perlu memikirkan 

alternatif atau solusinya dengan penggunaan model pembelajaran yang 

tepat. Menurut Agus (2012:46), model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang digunakan termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas, yang sudah direncanakan 

sedemikian rupa, menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan 

memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Selain itu, Masnur 

(2007:60) menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan keterlibatan 
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siswa dalam proses pembelajaran guru dapat melakukan dengan 

keterlibatan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran baik secara 

individu maupun kelompok, penciptaan peluang yang mendorong siswa 

untuk melakukan eksperimen (praktik), memberi tugas kepada siswa 

untuk mencari informasi dari sumber luar kelas, melibatkan siswa dalam 

merangkum suatu proses.  

Banyak pilihan model pembelajaran seperti yang diuraikan di atas 

maka peneliti merasa model pembelajaran yang cocok untuk materi 

bersyukur adalah model pembelajaran example non example. Menurut 

Masnur (2007:62), example merupakan teknik untuk  menggambarkan dan 

mennjelaskan tentang suatu contoh pada materi yang sedang diajarkan. 

Lalu, non example merupakan teknik yang bukan untuk menggambarkan 

suatu contoh pada suatu pembahasan tentang materi yang diajarkan 

(berlangsung). Menurut Kusumah (2008:45), example non example adalah 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang penyampaian materinya 

berupa contoh-contoh dapat berupa gambar, bagan, skema yang relevan 

dengan kompetensi dasar. Senada dengan pendapat Kusumah, Syaiful 

(2002:28) menyatakan bahwa example non example merupakan metode 

pelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk 

menyampaikan materi pelajaran. Selanjutnya, Imas (2016:31) berpendapat 

bahwa model example non example adalah strategi pembelajaran yang 

menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran 

yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan 

jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam 

contoh-contoh gambar yang disajikan. 
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METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas III SDN 25 Talang Kecamatan Gunung 

Talang, Kabupaten Solok. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa 

tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik: observasi dan tes. Instrumen yang digunakan adalah lembaran 

pengamatan dan lembar evaluasi tes hasil belajar siswa. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian  

Hasil belajar yang diamati ada dua, pertama adalah aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran yang berhubungan dengan sikap bersyukur 

dan psikomotor dalam diskusi kelompok. Kedua hasil belajar aspek 

pengetahuan. Penilaian sikap siswa untuk siklus I, memperoleh nilai rata-

rata kelas 76 dengan kualifikasi baik, perolehan rata-rata kelas untuk 

aspek pengetahuan siklus I adalah 74 dengan kualifikasi baik. 

Pada kegiatan awal, semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, 

karena masih dalam bentuk pembiasaan setiap memulai pembelajaran. 

Pada kegiatan guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru seharusnya 

bisa mengulangnya kembali dengan bahasa yang lebih mudah dipahami 

siswa, karena ini kelas III SD masih begitu kentara dengan bahasa ibu atau 

bahasa daerah. Perlu penekanan yang lebih dipahami siswa dalam 

penyampaian. Guru perlu juga memperhatikan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, karena terlihat masih ada siswa yang berbicara 

dengan temannya ketika guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
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Pada kegiatan inti, ada tiga kegiatan yang bernilai 3 seperti: 

pertama, belum semua siswa yang mau atau bersedia untuk tampil ke 

depan kelas atau di kelompoknya untuk mempresentasikan materi, siswa 

masih suka main oporan ke teman yang itu ke itu saja. Di sini perlu 

pendampingan guru agar siswa memiliki rasa  mandiri, memiliki motivasi 

untuk tampil lebih baik. Siswa merasa malu, siswa merasa tidak berani 

takut salah. Untuk membantu siswa mengatasi ini, semua semua guru 

dapat melakukan latihan terlebih dahulu kemudian baru dipraktekkan 

pada proses yang sebenarnya. Kedua, pada kegiatan merevisi kembali 

hasil kerja kelompok siswa juga mempunyai kesulitan karena siswa 

merasa bingung yang mana yang mau direvisi. Ketiga, pada kegiatan 

mengambil kesimpulan masih terlihat guru yang mendikte, belum terlihat 

siswa ikut berperan aktif, dan ini bisa dimotivasi guru lagi agar siswa 

berani mengeluarkan pendapatnya apabila diberikan pertanyaan. 

Pada kegiatan inti, masih banyak yang perlu dikembangkan 

seperti, perlunya pembentukan kelompok yang menyenangkan, keluhan 

dan protes siswa harus ditanggapi, yang terpenting siswa harus mendapat 

latihan dan bimbingan cara mempresentasikan materi, siswa harus 

dibimbing dalam menggunakan kalimat yang efektif, sebagian siswa 

sudah mampu menyampaikan argument tentang gambar dan itu perlu 

dikembangkan. Pada kegiatan inti, semua hasil pengamatan bernilai 3 hal 

itu wajar karena siswa baru pertama kalinya belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran example non example sehingga masih 

banyak yang perlu dibiasakan. 

Pada kegiatan akhir, tidak banyak mengalami kesulitan, guru perlu 

menambahkan penguatan-penguatan yang menambah pemahamam 



Vol. 4, No. 1, Maret 2020                                                   ISSN: 2621-8852 

 

Jurnal Aufklarung  26 

 

 

siswa tentang materi. Selanjutnya, hasil belajar yang diamati ada dua, 

pertama adalah aktivitas siswa selama proses pembelajaran yang 

berhubungan dengan sikap bersyukur dan psikomotor dalam diskusi 

kelompok, kedua hasil belajar aspek pengetahuan. Penilaian sikap siswa 

untuk siklus II memperoleh nilai rata-rata kelas 89 dengan kualifikasi 

sangat baik, perolehan rata-rata kelas untuk aspek pengetahuan siklus II 

adalah 88 dengan kualifikasi sangat  baik. 

2. Pembahasan 

Penelitian berawal dari hasil belajar materi bersyukur masih 

rendah maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran example non example. Dalam 

melakukan penelitian peneliti mengac kepada prosedur penelitian dimana 

penelitian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penamatan, dan 

refleksi. Adapaun dalam perencanaan peneliti merancang atau membuat 

scenario pembelajaran yang di sesuaikan dengan langkah-langkah 

penggunaan model pembelajaran example non example yaitu: (1) guru 

mempersiapkan gambar-gambar tentang permasalahan yang sesuai 

dengan pembelajaran, (2) guru menempelkan gambar di lembar kerja 

siswa (LKS), (3) guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada 

siswa untuk memperhatikan/ menganalisis permasalahan yang ada di 

gambar, (4) melalui diskusi kelompok, siswa mendiskusikan 

permasalahan yang ada pada gambar, hasil diskusi dari analisis 

permasalahan dalam gambar dicatat pada kertas, (5) tiap kelompok diberi 

kesempatan mempresentasikan hasil diskusinya, (6) mulai dari komentar/ 

hasil diskusi dari siswa guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang 

ingin dicapai, (7) menarik kesimpulan. Setelah dilaksanakan proses 
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pembelajaran selama 4 x 30 menit satu kali pertemuan, diamati oleh guru 

kelas III sebagai teman sejawat. Peristiwa yang diamati sesuai dengan 

format pengamatan langkah-langkah penggunaan model pembelajaran 

example non example ternayat masih banyak terdapat kesalahan atau 

kekuragan-kekurangan dalam melakukan kegiatan kegiatan baik itu 

kegiatan guru, siswa, dan hasil belajar siswa, sudah ada yang tuntas 

sesuai KKM dan masih ada yang belum tuntas. Peneliti bersama 

pengamat melakukan refleeksi, mengkaji ulang kembali apa, dimana letak 

kekurangan-kekurangan pada kegiatan yang sudah dilakukan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran example non example dapat 

meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas III SDN 25 Talang pada materi 

bersyukur. Selanjutnya, diasarankan agar guru menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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