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ABSTRAK 

SRI MELINDA, NIM 1123311076, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pelajaran IPA Dengan Menggunakan Model Examples Non Examples Di 

Kelas IV SD Negeri 115 Gunungtua Jae Tahun Ajaran 2015/2016”. Skripsi 

Jurusan PPSD. Program Studi PGSD. FIP-UNIMED 2016. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa 

pada pelajaran IPA. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pelajaran IPA materi pokok Perubahan Lingkungan dan 

Pengaruhnya di kelas IV SD Negeri 115 Gunungtua Jae Tahun Ajaran 2015/2016. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 

dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas IV SD Negeri 115 Gunungtua Jae Tahun 

Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki 

dan 5 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus yang terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan soal tes hasil belajar dalam bentuk pilihan 

berganda sebanyak 20 soal pada materi perubahan lingkungan dan pengaruhnya 

yang diberikan sebanyak 3 kali yaitu pretest, Post test Siklus I, Post test Siklus II 

dan lembar observasi digunakan untuk menilai aktivitas guru dan siswa. 

Dari hasil penelitian, pada saat pretest diperoleh terhadap 25 siswa secara 

klasikal terdapat 4 siswa yang tuntas hasil belajar dengan persentase 16% dan 

yang tidak tuntas terdapat 21 siswa dengan persentase 84%, dengan nilai rata-rata 

siswa 47. Pada siklus I dengan menerapkan model Examples Non Examples 

terlihat adanya peningkatan nilai rata-rata siswa 68, diperoleh tingkat ketuntasan  

belajar siswa secara klasikal yaitu 15 siswa yang tuntas dengan persentase 60% 

atau sebanyak 10 siswa yang tidak tuntas dengan persentase 40%. Pada siklus II, 

terlihat   peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa yang ditandai dengan 

meningkatnya nilai rata-rata klasikal siswa menajadi 84 dengan tingkat ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal yaitu 23  siswa yang tuntas dengan persentase 92% 

atau sebanyak 2 siswa yang tidak tuntas dengan persentase 8%.  
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Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

menggunakan model Examples Non Examples dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran IPA dengan materi perubahan lingkungan dan pengaruhnya 

di kelas IV SD Negeri 115 Gunungtua Jae Tahun Ajaran 2015/2016. 


