
ABSTRAK 

 

CHINTIA DEWI. NIM. 108313046 : Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa dengan Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non 

Example  Pada Pelajaran IPA di Kelas V SD Negeri 053969 Kecamatan 

Selesai Tahun Ajaran 2011/2012. Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan 2012. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada pelajaran IPA materi peristiwa alam di 

Kelas V SD Negeri No.053969 Selesai  Tahun Ajaran 2011/2012 ? Dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

example non example dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA 

materi peristiwa alam. 

Menurut Whitherington  (dalam Tarmizi 2008 : 29) “belajar adalah suatu 

perubahan didalam kepribadian yang menyatakan sebagai suatu pola baru 
daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu 

pengertian”, dan hasil belajar menurut Purwanto (2008:54), “ adalah perubahan 

perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan”.  

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri No. 035969 selesai, jenis  

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini siswa 

kelas V yang berjumlah  25 siswa, alat pengumpul data dalam penelitian ini 

adalah tes dan observasi.  Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah 

deskripsi kualitatif dengan menguraikan persentase yang digunakan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil tes awal masih banyak 

siswa memiliki tingkat ketuntasan belajar dibawah 80%, yaitu 18 orang siswa (72, 

0%) yang belum tuntas yang memiliki tingkat ketuntasan  belajar dibawah 80% 

dan sebanyak 7 orang (28,0%) telah tuntas dalam belajar dengan rata-rata kelas  

55,6. Pada siklus I terdapat 12 orang siswa (48,0%) yang belum tuntas yang 

memiliki tingkat ketuntasan  belajar dibawah 80% dan sebanyak 13 orang (52,0%) 

telah tuntas dalam belajar dengan rata-rata kelas 64,8.Pada siklus II sebanyak 22 

orang siswa (88,0%) telah tuntas dalam belajar dan hanya 3 orang siswa (12,0%) 

yang belum tuntas dalam belajar dengan nilai rata-rata kelas 78,8. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tugas dengan 

pembelajaran model pembelajaran Example Non example dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi peristiwa alam kelas V SD 

Negeri No. 053969 selesai.  

 

 


