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ABSTRAK 

PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN  

METODE EXAMPLE NON EXAMPLE 

 (PTK di Kelas VIII Semester I SMP N 1 KROYA Tahun Ajaran 2012/2013) 

 
Widya Estri Kartika Sari, A410080342, Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 
dalam pembelajran matematika pada pokok bahasan relasi dan fungsi setelah 
dilakukan pembelajaran menggunakan metode example non example. Jenis 
penelitian ini adalah PTK(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 1 Kroya, yang berjumlah 36 siswa dan 
subyek pelaksana tindakan kelas adalah guru matematika kelas VIIIA dibantu 
oleh peneliti. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajiandata dan penarikan 
kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan komunikasidalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan relasi dan fungsi. Hal ini dapat 
dilihat dari 1) kemampuan siswa mengajukan pertanyaan mengenai materi 
sebelum tindakan 13,8% dan setelah tindakan 63,89%, 2) kemampuan siswa 
menjawab pertanyaan mengenai materi sebelum tindakan  19,4% dan sesudah 
tindakan 55,56%, 3) kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok sebelum 
tindakan 25% dan sesudah tindakan 69,44%, 4) kemampuan siswa dalam 
mengemukakan ide/ pendapat sebelum tindakan senyak 13,8% dan sesudah 
tindakan sebayak 38,89%, serta 5) kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan 
sebelum tindakan sebanyak 19,4% dan setelah tindakan sebanyak 72,2%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode example non example 
dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 
siswa pada pokok bahasan relasi dan fungsi. 
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PENDAHULUAN 

Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia senantiasa 

ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan 

sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin 

tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat, 

orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain maka orang tersebut 

akan terisolasi dari masyarakatnya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, apabila 

peserta didik tidak selalu berkomunikasi dengan sesame peserta didik atau antara 

pendidik dengan peserta didik maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, kegiatan pembelajaran yang 

terjadi di kelas VIIIA SMP Negeri 1 Kroya ditemukan permasalahan antara lain : 

kurangnya inisiatif siswa untuk mengajukan pertanyaan dari 36 siswa hanya 5 

anak (13,8%) menjawab pertanyaan, dari 36 siswa hanya 7 siswa ( 19,4 %) yang 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemampuan kerja sama 

dalam kelompok, dari 36 siswa hanya 9 siswa (25%) ,kemampuan mengemukakan 

ide dari 36 siswa ada 5 siswa(13,8%)dan kemampuan siswa dalam membuat 

kesimpulan dari 36 siswa ada 7 siswa (19,4%). Selain permasalahan di atas, 

permasalahan lain dalam pembelajaran matematika yang ditentukan adalah faktor 

guru. Pda proses pembelajaran dominasi guru sangat tinggi. Metode mengajar 

yang digunakan masih konvesional, sehingga komunikasi yang terjadi masih satu 

arah.  

Dalam dunia pendidikan juga tidak terlepas dari peran komunikasi. 

Komunikasi antar siswa perlu dikembangakan. Siswa perlu dilatih untuk 

mempresentasikan suatu masalah beserta pembahasannya. Komunikasi yang 

terjadi berupa interaksi antar siswa ataupun dengan gurunya sendiri. Interaksi 

tersebut bisa diamati pada pembahasan soal. Siswa dapat berkomunikasi dengan 

guru atau dengan teman yang lain bagaimana cara pemecahan masalah soal yang 

dihadapi. Untuk mengantisipasi maslah tersebut berkelanjutan maka perlu 

dicarika solusi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Salah satunya 

dengan menerapkan metode pembelajaran example non example.  



 
 

Pembelajaran dengan metode example non example adalah salah satu 

model pembelajaran dimana sebelum proses belajar mengajar didalam kelas 

dimulai, siswa terlebih dahulu diberi contoh gambar yang bergubungan dengan 

materi pelajaran. Kemudian siswa diminta berdiskusi secara kelompok 

permasalahan dan mencari solusi dari masalah tersebut.setelah itu tugas guru 

adalah merangsang untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahakan masalah 

yang ada serta mengarahkan siswa untuk berani menyampaikan pendapat, 

bertanya dan mendengarkan pendapat yang berbeda diantara mereka sesuai 

dengan analisis yang mereka tangkap melalui gambar. Sedangkan komuniksai 

dalam Permendiknas no 22 th 2006 tentang standar isi, komunikasi matematika 

adalah kemampuan dalam menggunakan symbol, istilah, dan informasi 

matematika. Sedangkan menurut Theo Riyanto(2002 : 23) mengatakan bahwa 

komunikasi adalah proses dua arah yang menghasilkan proses informasi dan 

pengertian. Proses dua arah ini merupakan dasar hakiki dari suatu informasi 

komunikasi yang efektiftidak akan terjadi tanpa adanya umpan balik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian secara umum dalam 

penelitian ini adalah meningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajran matematika dengan metode example non example kelas VIIIA 

semester I SMP Negeri 1 Kroya dengan indikatornya yaitu kemampuan siswa 

mengajukan pertanyaan, kemampuan siswa menjawab pertanyaan, kemampuan 

siswa bekerjasama dalam kelompok, kemampuan siswa dalam mengemukakan 

idea tau gagasan, dan kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)atau 

Classroom Action Research(CAR). Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif 

antara kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan peneliti. Pada awal pihak yang 

terlibat pada kegiatan ini mendiskusikan dan menentukan tujuan penelitian, 

permasalaha, dan rencana tindakan. Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan 

rangkaian riset yang dilakukan secara siklik, dalam rangka memecahkan masalah, 



 
 

samapai masalah itu terpecahkan. PTK bercirikan perbaikan terus menerus 

sehingga kepuasan peneliti menjadi tolak ukur berhasilnya siklus – siklus tersebut. 

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian “Peningkatan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode 

example non example” adalah SMP Negeri 1 Kroya Kabupaten Cilacap. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan September 2012. Dalam penelitian ini yang 

menjadi subyek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VIIIA dan 

bekerjasama dengan peneliti. Sedangkan yang menjadi subyek penerima tindakan 

adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 1 Kroya sebanyak 36 siswa. Obyek 

penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembelajran matematika dalam 

kemampuan komunikasi siswa melalui metode example non example. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara kepala sekolah, guru matematika, dan peneliti yang berupaya 

untuk memproleh hasil yang optimal melalui cara dan prosedur yang dinilai 

paling efektif, sehingga memungkinkan adanya tindakan yang berulang ulang 

dengan revisi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajran matematika. Guru matematika dalam penelitian ini dilibatkan sejak 

dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, 

evaluasi, dan penyimpulan. 

Dialog awal dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara peneliti, guru 

matematika, dan kepala sekolahbersama sama melakukan pengenalan, penyatuan 

ide, dan berdiskusi membahas masalah dan cara - cara upaya peningkatan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Dialog awal 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 maret 2011 mulai pukul 08.00 – 09.00 

WIB, diruang tamu yang disediakan oleh pihak SMP Negeri 1 KROYA. Pada 

kesempatan ini bapak kepala sekolah menyambut baik kehadiran peneliti yang 

akan melakukan action research dengan guru matematika 

Perencanaan tindakan kelas putaran I dilaksanakan pada hari selasa 18 

september 2012 pada jam 10.10 – 11.30. pembelajaran dilakukan melalui metode 

example non example pembagian kelompok terjadi pada putaran I. sub bab yang 

dibahas yaitu mengenai pengertian dan cara menyatakan relasi. Perencanaan 



 
 

tindakan kelas putaran II dilaksanakan pada hari rabu 19 september 2012 padaa 

jam 07.00 – 08.20. pembelajaran dilakukan dengan metode example non example. 

pada putaran II guru memberikan stimulus tentang fungsi. Perencanaan tindakan 

kelas putaran III dilaksanakan pada hari selasa 25 september 2012 pada jam 10.10 

– 11.30. pembelajaran dilakukan dengan metode example non example. Pada 

putaran III guru memberikan stimulus tentang korespondensi satu – satu 

Pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan terbagi dalam 3 putaran. Putaran 

pertama dilaksanakan pada hari selasa 18 september 2012 materi tentang relasi 

dan cara menyatakan relasi. Putaran kedua dilaksanakan pada hari rabu 19 

september 2012 dengan materi fungsi. Putaran ketiga  dilaksanakan pada hari 

selasa 25 september 2012 dengan materi korespondensi satu – satu. 

Observasi dan monitoring dilakukan dengan mengamati atas hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Pada 

waktu observasi dilakukan , observer mengamati proses pembelajaran dan 

menyimpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung baik yang terjadi pada guru, siswa maupun situasi 

kelas. Kegiatan ini dilakukan oleh guru matematika kelas VIIIA dan peneliti 

dengan mencatat hasil observasi pada lembar pengamatan menurut aspek 

identifikasi. Waktu pelaksanaan observasi disesuaikan dengan jam pelajaran pada 

jadwal matematika kelas VIIIA SMP Negeri 1 Kroya tahun pelajaran 2012 / 2013. 

Refleksi adalah suatu upaya untuk mengingat dan merenungkan kembali 

suatu tindakan. Refleksi berusaha mencari proses, masalah, persoalan, dan 

kendala yang nyata dalam tindakan. Refleksi yang dilakukan adalah diskusi antara 

peneliti dan guru matematika untuk menelaah hasil tindakan yang telah dilakukan. 

Kegiatan ini dilakukan setiap akhir pembelajaran matematika, tetapi secara 

informal dapat dilakukan dialog untuk menangani masalah yang muncul. 

Evaluasi hasil penelitian dilakukan untuk mengkaji hasil perencanaan, 

observasi dan refleksi penelitian pada setiap pelaksanaan PTK. Evaluasi dilakukan 

sebagai upaya menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian tindakan. 

Kegiatan ini dilakukan dalam setiap tindakan yang dilaksanakan. Penyajian ini 

dilakukan dalam rangka pemahaman terhadap sekumpulan informasi yang 



 
 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tindakan dinyatakan 

berhasil jika setelah dilakukan tindakan terjadi perubahan perilaku belajar lebih 

baik sebelumnya. Jika perilaku belajar tidak berbeda bahkan lebih buruk, maka 

tindakan dinyatakan belum berhasil. 

Penyimpulah hasil merupakan pengambilan inti dari data yang disajikan 

dalam bentuk pertanyaan atau kalimat yang singkat, padat dan bermakna berupa 

deskriptif peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

Data dalam penelitian ini bersumber dari interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika dan berupa data tindakan belajar atau perilaku belajar 

yang dihasilkan dari tindakan yang mengajar. Pengambilan data dilakukan dengan 

metode observasi, metode tes, catatan lapangan, dan metode dokumentasi. 

Instrumen penelitian disusun dan dikembangkan oleh peneliti dengan 

mempertimbangkan masukan dari guru, sedangkan validitas isi tetap dijaga. 

Berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuan penelitian ini menggunakan observasi 

partisipatif penuh. Partisipatif penuh adalah suatu observasi dimana peneliti ikut 

ambil bagian dalam kegiatan obyeknya sebagaimana yang lain tidak tampak 

dalam sikap. Validitas isi instrumen merupakan ukuran yang menunjukan 

tingkatan tingkatan kevalidan suatu instrumen. Uji validitas yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah uji validitas isi.  

Pengujian validitas isi instrument untuk menjamin kemantapan dan 

kebenaran data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Moloeng, 2009 :330). Indikator pencapaian 

pada penelitian ini sebelum tindakan pada kemampuan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan sebanyak 13,8%, kemampuan siswa menjawab pertanyaan sebanyak 

19,4%, kemampuan siswa kerjasama dalam kelompok sebanyak 25% , 

kemampuan siswa mengemukakan ide/gagasan sebanyak 13,8% dan kemampuan 

siswa dalam membuat kesimpulan sebanyak 19,4% dan setelah tindakan 

diharapkan indikator pencapaiannya adalah 30%. 

 



 
 

HASIL PENELITIAN 

Sebelum diadakan tindakan, guru matematika dan peneliti melakukan 

dialog awal untuk menemukan masalah yang dihadapi siswa. Peneliti melakukan 

observasi pada hari Rabu, 5 September 2012 pukul 09.00- 09.30 analisi 

kolaboratif menyimpulkan akar permasalahan rendahnya komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut : a) siswa takut untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan dari guru, b) siswa kurang termotivasi untuk mengikuti 

proses pembelajaran sehingga cenderung ramai sendiri, c) siswa tidak berani 

menyampaikan idea tau pendapat, dan d) teknik pembelajaran yang kurang 

menarik.  

Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru mitra diperoleh 

beberapa keterangan atau gambaran kondisi siswa bahwa dari sejumlah 36 siswa 

yang mempunyai inisiatif bertanya mengenai materi sebanyak 13,8% menjawab 

pertanyaan  mengenai materi sebanyak 19,4 %, siswa yang mampu bekerja dalam 

kelompok sebanyak 25% siswa yang mempunyai idea tau gagasan sebanyak 

13,8%, dan siswa yang mampu membuat kesimpulan sebanyak 19,4%. Oleh 

karena itu perlu dilaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode example non example untuk meningkatkan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika.   

Tindakan kelas putaran pertama dilaksanakan pada hari selasa, 18 

september 2012 mulai pukul 10.10 sampai pukul 11.30. peserta didik yang hadir 

sejumlah 36 siswa. Dalam hal ini pelaku tindakan adalah guru matematika dan 

dibantu oleh peneliti. Selain membantu guru, peneliti juga melakukan observasi 

dan monitoring terhadap reaksi peserta didik. Guru menginformasikan metode 

yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan metode example non example.  

Pada putaran ini siswa dapat mengajukan pertanyaan sebanyak 11 orang 

(30,56%), siswa dapat  menjawab pertanyaan sebanyak 10 orang (27,78%), siswa 

yang mampu kerja sama dalam kelompok 12 orang(33,33%), siswa yang dapat 

mengemukakan idea atau gagasan 7 orang (19,4%),dan kemampuan siswa dalam 

membuat kesimpulan sebanyak 15 orang(41,67%). 



 
 

Tindakan kelas putaran II dilaksanakan pada hari rabu 19 september 2012 

mulai pukul 07.00 sampai pukul 08.20 WIB, peserta didik yang hadir sejumlah 36 

siswa. Dalam hal ini pelaku tindakan adalah guru matematika dan dibantu oleh 

peneliti. Selain membantu guru, peneliti juga melakukan observasi dan 

monitoring terhadap reaksi peserta didik. Guru menginformasikan metode yang 

digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan metode example non example. 

Pada putaran kedua ini komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

semakin meningkat, Pada putaran ini siswa dapat mengajukan pertanyaan 

sebanyak 16 orang (44,4%), siswa dapat menjawab pertanyaan sebanyak 14 orang 

(38,89%), siswa yang mampu kerja sama dalam kelompok 18 orang (50%), siswa 

yang dapat mengemukakan idea atau gagasan 10 orang (27,78%),dan kemampuan 

siswa dalam membuat kesimpulan sebanyak 20 anak (55,56%) 

Tindakan kelas putaran ketiga dilaksanakan pada hari selasa, 25 september 

2012 mulai pukul 10.10 sampai pukul 11.30. peserta didik yang hadir sejumlah 35 

siswa. Dalam hal ini pelaku tindakan adalah guru matematika dan dibantu oleh 

peneliti. Selain membantu guru, peneliti juga melakukan observasi dan 

monitoring terhadap reaksi peserta didik. Guru menginformasikan metode yang 

digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan metode example non example.  

Pada putaran ketiga ini komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

semakin meningkat, Pada putaran ini siswa dapat mengajukan pertanyaan 

sebanyak 23 orang (63,89%), siswa dapat menjawab pertanyaan sebanyak 20 

orang (55,56%), siswa yang mampu kerja sama dalam kelompok 25 orang 

(69,44%), siswa yang dapat mengemukakan idea atau gagasan 14 orang 

(34,89%),dan kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan sebanyak 26 anak 

(72,22%) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data peningkatan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode example non 

example dapat ditunjukan dalam tabel : 

 
Kemampuan 

siswa 

mengajukan 

Kemampuan 

siswa 

menjawab 

Kemampuan 

siswa 

Kerjasama 

Kemampuan 

siswa 

mengemukak

Kemampuan 

siswa dalam 

membuat 



 
 

pertanyaan pertanyaan dalam 

kelompok 

an 

ide/gagasan 

kesimpulan 

Sebelum 

tindakan  

5 siswa 

(13,8%) 

7 siswa 

(19,4%) 

9 siswa  

(25%) 

5 siswa 

(13,8%) 

7 siswa 

(19,4%) 

Putaran I 11 siswa 

(30,56%) 

10 siswa 

(27,78%) 

12 siswa 

(33,33%) 

7 siswa 

(19,4%) 

15 siswa 

(41,67%) 

Putaran II 16 siswa 

(44,4%) 

14 siswa 

(38,89%) 

18 siswa 

(50%) 

10 siswa 

(27,78%) 

20 siswa 

(55,56%) 

Putaran III 23 siswa  

(63,89%) 

20 siswa 

(55,56%) 

25 siswa 

(69,44%) 

14 siswa 

(38,89%) 

26 siswa 

(72,22%) 

Dari table diatas menyatakan bahwa pembelajaran secara keseluruhan 

sampai berakhirnya tindakan III, perilaku siswa yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengalami perubahan yang 

positif. Hasil penelitian pada tindakan kelas putaran III diperoleh kesepakatan 

bahwa tindakan belajar yang diambil telah berhasil dengan meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran sudah tidak terpusat pada guru, ini terlihat dari siswa yang 

menemukan sendiri cara penyelesaian masalah yang diberikan tanpa bimbingan 

guru. Keadaan kelas jauh lebih tenang dan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan sungguh sungguh. Siswa juga sudah lebih memahami materi ajar. 

Perhatian guru terhadap siswa juga lebih menyeluruh, hal ini terlihat guru lebih 

sering berkeliling untuk memberi bimbingan pada siswa. 

Pembahasan ini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil 

tentang hasil tindakan kelas. Peneliti menggunakan metode example non example 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika. Pada penelitian yang telah peneliti lakukan, sebelum dilakukan 

tindakan kelas indikator kemampuan komunikasi siswa yang peneliti gunakan 

dalam pembelajaran yang masih rendah. Hanya siswa tertentu saja yang 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mampu bekekrja dalam 

kelompok, mengemukakan ide/ gagasan dan membuat kesimpulan. Hal ini 

disebabkan karena teknik pembelajaran yang kurang menarik sehingga membuat 



 
 

siswa menjadi bosan dengan pelajaran matematika, kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, dan penyampaian materri 

cenderung monoton dan kurang variasi.  Pembelajaran yang direncanakan 

menggunakan metode example non example. 

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk ndikator kemampuan 

komunikasi siswa pada tindakan kelas putaran I mulai meningkat, tetapi belum 

memuaskan. Pada tindakan putaran I, antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran masih rendah, dapat dilihat dari keberanian siswa untuk maju 

persentasi sendiri belum ada, siswa maju masih ditunjuk oleh guru. Dalam hal 

metode example non example juga belum terlihar kondusif, terlihat darisiswa yang 

masih pasif, bingung dan takut apabila siswa disuruh maju untuk 

mempresentasikan hasil jawabannya. 

Penelitian tindakan kelas putaran II menyimpulkan bahwa  indikator 

kemampuan komunikasi dalam pembelajaran mengalami peningkatan disbanding 

putaran I. pada putaran ini pembelajaran mulai berpusat pada siswa. Siswa mulai 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari 

antusias belajar siswa yang semakin banyak, ada beberapa siswa yang 

mengemukakan idea tau gagasan ketika guru memberikan kesempatan bertanya 

tentang materi yang diajarkan. Penggunaan metode example non example sudah 

terlihat kondusif dan bisa diterima para siswa meskipun beberapa siswa masih ada 

yang terlihat pasif dalam kelompok. 

Penelitian tindakan kelas putaran III diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika meningkat dari 

putaran sebelumnya. Tindakan sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Langkah – langkah yang diambil guru berhasil meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa. Tindak belajar mengajar tersebut merupakan 

tindakan guru yang memberikan kontribusi yang cukup bagi keberhasilan usaha 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. 

Penerapan metode example non example mampu menarik siswa, bekerja 

sama dengan siswa lain, mampu membuat siswa lebih aktif dan bersemangat 

dalam pembelajaran. Siswa lebih berani dalam mengajukan pertanyaan maupun 



 
 

jawaban, bekerjasama dalam kelompok, mengemukakan ide/gagasan, dan 

membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data peningkatan kemampuan 

komunikasi siswa pada table diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang 

dilakukan dengan menerapkan metode example non example pada siswa kelas 

VIIIA SMP Negeri 1 Kroya mengalami peningkatan. 

 

SIMPULAN 

Setelah diterapkannya pembelajaran matematika menggunakan metode 

example non example maka guru banyak mengalami perubahan dalam proses 

pembelajaran, misalnya guru selalu memberi motivasi kepada siswa agar selalu 

belajar, guru sudah melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dikelas dan 

guru sudah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dari 

penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan metode example non example mengalami 

peningkatan yang dilihat dari meningkatnya lima indikator antara lain : 

1. Kemampuan siswa mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai materi 

yang telah disampaikan. Adanya peningkatan dapat dilihat dari data tindakan 

kelas. Pada tindakan kelas putaran I sebanyak 11 siswa (30,56%), Pada 

tindakan kelas putaran II sebanyak 16 siswa (44,44%), Pada tindakan kelas 

putaran III sebanyak 23 siswa (63,89%).  

2. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan. Adanya peningkatan dapat dilihat 

dari tindakan kelas. Pada tindakan kelas putaran I sebanyak 10 siswa 

(27,78%), Pada tindakan kelas putaran II sebanyak 14 siswa (38,89%), Pada 

tindakan kelas putaran III sebanyak 20 siswa (55,56%),  

3. Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok. Adanya peningkatan dapat 

dilihat dari tindakan kelas. Pada tindakan kelas putaran I sebanyak 12 siswa 

(33,33%), Pada tindakan kelas putaran II sebanyak 18 siswa (50%), Pada 

tindakan kelas putaran III sebanyak 25 siswa (69,44%).  

4.  Kemampuan siswa dalam mengemukakan idea tau gagasan. Adanya 

peningkatan dapat dilihat dari tindakan kelas. Pada tindakan kelas putaran I 



 
 

sebanyak 7 siswa (19,44%), Pada tindakan kelas putaran II sebanyak 10 siswa 

(27,78%), Pada tindakan kelas putaran III sebanyak 14 siswa (38,89%).  

5. Kemampuan siswa dalammembuat kesimpulan. Adanya peningkatan dapat 

dilihat dari tindakan kelas. Pada tindakan kelas putaran I sebanyak 15 siswa 

(41,67%), Pada tindakan kelas putaran II sebanyak 20 siswa (55,56%), Pada 

tindakan kelas putaran III sebanyak 26 siswa (378,22%). 

Kesimpulan butir pertama memberikan implikasi bahwa kegiatan belajar 

mengajar, guru melakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Setiap  

pembelajaran, guru memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada siswa 

agar siswa menunjukan kemampuan komunikasinya. 

Kesimpulan butir kedua memberikan implikasi bahwa dengan bekal 

kemampuan yang tinggi  dan mendengarkan saran dari pihak lain guru kelas 

mampu melaksanakan perubahan – perubahan dalam proses pembelajaran seperti 

menerapkan metode example non example dalam proses pembelajaran dikelas. 

Pembelajaran dengan metode example non example mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika yang meliputi 

kemampuan siswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 

kemampuan kerjasama dalam kelompok, kemampuan mengemukakan 

ide/gagasan, dan kemampuan membuat kesimpulan. 
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