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ABSTRAK 
  Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 
memperbaiki proses pembelajaran, proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses 
interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. 
Pada observasi awal kelas VIIE SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 
selama pembelajaran di temukan kelemahan-kelemahan, maka dari itu perlu adanya suatu 
tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
apakah strategi pembelajaran Examples Non Examples dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas VIIE pada mata pelajaran Biologi di SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi dengan strategi 
pembelajaran Examples Non Examples yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian 
dilakukan dengan penilaian kognitif dan perilaku afektif dalam setiap siklusnya. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa pada siklus I dan siklus II dilengkapi dengan 
analisis rata-rata nilai kognitif dan nilai afektif. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I, ranah kognitif = 74,5 atau 
meningkat sebesar 13,89 dari nilai awal; dan ranah afektif = 12,26 (aktif). Rata-rata hasil 
belajar siswa pada siklus II, ranah kognitif = 79,62 (berhasil) atau meningkat sebesar 5,18 
dari siklus I; ranah afektif = 14,81 (sangat aktif) atau meningkat sebesar 2,55 dari siklus I. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar 
biologi menggunakan strategi pembelajaran Examples Non Examples  pada materi 
Pencemaran Lingkungan siswa kelas VIIE SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012 pada penilaian aspek kognitif dan aspek afektif. 
 
Kata kunci: hasil belajar biologi, strategi pembelajaran examples non examples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penelitian Tindakan Kelas 

Classroom Action Research (CAR) 

merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan 

oleh guru atau dengan arahan dari guru 

yang dilakukan oleh siswa (Arikunto, 

2008) penelitian bersama guru 

menetapkan strategi pembelajaran aktif 

jenis Examples Non Examples yang 

tepat untuk mengatasi masalah 

pembelajaran di kelas VIIE SMP Al-

Islam 1 Surakarta. 

Strategi Examples Non 

Examples merupakan strategi 

pembelajaran yang menggunakan alat 

peraga seperti gambar, dan melibatkan 

keaktifan dan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran yaitu siswa melakukan 

diskusi kelompok dan menyampaikan 

hasil diskusinya.  Berdasarkan alasan 

tersebut diharapkan ada peningkatan 

minat atau motivasi belajar 

siswa. Penerapan model pembelajaran 

Examples Non Examples diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar.  Hasil belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran yang lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

yang diberikan oleh guru.  Hasil belajar 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam 

seperti kondisi fisiologis dan psikologis 

sedangkan faktor dari luar seperti 

faktor merupakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dari luar, 

tetapi dapt mempengaruhi kondisi 

psikologis siswa seperti: kecerdasan, 

minat, motivasi dan kemampuan 

kognitif. 

Siswa belajar bukan hanya 

untuk mengetahui, tetapi belajar untuk 

mengalami apa yang di pelajarinya. 

Pencemaran lingkungan dipilih sebagai 

materi ajar untuk penelitian ini karena 

dianggap tepat dan salah satu materi 

yang luas penjabarannya dan terdiri 

dari berbagai sub bab yang tepat 

diberikan kepada siswa untuk dipelajari 

dengan cara belajar aktif yaitu dengan 

strategi Examples Non Examples. 

Siswa kelas VIIE  merupakan siswa 

yang cenderung pasif, belajar berpusat 

pada guru dan siswa beranggapan 

kebutuhan sekolah hanya datang, 

duduk, mendengarkan, pulang. 

Pembelajaran di sekolah harus di 



desain sedemikian rupa supaya siswa 

menjadi aktif sehingga hasil belajar 

siswa meningkat. 

Penelitian menggunakan 

pembelajaran Examples Non Examples 

telah dilakukan oleh Arum Iswandari 

(2011). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

Examples Non Examples dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada 

aspek kognitif dan aspek afektif.  

Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Biologi Pada Materi 

Pencemaran Lingkungan Melalui 

Strategi Pembelajaran Examples Non 

Examples Pada Siswa Kelas VIIE 

Semester II SMP Al-Islam 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang, maka yang menjadi masalah 

umum dalam penelitian ini adalah “ 

Bagaimana peningkatan hasil belajar 

Biologi melalui strategi  pembelajaran 

Examples Non Examples pada siswa 

kelas VIIE Semester II SMP Al-Islam 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012?”. 

Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang 

telah dikemukakan diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah strategi Examples 

Non Examples dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VIIE pada 

mata pelajaran Biologi di SMP Al-

Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012”. 

LANDASAN TEORI 

Tinjauan Pustaka 

1. Belajar 

Proses belajar dapat 

berlangsung dengan baik apabila 

siswa ikut berpartisipasi secara aktif 

di dalamnya. Guru sebagai salah 

satu faktor yang menentukan 

keberhasilan pembelajaran, maka 

diperlukan strategi pengajaran yang 

tepat, agar siswa mudah memahami 

materi yang diajarkan. 

2. Strategi Pembelajaran 

strategi pembelajaran adalah 

cara-cara yang digunakan pengajar 

selama proses pembelajaran dengan 

mempertimbangkan situasi dan 

kondisi sumber belajar, kebutuhan 

dak karakteristik peserta didik 

dalam rangka mencapai tujuan 



pembelajaran tertentu. Penggunaan 

strategi dalam kegiatan 

pembelajaran sangat perlu karena 

untuk mempermudah proses 

pembelajaran sehingga dapat 

mencapai hasil yang optimal.  

3. Pembelajaran Aktif 

Strategi pembelajaran aktif 

dapat di gunakan oleh guru untuk 

menghasilkan pembelajaran yang 

efektif. Dalam pembelajaran aktif 

terdapat strategi Example Non 

Example dimana dalam strategi 

pembelajaran ini siswa diminta 

menganalisis gambar, tugas guru 

lebih banyak sebagai fasilitator dan 

pembimbing bagi siswa. 

4. Strategi Examples Non Examples 
Strategi Examples Non 

Examples adalah taktik yang dapat 
digunakan untuk mengajarkan 
definisi konsep.  Taktik ini 
bertujuan untuk mempersiapkan 
siswa secara cepat dengan 
menggunakan 2 hal yang terdiri dari 
Examples Non Examples dari suatu 
definisi konsep yang ada dan 
meminta siswa utnuk 
mengklasifikasikan keduanya sesuai 
dengan konsep yang ada.  Examples 
memberikan gambaran akan sesuatu 
yang menjadi contoh akan suatu 
materi yang sedang dibahas, 
sedangkan non examples 
memberikan gambaran akan sesuatu 

yang bukanlah contoh dari suatu 
materi yang sedang dibahas. 
Keuntungan dari strategi Examples 
Non Examples yaitu: a. Siswa 
berangkat dari suatu definisi yang 
selanjutnya digunakan untuk 
memperluas pemahaman konsepnya 
dengan lebih mendalam dan lebih 
komplek; b. Siswa terlibat dalam 
satu proses discovery (penemuan), 
yang mendorong mereka untuk 
membangun konsep secara progresif 
melalui pengalaman dari Examples 
Non Examples; c. Siswa diberi 
sesuatu yang berlawanan untuk 
mengeksplorasi karakteristik dari 
suatu konsep dengan 
mempertimbangkan bagian non 
examples yang dimungkinkan masih 
terdapat beberapa bagian yang 
merupakan suatu karakter dari 
konsep yang telah dipaparkan pada 
bagian examples. 

5. Biologi  

Biologi merupakan ilmu yang 

mempelajari segala hal yang 

berhubungan dengan makhliu hidup 

dan kehidupan. Dalam ilmu biologi 

antara lain membahas sesuatu yang 

berkaitan dengan makhluk hidup, 

seperti zat yang membentuk 

makhluk hidup, zat yang dibutuhan 

makhluk hidup, serta berbagai hal 

mengenai hubungan antara makhluk 

hidup dengan lingkungannya. Ilmu 

biologi dirintis oleh Aristoteles yang 



merupakan ilmuwan yang 

berkebangsaan Yunani yang kita 

sebut juga sebagai bapak perintis 

biologi. Ilmu biologi sangat 

berpengaruh dan berguna bagi 

kehidupan manusia. Biologi banyak 

digunakan untuk berbagai bidang 

kehidupan seperti pertanian, 

peternakan, perikanan, kedokteran, 

dan lain sebagainya (Iswadi, 2010). 

6. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar. Hasil belajar ini 

merupakan penilaian  yang dicapai 

seorang siswa untuk mengetahui 

sejauh mana bahan pelajaran atau 

materu yang di ajarkan sudah dapat 

dimengerti siswa. Untuk dapat 

menentukan tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dilakukan 

usaha untuk menilai hasil belajar. 

Penilaian ini bertujuan untuk 

melihat kemajuan peserta didik 

dalam penguasaan materi yang telah 

dipelajari  dan ditetapkan (Arikunto, 

2001). 

7. Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah penelitian tindakan 

(Action Research) yang dilakukan 

dengan tujuan memperbaiki mutu 

praktik pembelajaran di kelasnya. 

PTK berfokus pada kelas atau pada 

proses belajar mengajar yang terjadi 

di kelas, bukan pada input kelas 

(silabus, materi, dll)ataupun output 

(hasil belajar). PTK harus tertuju 

mengenai hal-hal yang terjadi di 

dalam kelas. Ada tiga kata yang 

membentuk PTK yaitu: 1. 

Penelitian, kegiatan mencermati 

suatu objek dengan menggunakan 

cara dan aturan metodelogi tertentu 

untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi 

peneliti; 2. Tindakan, suatu gerak 

kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu, yang dalam 

penelitian ini berbentuk siklus 

kegiatan untuk siswa; 3. Kelas 

adalah sekelompok siswa yang 

dalam waktu yang sama, menerima 

pelajaran yang sama dari duru yang 

sama pula, kelas bukan wujud 

ruangan, tetapi sekelompok peserta 

didik yang sedang belajar (Arikunto, 

2006). 

 

 



Kerangka Berfikir 

Bahwa metode Examples Non 

Examples merupaka salah satu metode 

untuk merancang pembelajaran yang 

lebih menarik sehingga partisipasi 

siswa dalam pembelajaran akan 

meningkat. 

Hipotesis  

Ada peningkatan hasil belajar 

Biologi pada materi pencemaran 

lingkungan pada siswa kelas VIIE SMP 

Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012 menggunakan strategi 

Examples Non Examples. 

 

METODE PENELITIAN 

Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan di awali dengan 

mengajukan permohonan ijin riset 

ke Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan pada biro skripsi UMS 

dan membuat surat kolaborasi yang 

di ajukan kepada SMP Al-Islam 1 

Surakarta kemudian mengadakan 

observasi lapangan untuk 

mengetahui dan menentukan kelas 

sebagai penelitian, juga melakukan 

observasi tentang pembelajaran 

biologi yang dilakukan guru serta 

untuk melihat hasilnya. Setelah 

menentukan kelas kemudian 

menetukan materi pokok yang di 

ajarkan, setelah itu membuat RPP 

2. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian tindakan kelas 

yaitu penelitian berbasis kolaboratif, 

sehingga penelitian ini melakukan 

kerja sama dengan guru bidang studi 

biologi yang selalu berupaya untuk 

memperoleh hasil yang optimal 

melalui cara dan prosedur yang 

paling efektif, sehingga 

memungkinkan adanya tindakan 

yang berulang dengan revisi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peneliti selalu bekerja sama dengan 

guru bidang studi biologi, melalui 

dari : a. Dialog awal; b. 

Perencanaan; c. Pelaksanaan 

tindakan; d. Observasi; e. Refleksi;  

f. Evaluasi. 

Penelitian ini mengacu pada 

model Penelitian Tindakan Kelas 

yang secara singkat dapat 

didefinisikan sebagai salah satu 

bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan alasan melakukan 

tindakan tertentu agar dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar 

dikelas. 



3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh peneliti secara 

sistematis dengan prosedur yang 

standar untuk memperoleh data-data 

dan keterangan yang dibutuhkan 

dalam suatu penelitian. Dalam 

mengumpulkan data diperlukan 

beberapa metode yang sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti, 

adapun metode pengumpulan data 

yang diperlukan antara lain: 

a. Metode Wawancara 

Di dalam metode 

wawancara terjadi interaksi 

antara guru biologi dengan 

peneliti untuk membicarakan 

mengenai permasalahan yang 

dihadapi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi 

digunakan untuk mengamati 

sikap siswa dalam interaksi 

pembelajaran biologi secara 

langsung tentang apa yang 

didengar, dilihat, dan dialami 

siswa dalam rangka pengumpulan 

data. Dengan observasi, dapat 

diketahui kegiatan siswa dalam 

mempersiapkan, memperhatikan 

dan menanggapi penjelasan dari 

guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

c. Metode Tes 

Metode tes digunakan 

untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar dan keaktifan siswa 

setelah dikenai tindakan. Dalam 

penelitian ini peneliti 

memperoleh data dengan cara 

memberikan soal post test pada 

setiap siklus. Soal yang diberikan 

disesuaikan materi yang 

disampaikan pada saat kegiatan 

pembelajaran. Tes yang diberikan 

digunakan untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa dan 

posisinya baik antar teman 

sekelas maupun dalam 

penguasaan materi, hasil tes 

digunakan untuk perbaikan 

program atau proses 

pembelajaran. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam 

penelitian dilakukan untuk 

memperoleh daftar nama siswa, 

nomor absen, dan hasil belajar 

siswa kelas VIIE SMP Al-Islam 1 



Surakarta selama proses 

pembelajaran 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualilatif, yaitu dengan 

cara menganalisis data 

perkembangan siswa dari siklus I 

sampai siklus terakhir. Data untuk 

mengatahui hasil belajar siswa dapat 

dilakukan dengan mengadakan post 

test diakhir pembelajaran melalui tes 

tertulis, sedangkan penilaian 

perilaku afektif dan kognitif dapat 

diperoleh selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Penelitian Siklus I 

Kondisi siswa pada saat proses 

pembelajaran pada siklus I belum 

terkondisikan dengan baik, hal ini 

dibuktikan dengan adanya 1) 

kondisi kelas yang masih gaduh, 

masih ada siswa yang ramai dan 

tidak memperhatikan proses 

pembelajaran, 2) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

kurang, terbukti dengan siswa 

belum siap dalam penyusunan 

pertanyaan 3) masih banyak siswa 

yang kurang aktif pada saat 

pembelajaran siklus I. Penilaian 

keaktifan pada indikator menjawab 

dan menanggapi masih belum aktif 

karena siswa masih malu untuk 

berpartisipasi, bertanya, menjawab 

maupun menanggapi suatu 

permasalahan, 4) penilaian 

keaktifan sudah mengalami 

peningkatan pada indikator 

kehadiran dan keaktifan dalam 

bekerja sama, 5) penilaian kognitif 

sudah mengalami peningkatan. 

b. Deskripsi Penelitian Siklus II 

Hasil belajar siswa pada siklus I 

dan siklus II sudah mengalami 

peningkatan, hasil belajar yang 

meningkat membuktikan bahwa 

strategi pembelajaran Examples 

Non Examples dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VIIE SMP 

Al-Islam 1 Surakarta pada materi 

Pencemaran Lingkungan Tahun 

Ajaran 2011/2021. Indikator 

penilaian hasil belajar dari segi 

kognitif dan afektif siswa pada 

siswa sudah mencapai target yang 

diinginkan yaitu pencapaian 

penilaian kognitif dengan KKM 67 



dan penilaian afektif yang berupa 

indikator penuh perhatian, 

kedisiplinan waktu dan kehadiran, 

keaktifan dalam bekerja sama dan 

keberanian berpendapat meningkat. 

Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dari siklus I sampai siklus II 

dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Examples Non Examples 

pada siswa kelas VIIE dengan materi 

Pencemaran lingkungan  dapat 

meningkatkan nilai afektif siswa dari 

berbagai indikator yang meliputi 

indikator penuh perhatian, kedisiplinan 

waktu dan kehadiran, keaktifan dalam 

bekerja sama, keberanian berpendapat. 

Selain itu, hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Secara keseluruhan penerapan 

strategi pembelajaran Examples Non 

Examples dapat meningkatkan hasil 

belajar dan keaktifan pada materi 

pencemaran lingkungan pada siswa 

kelas VIIE SMP Al-Islam 1 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

 

Saran  

Kepada peneliti selanjutnya 

apabila menggunakan strategi 

pembelajaran Examples Non Examples 

diharapkan untuk perlu diadakan 

pengkondisian kelas yang baik agar 

alokasi waktu untuk pelajaran dapat 

digunakan secara efektif. memperbaiki 

nilai perilaku afektif yaitu tentang 

berani berbicara keras, dan aktif 

memberikan sanggahan karena dalam 

skripsi ini belum diterapkan perilaku 

afektif seperti yang telah disebutkan di 

atas. Selain itu, kepada peneliti 

berikutnya diharapkan membuat variasi 

baru dalam prosedur Examples Non 

Examples, dan dalam pembuatan media 

pembelajaran perlu memperhatikan 

tren warna yang banyak diminati oleh 

siswa agar suasana pembelajaran lebih 

menarik.   
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