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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan prestasi 
belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan model Examples 
Non Examples dan Contextual Teaching and Learning, (2) perbedaan  prestasi 
belajar matematika ditinjau dari aktivitas belajar siswa, (3) efek  interaksi 
antara model pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs 
Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 8 kelas reguler 2 
kelas khusus dengan jumlah 341 siswa. Sampel penelitian ini sebanyak 74 
siswa diperoleh menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk 
mengetahui aktivitas belajar siswa, tes prestasi belajar matematika, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama. Sebelum dilakukan uji hipotesis menggunakan 
anava, dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji keseimbangan, uji normalitas 
dan uji homogenitas. Berdasarkan analisis data mengacu pada hipotesis yang 
dirumuskan dengan taraf signifikansi 5% (1) Terdapat perbedaan prestasi 
belajar matematika yang signifikan antara model pembelajaran Examples Non 
Examples dan Contextual Teaching and Learning(CTL). Berdasarkan uji F 
diperoleh Fhitung = 6,58 > Ftabel = 3,98  (2) Tidak terdapat perbedaan prestasi 
belajar matematika yang signifikan ditinjau dari aktivitas belajar siswa. 
Berdasarkan uji F  diperoleh Fhitung =  1,16 < Ftabel = 3,13 (3) Tidak terdapat 
interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan aktivitas belajar 
siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan harga statistik uji Fhitung = 
1,47 < Ftabel = 3,13. 

Kata Kunci : Examples Non Examples, Contextual Teaching and Learning,    
Aktivitas Belajar Siswa, Prestasi Belajar Matematika 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha dengan penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh 

seorang pendidik dalam membimbing anak didik menjadi manusia dewasa yang 

mampu hidup mandiri. Dengan berlangsungnya pendidikan seseorang dapat mengerti, 

memahami, serta mampu mengaplikasikannya. Kegiatan pendidikan dilakukan untuk 

mengoptimalkan ketrampilan, kecakapan, kreatifitas, serta menggali potensi diri yang 

dimiliki. Pendidikan merupakan modal awal untuk mempersiapkan diri menjalani 

kehidupan demi kelangsungan masa depannya. Pendidikan dipandang sebagai suatu 

tindakan yang wajib dilakukan pada diri setiap individu, karena pendidikan memiliki 

peranan penting. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan saat 

ini belum sejalan dengan meningkatnya prestasi belajar matematika siswa. Prestasi 

belajar matematika siswa saat ini masih kurang bila dibandingkan dengan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran lain. Guru dalam menentukan metode 

pembelajarannya cenderung menggunakan model konvensional, sehingga efektifiitas 

penggunaan media pembelajaran kapasitasnya jarang digunakan. Dari permasalahan 

tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, 

salah satunya dalam menentukan model pembelajaran secara tepat. Dengan cara 

seperti itu siswa akan lebih serius dalam menerima materi yang sedang dipelajari. 

Penerapan model pembelajaran yang bervariasi dapat dilakukan untuk meningkatkan 

prestasi siswa sekaligus sebagai tolak ukur (indikator) meningkatnya kualitas 

pendidikan. Model pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan materi yang dipelajari, pemahaman siswa, kondisi siswa, serta 

kompetensi dengan penggunaan sarana pembelajaran yang tersedia.   

Rendahnya prestasi belajar siswa selain disebabkan oleh pemilihan model 

pembelajaran yang kurang tepat juga disebabkan oleh rendahnya aktivitas belajar 

siswa. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam kelas juga mengakibatkan 



terganggunya proses pembelajaran, sehingga kurang optimalnya daya serap siswa 

dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Perilaku belajar siswa perlu 

diperhatikan, karena menjadi ukuran sejauh mana siswa benar-benar memperhatikan 

materi yang disampaikan. Bagi siswa yang memperhatikan pelajaran dia akan 

memperlihatkan aktifitas belajar positif, sedangkan bagi siswa yang kurang 

memperhatikan dengan serius ataupun kurang adanya keberanian dalam 

menyampaikan pertanyaan dia akan cenderung berperilaku negatif. Berbagai usaha 

telah dilakukan guru dalam mengatasi masalah semacam itu, dari mulai pendekatan 

perindividu siswanya, melakukan diskusi kelompok untuk merangsang siswa 

semuanya aktif dan aktivitas belajarnya mengarah ke arah yang lebih baik. Akan 

tetapi usaha tersebut belum mampu mengubah aktivitas belajar mereka menjadi 

sesuai yang diharapkan.  

Menurut Drs. Hamdani, M.A. Examples Non Examples adalah  metode belajar 

yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat diperoleh dari kasus atau 

gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. 

Pembelajaran Kontektual (Constextual Teaching and Learning) adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-

hari. (Trianto, 2011:103)   

CTL adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa siswa 

mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi 

akademeis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas 

sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya (Elaine, 2007:14).  

Secara spesifik yang hendak dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk: 



1. Mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan model Examples Non Examples dan Contextual Teaching 

and Learning. 

2. Mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari aktivitas belajar 

siswa. 

3. Mengetahui interaksi model pembelajaran Examples Non Examples, model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning, dan aktivitas belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Surakarta kelas VIII semester 

genap tahun ajaran 2012/2013.  Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen yang 

bersifat komparatif, yaitu membandingkan kontribusi model pembelajaran Examples 

Non Examples dan Contextual Teaching and Learning dengan aktivitas belajar siswa. 

Gay (1981) mengemukakan bahwa metode penelitian eksperimental merupakan satu-

satunya metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut 

hubungan kausal (sebab akibat). Dalam studi eksperimental, peneliti memanipulasi 

paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan 

mengobservasi efek/pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel terikat (Emzir, 

2008:64).  

Sampling merupakan proses pemilihan individu (objek penelitian) untuk suatu 

penelitian sedemikian rupa sehingga individu- individu (objek penelitian) tersebut 

menjadi perwakilan dari kelompok yang lebih besar (Mahmud, 2011:155). Dalam 

penelitian ini populasinya seluruh siswa kelas VIII MTs Negeri 1 surakarta tahun 

ajaran 2012/2013, sedangkan sampel dari penelitian tersebut adalah dua kelas dari 

sepuluh kelas VIII MTs Negeri  Surakarta dengan jumlah 341 siswa . Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling dengan 

menggunakan undian untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 



eksperimen terdiri dari 37 siswa dan kelas kontrol terdiri dari 37 siswa. Sebelum 

penelitian dilakukan uji keseimbangan untuk mengecek keadaan awal pada kedua 

sampel yang diambil. Data yang digunakan untuk menguji keseimbangan diambil 

dari nilai tengah semester genap kedua kelas sampel penelitian. Kedua kelompok 

mendapat perlakuan penerapan model pembelajaran yang berbeda. Model 

pembelajaran Examples Non Examples diterapkan pada pada kelompok eksperimen, 

sedangkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning diterapkan pada 

kelompok kontrol.  

Uji validitas angket aktivitas belajar dilakukan dengan menggunakan korelasi 

Product Moment. Nilai dari masing-masing item angket dibandingkan dengan nilai 

koefisien tabel. Hasil perhitungan uji validitas angket dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Ringkasan Uji Validitas Angket Aktivitas Belajar Siswa  

No rxy R0,05;35 Keterangan No rxy R0,05;35 Keterangan 

1 0,220 0,334 Tidak Valid 11 0,553 0,334 Valid 

2 0,177 0,334 Tidak Valid 12 0,348 0,334 Valid 

3 0,537 0,334 Valid 13 0,587 0,334 Valid 

4 0,491 0,334 Valid 14 0,561 0,334 Valid 

5 0,308 0,334 Tidak Valid 15 0,557 0,334 Valid 

6 0,377 0,334 Valid 16 0,400 0,334 Valid 

7 0,701 0,334 Valid 17 0,649 0,334 Valid 

8 0,475 0,334 Valid 18 0,455 0,334 Valid 

9 0,350 0,334 Valid 19 0,635 0,334 Valid 

10 0,591 0,334 Valid 20 0,434 0,334 Valid 



 

Dari uji coba angket diketahui N = 35 dan tingkat signifikansi a = 5% didapat 

nilai sebesar 0,334, dari 20 item berdasarkan hasil perhitungannya dapat diketahui 

bahwa 17 item dinyatakan valid karena rxy > rtabel. Uji reliabilitas angket dilakukan 

dengan menggunakan rumus koefisien reliabilitas Alpha Cronbach . Berdasarkan 

perhitungan dari item angket yang valid diperoleh r11 = 0,778. Harga r11tersebut 

diinterpretasikan  r11 > 0,334. Karena 0,778 > 0,334, maka dapat disimpulkan bahwa 

angket dinyatakan reliabel dan mempunyai tingkat reliabilitas tinggi. 

Uji validitas tes prestasi belajar matematika dilakukan dengan menggunakan 

korelasi Product Moment. Nilai dari masing-masing item soal tes dibandingkan 

dengan nilai koefisien tabel. Hasil perhitungan uji validitas tes prestasi belajar dapat 

dilihat pada tabel beikut: 

Tabel 2 Ringkasan Uji Validitas Soal Tes Prestasi Belajar Matematika 

No rxy rtabel Keterangan No rxy rtabel Keterangan 

1 0,281 0,334 Tidak Valid 11 0,464 0,334 Valid 

2 0,393 0,334 Valid 12 0,553 0,334 Valid 

3 0,396 0,334 Valid 13 0,433 0,334 Valid 

4 0,347 0,334 Valid 14 0,234 0,334 Tidak Valid 

5 0,021 0,334 Tidak Valid 15 0,363 0,334 Valid 

6 0,406 0,334 Valid 16 0,391 0,334 Valid 

7 0,399 0,334 Valid 17 0,197 0,334 Tidak Valid 

8 -0,00 0,334 Tidak Valid 18 0,482 0,334 Valid 

9 0,435 0,334 Valid 19 0,255 0,334 Tidak Valid 

10 0,363 0,334 Valid 20 0,355 0,334 Valid 



Dari uji coba diketahui N = 35 dan tingkat signifikansi a = 5% didapat nilai 

sebesar 0,334, dari 20 iem soal berdasarkan hasil perhitungannya diketahui bahwa 14 

item soal tes dinyatakan valid karena rxy > rtabel. Uji reliabilitas soal tes dilakukan 

dengan menggunakan rumus KR-20. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil uji 

reliabilitas soal tes adalah 0,628. Harga r11 tersebut diinterpretasikan  r11 > 0,334. 

Karena 0,628> 0,334, maka dapat disimpulkan bahwa soal tes prestasi belajar 

dinyatakan reliabel dan mempunyai tingkat reliabilitas tinggi.  

Uji normalitas kelas eksperimen menunjukkan Lobs = 0,139 < L0,05;37 = 0,146 

. Pada kelas kontrol Lobs = 0,122 < L0,05;37 = 0,146. Pada kelompok aktivitas belajar 

tinggi Lobs = 0,162 < L0,05;24 = 0,176. Pada kelompok akivitas belajar sedang Lobs = 

0,142 < L0,05;20 = 0,161. Pada kelompok aktivitas belajar rendah Lobs = 0,145 < Lobs = 

0,190. Uji homogenitas menunjukkan harga variansi-variansi polulasi yang dikenai 

perlakuan model pembelajaran dan variansi-variansi aktivitas belajar sama.   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis variansi dua jalan dan rangkuman rataan antar sel dan rataan 

marginal berturut-turut disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3 

Rangkuman Analisis Variansi dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK Dk RK Fobs Ftabel 

Model Pembelajaran (A) 745,7365 1 745,74 6,58 3,98 

Aktivitas Belajar (B) 262,3065 2 131,15 1,16 3,13 

Interaksi (AB) 333,1144 2 166,56 1,47 3,13 

Galat 7710,3133 68 113,38   

Total 9051,4707 73    

 



Dari tabel 3 hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh pada 

hipotesis pertama dengan taraf signifikansi 5% nilai statistik uji FA =6,58 > 

Ftabel=3,98, maka Ho ditolak artinya ada perbedaan efek yang signifikan antara model 

pembelajaran terhadap prestasi belajar. Pada hipotesis kedua dengan taraf signifikansi 

5% nilai statistik uji FB =1,16 < Ftabel=3,13 , maka Ho diterima artinya tidak ada 

perbedaan efek yang signifikan antara aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

siswa. Pada hipotesis ketiga dengan taraf signifikansi 5% nilai statistik uji FAB =1,47 

< Ftabel=3,13, maka Ho diterima artinya tidak ada perbedaan efek interaksi yang 

signifikan antara model pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika siswa.  

Tabel 4 

Rangkuman Rataan Antar Sel dan Rataan Marginal 

 Aktivitas Belajar Siswa  Rataan 

Model Pembelajaran Tinggi Sedang Rendah Marginal 

ENE 81,1673 77,04 71,4275 76,545 

CTL 83,5154 81,6956 83,9275 83,046 

Rataan Marginal 82,3413 79,3678 77,6775  

 
Dari hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama  diperoleh H0A ditolak. Dari  rerata 

marginalnya diperoleh (76,545<83,046) sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Examples Non Examples menghasilkan prestasi belajar matematika 

tidak lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning.  

Siswa yang diberi  pembelajaran pada kelas kontrol yang dikenai model 

pembelajaran CTL lebih aktif, dengan model CTL siswa dapat mengaitkan materi 

yang sedang mereka pelajari dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Ini membuat 

model pembelajaran ini lebih menarik bagi siswa. Siswa mampu mengkontruksi atau 



membangun pengetahuan mereka sendiri lewat apa yang ada di sekitar mereka 

bersama teman. Hal ini didukung dengan pernyataan Blanchard dalam (Trianto, 

2011:107), bahwa strategi CTL mendorong siswa belajar dari sesama teman dan 

belajar bersama. Pada kelas eksperimen yang mendapat perlakuan model 

pembelajaran Examples Non Examples, siswa cenderung kurang aktif. Terdapat 

beberapa siswa menggantungkan jawaban tugas yang diberikan guru pada teman 

sekelasnya yang  lebih pandai dalam menganalisis suatu masalah dalam bentuk 

gambar. Model pembelajaran Examples Non Examples bukan model pembelajaran 

yang membosankan, hanya saja lewat pembelajaran visual (gambar) tidak semua 

siswa mampu  menganalisis dan memahami materi secara tepat. Faktor tersebut yang 

menyebabkan kurang maksimalnya model pembelajaran Examples Non Examples. 

Dari kedua model pembelajaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

model pembelajaran CTL lebih baik diterapkan dalam proses pembelajaran, hal ini 

didukung dengan teori- teori dari para ahli yang menyebutkan dari komponen yang 

ada dalam CTL (Elaine, 2007:15) singkatnya komponen-komponen tersebut 

mengundang siswa untuk mengaitkan tugas-tugas sekolah dengan kehidupan sehari-

hari dengan penuh makna. Ketika siswa melihat makna dalam tugas-tugas yang harus 

mereka kerjakan, mereka bisa menyerap pelajaran dan mengingatnya. Sehingga siswa 

akan memperoleh prestasi belajar yang lebih baik.  

Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini tidak berpengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar matematika setelah diterapkan model pembelajaran 

Examples Non Examples dan Contextual teaching And Learning. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil prestasi belajar matematika bahwa siswa dengan aktivitas belajarnya 

rendah tidak selalu memiliki prestasi belajar yang rendah pula, karena dengan 

pembelajaran CTL siswa dengan aktivitas belajar rendahpun mampu  memahami 

materi dengan baik. Ini dapat dilihat dari rerata marginal pada tabel 4 nilai prestasi 

belajar matematika dalam penelitian ini, siswa yang memiliki aktivitas belajar rendah 

mendapatkan rata-rata nilai prestasi belajar matematika sebesar 83,9275 lebih tinggi 



dibandingkan dengan rata-rata nilai siswa yang aktivitas belajarnya sedang sebesar 

81,6956, begitupun bila dibandingkan dengan rata-rata siswa yang aktivitas 

belajarnya tinggi sebesar 83,5154. Dari penelitian tersebut yang memberikan dampak 

terhadap prestasi bukan hanya siswa yang memiliki kecenderungan aktivitas 

belajarnya tinggi, sedang maupun rendah akan tetapi lebih kepada ketepatan dalam 

menentukan model pembelajaran yang diterapkan sehingga siswa mampu memahami 

materi yang sedang dipelajari. 

Tidak adanya interaksi antara model pembelajaran dan aktivitas belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika dipengaruhi oleh ketidak adanya kecenderungan 

yang konsisten pada variasi model pembelajaran dan variasi aktivitas belajar siswa. 

Artinya siswa memliki prestasi belajar baik belum tentu berasal dari kombinasi 

penerapan model pembelajaran Examples Non Examples dan aktivitas belajar tinggi, 

sedang maupun aktivitas belajarnya rendah. Begitu pula bila dilihat pada pengajaran 

dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning siswa berprestasi 

belajar matematika tinggi belum tentu berasal dari kombinasi Contextual Teaching 

and Learning dengan aktivitas belajar tinggi tapi mungkin  juga berasal dari 

kombinasi Contextual Teaching and Learning dan aktivitas belajar rendah atau 

sedang.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab yang telah 

diuraikan sebelumnya, dengan mengacu dari hipotesis yang dirumuskan maka didapat 

hasil kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara model 

pembelajaran Examples Non Examples dan Contextual Teaching and Learning 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hal ini ditunjukkan oleh FA =  6,58 dan 

nilai rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran 

Examples Non Examples sebesar 76,545 sedangkan prestasi belajar pada kelas kontrol 

dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  



sebesar 83,046, maka pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning lebih efektif digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa bila dibandingkan dengan model 

pembelajaran Examples Non Examples.   (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara aktivitas belajar siswa tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar. Hal 

ini didasarkan pada hasil analisis data diperoleh harga statistik uji FB=1,16. (3)Tidak 

terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran Examples Non 

Examples dan Contextual Teaching and Learning, dan aktivitas belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika siswa, dengan harga statistik uji FAB=1,47. 
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