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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA MATERI PERBANDINGAN 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLE NON EXAMPLE 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa pada 

materi Perbandingan dengan model pembelajaran Example non example. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 

VIIA SMP N 2 Gondangrejo Karanganyar yang berjumlah 32 siswa dan guru 

matematika kelas VIIA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan reduksi 

data kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa materi perbandingan dengan 

model pembelajaran Example non Example. Hal ini dapat dilihat dari indikator 

capaian yaitu siswa memperoleh nilai diatas KKM (>70) sebelum tindakan sebanyak 

9 siswa (28,125%), pada siklus I sebanyak 13 siswa (40,625%), pada siklus II 

sebanyak 26 siswa (86,25%). 

 

Kata Kunci: prestasi belajar, perbandingan, example non example. 

 

Abstract 

This study aims to determine the increase in student learning achievement in 

Comparative material with Example non example learning models. This type of 

research is Classroom Action Research. The subjects of the study were the sixth 

grade students of Gondangrejo Karanganyar 2 nd Middle School, totaling 32 students 

and a mathematics teacher in the VIIA class. Data collection techniques are carried 

out through interviews, tests, field notes and documentation. Data analysis technique 

begins with data reduction then data presentation and final conclusion. The results of 

this study indicate an increase in student learning achievement material comparison 

with the Example non Example learning model. This can be seen from the 

achievement indicators, namely students get scores above KKM (> 70) before the 

action as many as 9 students (28.125%), in the first cycle as many as 13 students 

(40.625%), in the second cycle as many as 26 students (86.25%) . 

 

Keywords: learning achievement, comparison, example non example. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuhkan serta mengembangkan 

potensi-potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Untuk itu, siswa 

dituntut aktif, kreatif, dan inovatif selama kegiatan pembelajaran. Untuk 

menumbuhkan sikap aktif, kreatif, dan inovatif pada siswa tidaklah mudah, terutama 

pada pembelajaran matematika. Siswa menganggap bahwa pelajaran matematika 
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adalah pelajaran yang susah dan membosankan. Hal tersebut menyebabkan siswa 

kurang berminat dalam pelajaran matematika sehingga guru dianggap sebagai satu-

satunya sumber belajar. Akibatnya siswa menjadi pasif dalam pembelajaran 

matematika dan berdampak pada prestasi belajar siswa rendah. 

Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor dari 

dalam diri siswa merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan dalam 

belajar. Sebab dalam proses belajar, sasarannya adalah individu sebagai subjek 

belajar. Menurut Supardi (2015: 2), Keberhasilan belajar adalah perubahan aktual 

yang terjadi pada individu yang belajar mengenai perilaku yang meliputi aspek 

kognitif, psikomotor maupun afektif dan dapat dilihat dari sikap, penghargaan, 

kebiasaan. 

Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di kelas VIIA SMP N 2 

Gondangrejo ada beberapa masalah yang dihadapi siswa yaitu: (1) Siswa kurang 

disiplin, (2) Minat belajar siswa masih rendah, (3) Prestasi belajar siswa menurun. 

Prestasi belajar matematika mempengaruhi minat belajar dan kedisiplinan siswa. 

Karena, yang dilihat dari suatu proses pembelajaran adalah prestasi belajarnya. 

Sedangkan minat belajar dan disiplin siswa merupakan nilai tambah bagi prestasi 

belajar. Guru mata pelajaran matematika kelas VIIA SMP N 2 Gondangrejo 

menyatakan bahwa prestasi belajar siswa masih kurang memuaskan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai-nilai tugas, latihan soal serta ulangan harian siswa yang 

rendah sejak awal tahun pembelajaran 2018. Dari hasil UTS semester ganjil tahun 

2018 hanya ada 9 siswa (28,125%). Mengenai hal tersebut perlu adanya tindakan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Untuk mengatasi rendahnya prestasi belajar siswa maka perlu diberikan suatu 

metode/model pembelajaran yang tepat agar prestasi belajar siswa dapat meningkat. 

Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran Example non example. 

Model pembelajaran Example non example merupakan sebuah upaya untuk 

mensiasati agar siswa dapat mendefinisikan sebuah konsep. Kurniasih dan Sani 

(2016: 32) menyatakan bahwa, Strategi yang digunakan bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa dengan menggunakan 2 hal yaitu: example (contoh materi 

yang sedang dibahas) dan non-example (contoh materi yang tidak sedang dibahas), 

setelah itu meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya dengan konsep yang 
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ada. Dengan memperlihatkan contoh gambar diharapkan perhatian siswa dapat fokus 

terhadap gambar serta materi yang disampaikan. Sehingga dengan model 

pembelajaran ini siswa dapat memahami materi dan diharapkan prestasi belajar siswa 

meningkat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

materi Perbandingan dengan model pembelajaran Example non Example pada siswa 

kelas VIIA SMP N 2 Gondangrejo Karanganyar. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Sutama (2015: 134) 

mengatakan bahwa PTK merupakan penelitian yang bersifat reflektif, kegiatan 

penelitian ini berakar dari permasalahan yang dihadapi guru dalam proses belajar 

mengajar, kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan ditindak 

lanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Gondangrejo Karanganyar. Penelitian 

ini dimulai pada bulan September 2018. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa  

kelas VIIA SMP N 2 Gondangrejo Karanganyar. Dalam penelitian ini guru 

matematika kelas VIIA SMP N 2 Gondangrejo Karanganyar bertindak sebagai 

subjek penelitian. Dimana dalam proses kegiatan belajar mengajar guru matematika 

selalu memotivasi dan mengusahakan supaya siswa selalu aktif. Siswa yang menjadi 

sasaran pelaksanaan tindakan yaitu siswa kelas VIIA SMP N 2 Gondangrejo 

Karanganyar yang terdiri dari dari 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan dengan 

jumlah seluruhnya yaitu 32 siswa. Pelaku tindakan ini adalah peneliti sendiri dibantu 

oleh guru matematika kelas VIIA SMP N 2 Gondangrejo Karanganyar tahun ajaran 

2018/2019. 

Dalam penelitian ini, pengambilan data dapat dilakukan dengan wawancara, 

tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan sebelum 

penelitian untuk mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan yang ada selama 

proses pembelajaran, tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa, catatan 

lapangan berisi semua hal yang terjadi saat pembelajaran berlangsung dan 

dokumentasi untuk mendukung pembuktian selama penelitian. Data penelitian yang 

dikumpulkan berupa nilai siswa dengan model pembelajaran Example non Example. 
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Data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Narasumber yaitu 

guru dan siswa, tempat berlangsungnya pembelajaran matematika yaitu ruang kelas 

VIIA SMP Negeri 2 Gondangrejo, dan dokumen yang berupa kurikulum, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan buku penelitian.  

Keseluruhan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini harus benar. Menurut 

Sutama (2015: 166) validitas merupakan proses untuk mengecek hasil penelitian oleh 

peneliti, sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan serta dijadikan dasar dalam 

penarikan kesimpulan. Keabsahan atau kebenaran data merupakan hal yang penting 

dalam penelitian, agar diperoleh data yang valid. Teknik yang digunakan untuk 

menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Ada tiga macam triangulasi dalam teknik pemeriksaan yang menggunaan sumber, 

metode, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode pembelajaran 

kooperatif tipe Example non example.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang 

menyebabkan rendahnya prestasi/hasil belajar siswa yaitu: 1) Siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru sebanyak 12 siswa (37,5%), 2) Siswa tidak tertarik 

dengan materi yang disampaikan sebanyak 8 siswa (25%), 3) Siswa tidak mau 

mengerjakan latihan soal di depan kelas sebanyak 7 siswa (21,875%), 4) Siswa tidak 

mau bertanya mengenai materi yang belum dipahami sebanyak 8 siswa (25%), 5) 

Nilai beberapa siswa di bawah KKM (<70) sebanyak 9 siswa (28,125%). 

Pelaksanaan tindakan siklus 1 pada tanggal 30 Maret 2019 pukul 07.15-08.35 

dihadiri oleh 32 siswa dan tanggal 2 April 2019 pukul 10.50-13.20 dihadiri oleh 32 

siswa. Berdasarkan penelitian tindakan kelas siklus I pertemuan II diperoleh data 

sebagai berikut : 1) Banyak siswa mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 10 

siswa (31,25%), 2) Banyak siswa tertarik terhadap materi yang disampaikan 

sebanyak 15 siswa (46,875%), 3) Banyak siswa yang memperhatikan penjelasan 

guru sebanyak 20 siswa (62,5%), 4) Banyak siswa bertanya kepada guru mengenai 
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materi yang belum dipahami sebanyak 20 siswa (62,25%), 5) Banyak siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM (>70) sebanyak 13 siswa (40,625%). 

Beberapa yang perlu direfleksi pada siklus I akan diterapkan pada siklus II 

adalah : 1) Dalam pelaksanaan penelitian siklus II guru memberikan penjelasan 

terlebih dahulu mengenai model pembelajaran Example non Example secara jelas 

sehingga siswa dapat memahami strategi Example non Example dan siswa mampu 

bekerja kelompok dengan baik serta dapat menggunakan waktu secara efisien, 2) 

Guru dapat mengkondisikan siswa agar tidak ramai ketika pembelajaran 

berlangsung, 3) Guru lebih tegas terhadap siswa yang ramai sendiri dan menegur 

siswa supaya bisa diatur, 4) Guru lebih memperhatikan siswa dengan mendekatkan 

diri ke masing-masing kelompok diskusi dan memberikan arahan. 

Penelitian tindakan siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Pertemuan I 

dilaksanakan pada tanggal 6 April 2019 pukul 07.15-08.35. Pertemuan II 

dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 pukul 10.50-13.20. Berdasarkan penelitian 

tindakan kelas siklus II pertemuan II diperoleh data sebagai berikut: 1) Banyak siswa 

mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 15 siswa (46,875%), 2) Banyak siswa 

tertarik terhadap materi yang disampaikan sebanyak 20 siswa (62,5%), 3) Banyak 

siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 20 siswa (62,5%), 4) Banyak 

siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sebanyak 23 

siswa (71,875%), 5) Banyak siswa yang memperoleh nilai diatas KKM (>70) 

sebanyak 26 siswa (81,25%). 

Berdasarkan refleksi siklus II hasil/prestasi belajar matematika siswa sudah 

mengalami peningkatan dari pembelajaran siklus sebelumnya. Pelaksanaan tindakan 

dengan model pembelajaran Example non Example berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan sehingga indikator yang ditentukan telah tercapai. Sehingga, penerapan 

model pembelajaran Example non Example telah meningkatkan hasil/prestasi belajar 

matematika siswa.  

Peningkatan prestasi belajar matematika siswa dari sebelum tindakan sampai 

tindakan siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut: 
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Tabel 1. Data Peningkatan Prestasi belajar Matematika Siswa 

Indikator 

Prestasi 

Belajar 

Matematika 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Siswa 

memperoleh 

nilai diatas 

KKM (>70) 

28,125% 28,125% 40,625% 40,625% 81,25% 

 

Berdasarkan data yang diperoleh akan disajikan dalam grafik peningkatan 

prestasi belajar matematika siswa dari sebelum tindakan sampai dengan sesudah 

tindakan pada siklus II sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Grafik peningkatan prestasi belajar matematika siswa dengan model 

Example non Example pada siswa kelas VIIA SMP N 02 Gondangrejo 

 

Pada penelitan tindakan kelas siklus I, setiap indikator mengalami peningkatan 

walaupun belum sesuai dengan tujuan. Hal ini dikarenakan beberapa siswa kurang 

memahami model pembelajaran Example non Example. 

Pada penelitian tindakan siklus II, siswa sudah terbiasa berdiskusi kelompok 

dan pemahaman siswa sudah baik, sehingga mampu berdiskusi kelompok dan 

mengerjakan ulangan harian. Hal ini mengakibatkan dalam siklus II prestasi belajar 

matematika siswa sudah mengalami peningkatan yang sesuai dengan tujuan. 

Berdasarkan Tabel 1 dan Grafik 1 dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Example non Example dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 
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siswa kelas VIIA SMP N 2 Gondangrejo Karanganyar. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan indikator-indikator prestasi belajar matematika siswa. Setelah dilakukan 

penelitian menggunakan model pembelajaran Example non Example diperoleh 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan indikator, yaitu nilai siswa lebih dari 

KKM (>70). 

Hasil penelitian dari Susanti (2014) menyatakan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Example non Example dapat meningkatkan keaktifan siswa 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dipertegas dengan penelitian Abidah dan 

Samawi (2014) mengatakan dengan Example non Example hasil belajar siswa 

meningkat.  

Peningkatan prestasi belajar siswa sudah sesuai dengan indikator capaian dari 

penelitian yaitu dengan hasil nilai Ulangan Harian yang lebih dari KKM (>70) yaitu 

sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (28,125%), pada siklus I sebanyak 13 siswa 

(40,625%), pada siklus II sebanyak 26 siswa (86,25%). Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran yang digunakan guru sudah tepat. Di dukung dengan pendapat 

Yanuarto (2016) yang memaparkan bahwa Pembelajaran Example Non Example 

adalah upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam menemukan 

konsep pelajarannya sendiri melalui kegiatan mendiskripsikan pemberian contoh dan 

bukan contoh terhadap materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran ini melatih siswa 

untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Hal ini menyebabkan 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Example non Example dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran Example non Example dapat 

menjadi alternatif atau solusi bagi guru untuk diterapkan di kelas. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMP N 02 Gondangrejo 

dapat disimpulkan bahwa hasil/prestasi belajar matematika siswa mengalami 

peningkatan setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran 

Example non Example. Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan diskusi kelompok 

yang berjalan optimal sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik. 
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Peningkatan tesebut dapat dilihat dari nilai Ulangan Harian siswa sebagai berikut: 

Siswa yang memperoleh nilai diatas KKM (>70) sebelum tindakan sebanyak 9 siswa 

(28,125%), pada siklus I sebanyak 13 siswa (40,625%), pada siklus II sebanyak 26 

siswa (86,25%). 

Pembelajaran menggunakan model Example non Example dapat meningkatkan 

prestasi/hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran 

menggunakan model Example non Example dilakukan dengan diskusi kelompok 

yang dapat melatih siswa untuk meningkatkan daya kemampuan berfikirnya dan 

menyimpulkan setiap pendapat yang ada dalam kelompok, menanggapi pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, keterlibatan siswa dalam kerja kelompok, dan bertanya 

kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. 
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