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ABSTRAK 
 

Joko Susilo, 0617055. Pengaruh Penggunaan Metode Mengajar Examples Non 
Examples Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan 
Tahun Pelajaran 2010/2011. Pembimbing I Ahmad Rifa’i,S.Pd.,M.Pd dan 
Pembimbing II Hariani Juwita, S.Pd. 
Latar belakang penelitian ini yaitu karena siswa banyak mengalami kesulitan 
dalam menerima materi matematika khususnya pada pokok bahasan “Sistem 
Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV)”. Adapun masalah dari penelitian ini 
yaitu adakah pengaruh penggunaan metode mengajar Examples  Non Examples 
terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan?.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode mengajar Examples 
Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan. 
Setelah diadakan penelitian di SMA Negeri 1 Pajar Bulan kelas X diperoleh hasil 
nilai rata-rata siswa kelas X1 (eksperimen) yang berjumlah 35 orang yaitu sebesar 
67,63 dan nilai rata-rata siswa kelas X2 (kontrol) yang berjumlah 35 orang yaitu 
sebesar 63,17, sehingga rentang atau selisih dari nilai keduanya adalah 4,46. 
Adapun besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y (KP) yaitu sebesar 
89,681%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Examples Non Examples 
dapat diterapkan di SMA Negeri 1 Pajar Bulan khususnya pada pokok bahasan 
Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). Dalam pengujian hipotesis 
didapat thitung = 24,31 dan ttabel = 1,671 yang berarti thitung > ttabel maka Ha diterima, 
sehingga “Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar 
Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 
Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011” diterima kebenarannya. Oleh karena itu 
diharapakan bagi guru untuk memilih alternatif metode mengajar yang mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya yaitu metode Examples Non 
Examples.  
 
Kata kunci : Metode Examples Non Examples. 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah-masalah pendidikan yang kita dapati sekarang ini bukan 

seluruhnya masalah baru, atau boleh dikatakan masalah-masalah yang lama sering 

muncul kembali dalam keunikan yang lain (Arikunto, 2002:39). Pendidikan 

sebagai gejala sosial dalam kehidupan yang berkaitan erat dengan masalah 

individual, sosial dan kultural. Dengan penerapan otonomi bidang pendidikan, 

otomatis terjadi perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik 

menjadi desentralistik. Hal itu tentu menimbulkan problematika yang sangat 

beragam. Dalam memecahkan problematika tersebut, maka diperlukan metode 

yang khusus untuk digunakan dalam bidang pendidikan. 

Berbicara mengenai pendidikan di negeri ini memang tidak akan pernah 

ada habisnya. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi dari kondisi pendidikan 

yang ada, mulai dari masalah birokrasi pendidikan yang masih tumpang tindih, 

simpang siur dan tidak terkoordinasi dengan baik, sampai dengan masalah internal 

pendidikan itu sendiri, yakni pada proses kegiatan belajar mengajar yang masih 

harus diperbaiki metode dan sistemnya. Hal itu sangat mendesak untuk dilakukan 

perbaikan dalam bidang pendidikan mengingat pendidikan merupakan investasi 

masa depan bangsa dimana anak bangsa dididik agar bisa meneruskan gerak 

langkah kehidupan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan berpendidikan serta 

bermoral. 
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Namun ironisnya, masalah pendidikan yang sudah jelas menjadi sangat 

penting bagi bangsa ini justru dikesampingkan oleh pengetua pendidikan. Bahkan 

ada kesan disepelekan dan dikalahkan oleh dimensi lain yang ”katanya” lebih 

mendesak. Secara substansial, pola pikir pragmatis yang tidak mengedepankan 

pemikiran dan perencanaan jangka panjang ini justru akan memperparah 

kehidupan bangsa ini dimasa depan dimana generasi penerus bangsa menjadi 

tidak siap dalam menghadapi tantangan dunia global yang semakin keras dan 

cepat. Oleh karena itu, kita harus memikirkan masalah pendidikan ini dengan 

sebaik-baiknya terlebih dahulu mengetahui apa dan bagaimana esensi pendidikan 

itu sebenarnya. 

Pendidikan memerlukan berbagai ilmu untuk dapat menyelaminya lebih 

jauh. Persoalan yang umum dijumpai dalam pendidikan mencakup beberapa 

faktor (Suwarno, 2009:17) yaitu faktor tujuan, anak didik, pendidik, alat-alat atau 

fasilitas dan factor lingkungan. Beberapa ilmu pembantu dapat memberikan 

bahan-bahan untuk memahami masing-masing faktor dengan lebih detail. 

Mengenai jumlah faktor dalam pendidikan terdapat berbagai pendapat. Misalnya 

faktor cita-cita, diperoleh sumber dari bahan untuk mengkajinya dari ilmu filsafat, 

khususnya filsafat pendidikan dan filsafat negara masing-masing. Karena dalam 

filsafat itulah terkandung isi dari cita-cita hidup bangsa yang diperjuangkan 

melalui pendidikan bangsanya. Ilmu sejarah pendidikan juga mengupas berbagai 

pandangan dalam usaha-usaha pendidikan yang pernah dilakukan oleh berbagai 

komunitas, bangsa atau golongan. Ilmu jiwa umum dan khusus mengupas 

perkembangan jiwa anak didik yang menjadi sasaran pendidikan, dilengkapi 



 
 

dengan ilmu manusia, antropologi, yang menerangkan segi kejasmanian anak 

didik.  

Ditaktik dan metodik umum dan khusus merupakan ilmu mengajar yang 

membantu pendidikan sekolah yang banyak mengupas tentang faktor alat atau 

fasilitas. Sedang ilmu kemasyarakatan, sejarah kebudayaan ataupun sejarah 

perjuangan bangsa secara umum dapat menjelaskan dan menjadi sumber utama 

dalam mengkaji faktor sekitar dalam pendidikan. Filsafat antropologi, antropologi 

budaya, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang menjangkau 

perkembangan manusia yang dapat dijadikan sumber bagi pendalaman  faktor-

faktor pendidikan. Dalam mempelajari pengantar ilmu pendidikan, sepintas 

masing-masing faktor akan memperoleh tinjauan, sedangkan untuk memperoleh 

gambaran secara mendalam haruslah dipelajari ilmu pendidikan sistematis, ilmu 

pendidikan sosial, atau teori-teori pendidikan yang mengupas segi pendidikan dari 

salah satu sudutnya. Sedangkan didalam pengantar ilmu pendidikan sifat 

peninjauannya secara umum dan ringan serta ingin menjadikan seluas mungkin 

daerah pendidikan itu. Dari pengantar ilmu pendidikan ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran keseluruhan lapangan pendidikan serta mengenalkan segi-

segi sebelum lebih jauh mendalami dan mengkhususkan pandangan dan tinjauan 

kesalah satu faktornya dan sebagai landasan untuk menyelami teori pendidikan 

yang lebih lanjut. 

 “ Penelitian pada dasarnya adalah  suatu kegiatan atau proses sistematis 

untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah” 

(Emzir, 2010:3). Penelitian sangat diperlukan untuk membantu mencari solusi 



 
 

dari problematika pendidikan. Hal ini dilakukan  agar apa yang diteliti atau hasil 

penelitian dapat benar-benar real yang bisa meyakinkan bagi pemanfaat karya 

ilmiah itu. Ilmu matematika merupakan ilmu eksact, sehingga untuk mempelajari 

ilmu matematika diperlukan pemahaman yang logis dan sistematis. Dalam 

pembelajaran matematika sangat diperlukan metode atau strategi yang tepat untuk 

mengoptimalkan hasil yang didapat siswa. 

 Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pendidik agar ilmu matematika 

cepat dan mampu tertransfer secara optimal pada peserta didik sesuai dengan 

harapan. Dan pendidik telah memaksimalkan usahanya melalui berbagai teknik 

pembelajaran bagaimana menghadapi dan menyikapi kendala-kendala yang ada. 

Meski pada kenyataannya, kendala-kendala itu tetap saja ada. Salah satu hal yang 

memegang peranan penting bagi keberhasilan pengajaran adalah proses 

pelaksanaan pengajaran yang baik, hal itu juga sangat di pengaruhi oleh 

perencanaan yang baik pula. Pengajaran berintikan interaksi antara guru dengan 

siswa dalam proses belajar-mengajar. Proses belajar dan mengajar merupakan dua 

hal yang berbeda tetapi membentuk satu-kesatuan. Agar pelaksanaan pengajaran 

berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan perencanaan yang tersusun secara 

sistematis, dengan proses belajar-mengajar yang lebih bermakna dan 

mengaktifkan siswa serta pembelajaran itu di rancang dalam satu skenario yang 

jelas. 

Banyak sekali jenis metode mengajar yang ada pada saat ini, diantaranya 

yaitu  metode mengajar Examples Non Examples. Siswa banyak mengalami 

kesulitan dalam menerima materi matematika khususnya pada pokok bahasan 



 
 

“Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV)”. Oleh karena itu, metode 

mengajar Examples Non Examples ini sangat cocok untuk pembelajaran materi 

Sistem SPLDV. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “.Pengaruh Penggunaan Metode Mengajar Examples Non 

Examples Kelas X Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Pajar Bulan 

Tahun Pelajaran 2010/2011”. 

1.2 Masalah dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu adakah pengaruh penggunaan metode mengajar Examples Non Examples 

terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan?  

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dan tidak 

meluas ke materi-materi lain, karena mengingat begitu luasnya kajian ilmu 

matematika, maka penelitian ini diberi batasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dari penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini hanya membahas tentang 

adanya pengaruh penggunaan metode mengajar Examples Non Examples terhadap 

hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 

2010/2011 dengan pokok bahasan SPLDV. 

 

 

 



 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan metode mengajar Examples Non Examples terhadap hasil belajar 

siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-

manfaat sebagai berikut. 

a. Untuk guru, yaitu sebagai pendukung dalam upaya meningkatkan dan 

memperbaiki cara mengajar agar peserta didik (siswa) mampu menerima 

pelajaran yang disampaikan secara optimal. 

b. Untuk peneliti, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta 

pengalaman untuk bekal menjadi seorang pendidik menghadapi zaman 

yang terus berkembang. Selain itu, juga sebagai pengalaman untuk bahan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

c. Untuk siswa, yaitu sebagai acuan dan motivasi agar menjadi media yang 

dapat mempermudah belajar matematika khususnya pada pokok bahasan 

SPLDV. 

1.5 Anggapan Dasar  

 “Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang 

kebenarannya diterima oleh penyelidik” (Surakhmad dalam Arikunto, 2002:58). 

Adapun anggapan dasar yang dapat dirumuskan adalah bahwa penggunaan 

metode mengajar Examples Non Examples belum pernah dilakukan di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian di 



 
 

SMA Negeri 1 Pajar Bulan dengan menerapkan metode mengajar Examples Non 

Examples. 

1.6 Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya 

dalam penelitian. Oleh karena itulah, maka dari peneliti dituntut kemampuannya 

untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas” (Arikunto, 2002:66). Adapun 

hipotesis dari penelitian ini adalah “ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan metode mengajar Examples Non Examples terhadap hasil belajar 

siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011” 

 
 



 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Pendidikan 

 Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani “Paedagogy” yang 

mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang 

pelayan. Sedangkan seorang pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan 

“Paedagogos”. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan “to educate” yang 

berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Muhadjir dalam Suwarno, 

2009:19). Banyak pendapat yang berlainan tentang pendidikan, namun demikian 

pendidikan tetap berjalan terus tanpa menunggu keseragaman arti, dengan 

demikian meski pendidikan mempunyai banyak arti, tapi inti dari maknanya tetap 

sama. 

Pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi (Suwarno, 2009:37). 

Sedangkan secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan yakni anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, dosen, 

konselor, pamong praja, widyaisuara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan (Suwarno, 2009:37-38). Jadi pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada 

pendidikan tinggi. Artinya, pendidik harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi 
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sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. 

Pengertian pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengertian 

pengajaran, sehingga sulit untuk dipisahkan dan dibedakan. Pendidikan tidak 

dapat dilaksanakan tanpa ada pengajaran, dan pengajaran tidak akan berarti jika 

tanpa diarahkan ke tujuan pendidikan. Selain itu, pendidikan merupakan usaha 

pembinaan pribadi secara utuh dan lebih menyangkut masalah citra dan nilai. 

Sedangkan pengajaran merupakan usaha mengembangkan kapasitas intelektual 

dan berbagai keterampilan fisik. Menurut John Dewey (1950:89-90) dalam 

Suwarno (2009:20) memandang pendidikan sebagai sebuah rekonstruksi atau 

reorganisasi pengalaman agar lebih bermakna, sehingga pengalaman tersebut 

dapat mengarahkan pengalaman yang akan didapat berikutnya. Tujuan pendidikan 

merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan (Suwarno, 

2009:33). 

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian dari, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat,bangsa dan 
negara” (Suwarno, 2009:21-22). 
 

Ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat 

kritis, memiliki metode dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. 

(Driyarkara dalam Suwarno, 2009:24). Kritis berarti orang menerima suatu 

pengetahuan atas dasar penelaahan dan argumen yang kuat. Orang kritis adalah 

orang yang mengerti betul, ingin mengetahui seluk beluk dan dasar-dasarnya. 

Memiliki metode berarti dalam proses berpikir dan menyelidiki menggunakan 



 
 

suatu cara atau metode tertentu. Sistematis berarti dalam suatu proses, pemikir 

ilmiah dijiwai oleh ide yang menyeluruh dan menyatukan, sehingga pikiran-

pikiran dan pendapatnya tidak hanya berhubungan, namun juga merupakan satu 

kesatuan. 

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar yang terencana dalam mengembangkan potensi dirinya 

sehingga dapat memiliki kecerdasan dan pengalaman yang lebih bermakna 

sehingga pengalaman tersebut dapat mengarahkan pengalaman yang akan didapat 

berikutnya. Dapat disimpulkan pula bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang 

membahas fenomena pendidikan dalam perspektif luas dan integratif. Dalam 

perspektif luas, pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia agar 

menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dalam arti integratif, 

pendidikan dikaji secara historis, sosiologis, psikologis dan filosofis. Upaya 

pendidikan mencakup seluruh aktifitas pendidikan, sekaligus pemikiran 

sistematisnya. 

2.2 Kegiatan Proses Belajar 

 “Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

pelatihan” (Sabri, 2007:19). Artinya tujuan kegiatan belajar ialah perubahan 

tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan 

meliputi segenap aspek pribadi. “Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa 

yang kompleks”(Dimyati dkk, 1999:7). Sehingga siswa adalah penentu terjadinya 

proses belajar. Proses belajar terjadi karena siswa memperoleh sesuatu yang ada 

dilingkungan sekitar. Dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah, kegiatan 



 
 

belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami murid sebagai anak didik (Ahmadi dkk, 2004:125). Belajar 

merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar manusia 

melakukan peubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Semua aktifitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar 

serta belajar itu bukan sekedar pengalaman, tetapi belajar adalah suatu proses dan 

bukan suatu hasil. Oleh karena itu, belajar berlangsusng secara aktif dan integratif 

dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. 

Skiner dalam Dimyati dkk (1999:9) berpandangan bahwa belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, apabila ia tidak belajar maka responnya menurun. Dalam belajar 

ditemukan adanya hal berikut: 1) Kesempatan terjadinya peristiwa yang 

menimbulkan respons pebelajar, 2) Respon si pebelajar dan 3) Konsekuensi yang 

bersifat menguatkan respons tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus yang 

menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku respons si pebelajar 

yang baik diberi hadiah. Sebaliknya, perilaku respons yang tidak baik diberi 

teguran dan hukuman. Menurut Gagne dalam Dimyati dkk (1999:10) belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar merupakan kapabilitas, setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya 

kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal melalui lingkungan dan 

proses kognitif yang dilakukan oleh si pebelajar.  



 
 

 Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan 

satu sama lain. Belajar menunjukkan apa yang harus dilakukan seseorang sebagai 

subjek yang menerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan mengajar 

menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Dua konsep 

tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan jika terjadinya interaksi antara guru 

dengan siswa, pada saat pengajaran itu berlangsung. Inilah makna belajar dan 

mengajar sebagai suatu proses. Interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang efektif. Mengingat kedudukan siswa sebagai subjek dan sekaligus juga 

sebagai objek dalam pembelajaran, maka inti dari proses dari pembelajaran tidak 

lain adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan.  

”Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan 

dan pengalaman” (Hamalik, 2001:154). Belajar sesungguhnya adalah ciri khas 

manusia dan yang membedakannya dengan mahluk lain. Belajar yang dilakukan 

oleh manusia merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan 

saja, dan dimana saja, baik disekolah, di kelas, di jalanan dalam waktu yang tak 

dapat ditentukan sebelumnya. Namun demikian, satu hal sudah pasti bahwa 

belajar yang dilakukan oleh manusia senantiasa dilandasi oleh niat dan tekat 

dengan maksud tertentu. 

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan yang 

vital (Hamalik, 2008:27). Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap guru 

memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar murid. “Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman” (Hamalik, 2008:27). 



 
 

Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan pengubahan kelakuan. 

Berdararkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan 

perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. 

Semua aktifitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. Kita pun 

hidup menurut hidup dan bekerja menurut apa yang telah kita pelajari. Belajar itu 

bukan sekedar pengalaman, tetapi belajar juga merupakan suatu proses dan bukan 

suatu hasil. Oleh karena itu, belajar berlangsusng secara aktif dan integratif 

dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. 

2.3 Interaksi Belajar Mengajar 

Pengajaran berintikan interaksi antara guru dengan siswa (Ibrahim dkk, 

1996:31). Dalam interaksi ini, guru melakukan kegiatan mengajar dan siswa 

belajar. Kegiatan belajar mengajar ini bukan merupakan dua hal yang terpisah 

tetapi selalu bersatu, dua hal yang menyatukannya adalah interaksi tersebut. 

Dalam interaksi belajar mengajar terjadi proses saling mempengaruhi, bukan 

hanya guru yang mempengaruhi siswa tetapi siswa juga dapat mempengaruhi 

guru. Perilaku guru akan berbeda apabila menghadapai kelas yang aktif dengan 

yang pasif, kelas yang berdisiplin dengan yang kurang disiplin. Interaksi ini bukan 

hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi antara siswa dengan manusia 



 
 

sumber (yaitu orang yang bisa memberi informasi), antara siswa dengan siswa 

lain, dan dengan media pembelajaran. 

Masalah pokok yang dihadapi mengenai belajar adalah bahwa proses 

belajar tidak dapat diamati secara langsung dan kesulitan menentukan kepada 

terjadinya perubahan tingkah laku belajarnya (Hamalik, 2001:155). Sehingga kita 

hanya bisa mengamati terjadinya perubahan tingkah laku tersebut setelah 

dilakukan interaksi dan penilaian, itulah sebabnya pengadilan dan pengontrolan 

dalam interaksi kegiatan proses belajar dapat dilakukan apabila proses belajar 

tersebut telah direncanakan dalam desain sistem belajar secara cermat. 

”Interaksi edukatif berarti interaksi yang berlangsung dalam ikatan tujuan 

pendidikan” (Surachmad dalam Ahmadi dkk, 2005:118). Interaksi edukatif dapat 

berlangsung baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Interaksi 

edukatif yang berlangsung secara khusus dengan ketentuan-ketentuan tertentu di 

lingkungan sekolah lazim disebut Interaksi Belajar Mengajar (Ahmadi dkk, 

2005:118). 

Ciri-ciri interaksi belajar-mengajar (Surachmad dalam Ahmadi dkk, 

2005:118-119) yaitu : 1) Ada tujuan yang jelas akan dicapai, 2) Ada bahan yang 

menjadi isi interaksi, 3) Ada siswa yang aktif mengalami, 4) Ada guru yang 

melaksanakan, 5) Ada metode tertentu untuk mencapai tujuan, 6) Ada situasi yang 

subur, yang memungkinkan proses interaksi berlangsung dengan baik dan 7) Ada 

penilaian terhadap hasil interaksi itu. Tujuan dalam melakukan interaksi belajar 

mengajar tertuang dalam tujuan intruksionil khusus yang merupakan tujuan yang 

eksplisit. Interaksi belajar mengajar diarahkan agar aktifitas berada pada pihak 



 
 

anak didik. Dan hal ini menjadi keharusan, karena memang anak didik merupakan 

orientasi dari setiap proses atau langkah kegiatan belajar mengajar. Peranan guru 

disini sebagai pembimbing yang dapat mengarahkan siswa dan memberikan 

motivasi, untuk mencapai hasil yang optimal. 

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai perencana 

pengajaran, seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan 

belajar mengajar secara efektif. Untuk itu seorang guru harus memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam 

merancang kegiatan belajar mengajar, seperti merumuskan tujuan, memiliki 

bahan, memilih metode, seorang guru harus mampu mengelola seluruh proses 

kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian 

rupa, sehingga setiap anak dapat belajar secara efektif dan efisien. Dalam 

fungsinya sebagai penilai hasil belajar murid, seorang guru hendaknya senantiasa 

secara terus menerus mengikuti hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa 

dari waktu ke waktu, informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan 

merupakan umpan balik terhadap proses kegiatan belajar mengajar, yang akan 

dijadikan sebagai titik tolak ukur memperbaiki dan meningkatkan proses belajar 

mengajar selanjutnya. Dengan demikian  proses belajar mengajar akan senantiasa 

ditingkatkan terus menerus dalam mencapai hasil belajar yang optimal. 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan prosedur atau 

metode yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam proses belajar 

mengajar. Prosedur atau cara ini ada kemungkinan berbeda antara satu proses 

belajar mengajar dengan tujuan tertentu dan proses belajar mengajar dengan 



 
 

tujuan yang lain. Jadi, prosedur ini menyesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai. Dalam suatu proses belajar mengajar dibutuhkan situasi yang 

mendukung, seperti sarana dan prasarana maupun suasana yang akrab, demokratis 

yang memungkinkan berkembangnya proses belajar mengajar. Pada akhirnya 

kegiatan dalam rangka proses belajar mengajar perlu dilihat hasilnya dengan cara 

mengadakan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan karena kegiatan pendidikan melalui 

kegiatan belajar mengajar ini mengalami batas waktu sehingga keterkaitan kepada 

waktu juga menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan pendidikan. 

2.4 Strategi Pembelajaran  

Menurut Sabri (2007:1) Strategi pembelajaran adalah daya upaya guru 

dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat 

tercapai dan berhasil guna. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan mengatur secara umum komponen-komponen pembelajaran, 

sehingga terjalin keterkaitan fungsi antar komponen pembelajaran yang dimaksud. 

Strategi berarti pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk 

mencapai tujuan secara efektif. Untuk melaksanakan tugas secara profesional, 

guru memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan-kemungkinan 

strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar yang lebih 

dirumuskan, baik dalam arti efek instruksional, tujuan belajar yang dirumuskan 

secara eksplisit dalam proses belajar mengajar, maupun dalam arti efek pengiring. 

Misalnya kemampuan berfikir kritis, kreatif, sikap terbuka setelah siswa 

mengikuti diskusi kelompok kecil dalam proses belajarnya. 



 
 

Aktifitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung 

secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat 

cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa sangat sulit. Dalam 

hal semangat terkadang semangatnya tinggi tapi terkadang juga sulit untuk 

mengadakan konsultasi. Demikian kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap 

anak didik dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan aktifitas belajar. 

Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini pulalah 

yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan anak didik. Dalam 

keadaan dimana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang 

disebut dengan ”kesulitan belajar”. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan 

karena faktor intelegensi yang rendah (kelainan mental), akan tetapi dapat juga 

disebabkan oleh faktor-faktor non intelegensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi 

belum tentu menjamin keberhasilan belajar.  

”Strategi mengajar pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau 

merupakan praktik guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang 

dinilai lebih efektif dan efisien” (Sabri, 2007:2). Dengan kata lain, strategi 

mengajar dapat diartikan sebagai politik atau taktik yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran di kelas. Politik atau taktik tersebut harus mencerminkan 

langkah-langkah yang sistematik, artinya bahwa setiap komponen pembelajaran 

harus saling berkaitan satu sama lain dan sistematis yang mengandung pengertian 

bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran itu 

tersusun secara rapi dan logis sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai. Mengatasi 

kesulitan belajar tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor kesulitan belajar. Oleh 



 
 

karena itu, mencari sumber penyebab utama dan sumber-sumber penyebab peserta 

lainnya adalah menjadi suatu hal yang mutlak ada dalam rangka mengatasi 

kesulitan belajar. 

2.5 Strategi Mengajar Belajar Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai disiplin 

dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada peserta didik untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 

logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. 

“Strategi mengajar belajar matematika adalah kegiatan yang dipilih pengajar 

dalam proses mengajar matematika yang dapat memberikan fasilitas belajar 

sehingga memperlancar tercapainya tujuan belajar matematika” (Hudojo, 

1990:11). Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu karena 

untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang 

optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal. 

Dengan kata lain, pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Mengajar (ditaktik) berasal dari bahasa Yunani “didoskein”, yang berarti 

pengajaran atau “didaktos” yang berarti pandai mengajar (Ahmadi dkk, 2005:39). 

Di Indonesia ditaktik berarti ilmu mengajar. Karena ditaktik berarti ilmu 

mengajar, maka pengertian ditaktik menyangkut pengertian yang sangat luas. 

Dalam kaitan pembicaraan tentang ditaktik, pengertian ditaktik akan difokuskan 

pada bagaimana perlakuan guru dalam proses belajar mengajar tersebut. Mengajar 



 
 

menurut pengertian modern berarti aktivitas guru dalam  mengorganisasikan 

lingkungan dan mendekatkannya kepada anak didik sehingga terjadi proses 

belajar (Nasution dalam Ahmadi dkk, 2005:39). 

“Metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada 

siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan” (Fathurrohman dkk, 

2007:55). Dengan demikian, salah satu keterampilan guru yang memegang 

peranan penting dalam pengajaran adalah keterampilan memilih metode. 

Pemilihan metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam 

menampilkan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga 

pencapaian tujuan pengajaran diperoleh secara optimal. Oleh karena itu, seorang 

guru harus memahami kedudukan metode sebagai komponen bagi keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar, yang sama pentingnya dengan komponen-komponen 

lain dalam keseluruhan komponen pendidikan. 

Pendidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 

kompleks, peristiwa tersebut merupakan rangkaian komunikasi antar manusia 

sehingga manusia itu bertumbuh sebagai pribadi yang utuh (Hudojo, 1990:1). 

Dengan demikian untuk menjadi pribadi yang utuh sangat dibutuhkan teknik dan 

strategi yang tepat agar bisa mencapai hasil yang ingin dicapai dalam belajar. 

Pola tingkah laku manusia yang tersusun menjadi suatu model sebagai 
prinsip-prinsip belajar di aplikasikan kedalam matematika. Prinsip 
belajar ini haruslah dipilih sehingga cocok untuk mempelajari 
matematika. Matematika yang berkenaan dengan ide-ide abstrak yang 
diberi simbul-simbul itu tersusun secara hirarkis dan penalarannya 
deduktif, sehingga belajar matematika itu merupakan kegiatan mental 
yang tinggi (Hudojo, 1990:4). 

 



 
 

Berdasarkan kutipan diatas, matematika merupakan ide-ide abstrak yang 

diberi simbul-simbul, maka konsep-konsep matematika harus dipahami lebih dulu 

sebelum memanipulasi simbul-simbul itu. Seseorang akan lebih mudah 

mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui 

orang itu. Karena itu, untuk mempelajari suatu materi matematika yang baru, 

pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu akan mempengaruhi terjadinya 

proses belajar materi matematika tersebut. Karena kehirarkisan matematika itu, 

maka belajar matematika yang terputus-putus akan mengganggu terjadinya proses 

belajar. Ini berarti proses belajar matematika akan terjadi dengan lancar bila 

belajar itu sendiri dilakukan secara kontinyu. 

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Proses Pembelajaran 

Matematika 

Belajar matematika akan berhasil jika proses belajarnya baik yaitu 

melibatkan intelektual peserta didik secara optimal. Peristiwa belajar yang 

dikehendaki bisa tercapai apabila memenuhi faktor-faktor berikut (Hudojo, 

1990:8-10), yaitu : 

a. Peserta didik 

Kegagalan atau keberhasilan belajar sangatlah tergantung kepada 

peserta didik. Misalnya, bagaimana kemampuan dan kesiapan peserta 

didik untuk mengikuti belajar matematika, bagaimana sikap dan minat 

peserta didik terhadap matematika. Selain itu juga melihat bagaimana 

kondisi peserta didik, misal kondisi fisiologisnya. Karena orang yang 

dalam keadaan segar jasmaninya akan lebih baik belajarnya apabila 



 
 

dibandingkan dengan orang yang dalam keadaan lelah. Kondisi 

psikologisnya seperti : perilaku, pengetahuan, ingatan dan sebagainya akan 

berpengaruh terhadap kegiatan belajar seseorang. Intelegensi peserta didik 

juga berpengaruh terhadap kelancaran belajarnya. 

b. Pengajar 

Pengajar melaksanakan kegiatan mengajar sehingga proses belajar 

diharapkan dapat berlangsung efektif. Kemampuan pengajar dalam 

menyampaikan matematika dan sekaligus mengusai materi yang di ajarkan 

sangat mempengaruhi terjadinya proses belajar. Kepribadian, pengalaman 

dan motivasi pengajar dalam mengajar matematika juga berpengaruh 

terhadap efektivitasnya proses belajar. Penguasaan materi matematika dan 

cara penyampainnya merupakan syarat yang tidak dapat ditinggalkan oleh 

pengajar matematika. Seorang pengajar matematika yang tidak menguasai 

materi matematika yang diajarkan akan menyebabkan proses belajar 

mengajar yang tidak baik. Demikian juga seorang pengajar yang tidak 

menguasaai berbagai cara penyampaian, ia hanya mengejar 

terselesaikannya bahan yang diajarkan tanpa memperhatikan kemampuan 

dan kesiapan peserta didik. Sehingga hal seperti ini jika terus terjadi akan 

mengakibatkan rendahnya mutu pengajaran matematika dan dapat 

menimbulkan kesulitan peserta didik dalam memahami pengajaran 

matematika sehingga menimbulkan keengganan belajar matematika 

bahkan bisa menimbulkan frustasi dalam diri peserta didik. Jika situasi itu 



 
 

terjadi, berarti proses belajar matematika tidak berlangsung efektif dan 

tentu saja peserta didik menjadi gagal  dalam belajar matematika.  

c. Prasarana dan sarana 

Prasarana yang “mapan” seperti ruangan yang sejuk dan bersih 

dengan tempat duduk yang nyaman biasanya lebih memperlancar 

terjadinya proses belajar. Demikian pula sarana yang lengkap seperti 

adanya buku teks dan alat bantú belajar akan merupakan fasilitas belajar 

yang sangat penting. Penyediaan sumber belajar yang lain, seperti majalah 

tentang pengajaran matematika, laboratorium matematika dan penunjang 

lainnya yang meningkatkan kualitas belajar peserta didik. 

d. Penilaian 

Penilaian dipergunakan untuk melihat bagaimana hasil belajarnya, 

tetapi juga untuk melihat bagaimana berlangsungnya interaksi antara 

pangajar dan peserta didik. Misalnya kita dapat menganalisis tentang 1) 

Keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika 2) Apakah didalam 

proses belajar matematika itu didominasi pengajar atau komunikasi dua 

arah, 3) Apakah pertanyaan yang diajukan pengajar kepada peserta didik 

merangsang belajar atau mematikan dan 4) Apakah jenis pertanyaan yang 

diajukan pengajar menyangkut ranah kognitif rendah, seperti ingatan dan 

pemahaman saja atau ranah kognitif tinggi seperti penyelesaian masalah. 

Fungsi penilaian dapat meningkatkan kegiatan belajar, sehingga 

dapat diharapkan memperbaiki hasil belajar. Selain itu, penilaian juga 

mengacu ke proses belajarnya. Yang dinilai dalam proses belajar itu 



 
 

adalah bagaimana langkah-langkah berpikir peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Apabila langkah berpikir dalam 

menyelesaikan masalah benar, maka hasil belajar menunjukkan proses 

baik dan hasil belajarnya pun juga baik. 

2.7 Metode Mengajar Examples Non Examples 

Metode secara harfiah berarti “cara”. Dalam pemakaian secara umum, 

metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai 

tujuan tertentu (Fathurrohman dkk, 2007:55). Kata “mengajar” berarti memberi 

pelajaran. Sehingga metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa. “Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang 

cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur” 

(Ahmadi dkk, 2005:52). Pengertian lain ialah tehnik penyajian yang dikuasai guru 

untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, 

baik secara individual atau secara kelompok, agar pelajaran itu dapat diserap, 

dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Semakin baik metode 

mengajar, maka akan semakin efektif pula pencapaian tujuan.  

Cara atau metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam 

menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap (kognitif, psikomotor, afektif). 

Khusus metode mengajar didalam kelas, efektifitas suatu metode dipengaruhi oleh 

faktor tujuan, faktor siswa, faktor situasi dan faktor guru itu sendiri (Ahmadi dkk, 

2005:52). Dengan memiliki pengetahuan secara umum mengenai sifat berbagai 

metode, seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai 



 
 

dalam situasi dan kondisi pengajaran yang khusus. Salah satu hambatan yang 

menonjol dalam pelaksanaan pendidikan adalah masalah metode mengajar. 

Metode tidaklah mempunyai arti jika dipandang terpisah dari komponen lain. 

Metode hanya penting dalam hubungannya dengan segenap kompnen lainnya. 

Seperti tujuan, situasi dan lain-lain. 

Didalam penggunaan satu atau beberapa metode syarat-syarat berikut ini 

harus selalu diperhatikan (Ahmadi dkk, 2005:53) yaitu : 1) Metode mengajar yang 

dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar siswa, 

2) Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan 

kegiatan kepribadian siswa, 3) Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya, 4) Metode 

mengajar yang dipergunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar 

lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi (pembaharuan), 5) Metode 

mengajar yang dipergunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar 

sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi, 6) Metode 

mengajar yang dipergunakan harus dapat mentiadakan penyajian yang bersifat 

verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan 

bertujuan dan 7) Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat menanamkan 

dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam 

kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 “Metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada 

siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan” (Fathurrohman dkk, 

2007:55). Metode merupakan fasilitas untuk menghantarkan bahan pelajaran 



 
 

dalam upaya mencapai tujuan. Oleh karena itu, bahan pelajaran yang disampaikan 

tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. “Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan 

pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat” 

(Fathurrohman dkk, 2007:59). Menurut Djamarah dkk dalam Fathurrohman dkk 

(2007:55) metode memiliki tiga kedudukan yaitu : 1) Sebagai alat motivasi 

ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar, 2) Menyiasati perbedaan individual 

anak didik dan 3) Untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Semakin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar, maka 

diharapkan semakin efektif  juga pencapaian tujuan pembelajaran. Tentunya 

faktor-faktor lain pun harus diperhatikan juga. Seperti; faktor guru, peserta didik, 

faktor situasi (lingkungan belajar), media dan faktor lain yang mempengatuhi 

belajar. Oleh sebab itu fungsi-fungsi metode mengajar tidak dapat diabaikan, 

karena metode mengajar tersebut turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem 

pembelajaran. 

Metode mengajar yang digunakan guru dalam setiap pertemuan kelas 

bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan 

perumusan tujuan intruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan 

tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu 

tujuan. Oleh karena itu, guru pun selalu menggunakan metode yang lebih dari 

satu. Pemakaian metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, 

sementara penggunaan metode yang lain juga digunakan untuk mencapai tujuan 



 
 

yang lain. Banyak sekali model dan metode pembelajaran inovatif. Diantaranya 

yaitu model pembelajaran Examples Non Examples. 

Metode Examples Non Examples, meliputi persiapan gambar atau tabel 
sesuai materi bahan ajar dan kompetensi, sajikan gambar ditempel atau 
memakai OHP, dengan petunjuk guru siswa mencermati sajian, diskusi 
kelompok tentang sajian gambar tadi, presentasi hasil kelompok, 
bimbingan penyimpulan, evaluasi dan refleksi (Suyatno, 2009:73). 

 
Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa metode Examples Non 

Examples adalah metode yang benar-benar menampilkan sajian contoh yang 

diaplikasikan secara langsung kedalam kehidupan nyata (real). Adapun langkah-

langkah pembelajaran Examples Non Examples menurut Ahmad Sudrajad dalam 

bukunya berjudul “Let’s talk about education” yaitu 1) Guru mempersiapkan 

gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, 2) Guru menempelkan 

gambar dipapan atau ditayangkan melalui OHP/In Fokus, 3) Guru memberikan 

petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan/ 

menganalisa gambar, 4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi 

dari analisa tersebut dicatat pada kertas, 5) Tiap kelompok diberi kesempatan 

membacakan hasil diskusinya, 6) Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru 

mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin di capai dan 7) Kesimpulan. 

Menurut Hanafiah dkk (2009:41) langkah-langkah yang dapat dilakukan 

dalam model pembelajaran Examples Non Examples yaitu : a) Guru 

mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) Guru 

menempelkan gambar dipapan tulis, ditayangkan melalui OHP atau In Fokus, c) 

Guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperhatikan dan menganalisa gambar, d) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang 



 
 

peserta didik dan hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat, e) Setiap 

kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya, f) Mulai dari 

komentar hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan 

yang ingin di capai dan g) Kesimpulan. 

2.8 Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam kelas harus dilaksanakan kedalam situasi-situasi diluar 

sekolah, dengan kata lain murid dapat mentransferkan hasil belajar itu kedalam 

situasi-situasi yang sesungguhnya di dalam masyarakat (Hamalik, 2007:33). Oleh 

karena itu, hasil belajar harus bisa diaplikasikan kedunia nyata. “Hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi dan hasil belajar, 

sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar” (Dimyati dkk, 1999:3-4). 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 
yakni faktor dari lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 
kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali 
pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh 
Clark bahwa hasil belajar siswa disekolah 70 persen dipengaruhi oleh 
kemampuan siswa dan 30 persen dipengaruhi oleh lingkungan (Sabri, 
2007:45). 

 
Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah berupa 

ilmu dan pengalaman yang diperoleh siswa setelah dilakukannya proses belajar. 

Dan hasil belajar ini nantinya akan dibawa sebagai bekal untuk direalisasikan 

kedalam hidup bermasyarakat. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa. Yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan (Hamalik, 2001:155). Perubahan 



 
 

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

sikap kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya. 

Fathurrohman dkk (2007:113) keberhasilan atau kegagalan dalam proses 

belajar merupakan sebuah ukuran atas proses pembelajaran. Apabila merujuk 

pada rumusan operasional keberhasilan belajar, maka belajar dikatakan berhasil 

apabila diikuti ciri-ciri: 1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok, 2) Perilaku 

yang digariskan dalam tujuan pengajaran khusus telah dicapai oleh siswa baik 

secra individual maupuan kelompok dan 3) Terjadinya proses pemahaman materi 

secara sekuensial (Sequential) menghantarkan materi tahap berikutnya. Ketiga ciri 

keberhasilan ini bukanlah semata-mata keberhasilan dari segi kognitif, tetapi 

mesti meliputi aspek-aspek lain seperti aspek afektif dan aspek psikomotorik. 

Pengevaluasian salah satu aspek saja akan meyebabkan pengajaran kurang 

memiliki makna yang bersifat komprehensif. 

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar dapat 

dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, 

tes prestasi belajar dapat digolongkan pada beberapa jenis penilaian 

(Fathurrohman dkk, 2007:114) yaitu :  

a. Tes formatif 

Tes formatif digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 

serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes dapat dimanfaatkan 



 
 

untuk memperbaiki proses belajar mengajar pada bahan tertentu dan dalam 

waktu tertentu pula. 

b. Tes sub sumatif 

Tes sub sumatif meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang 

telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

gambaran daya serap siswa agar meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. 

Hasil tes sub sumatif dapat di manfaatkan untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai raport. 

c. Tes sumatif 

Tes sumatif diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap 

bahan pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau 

dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau 

taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu. Hasil 

dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun 

peringkat atau sebagai ukuran mutu sekolah. 



 
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, yang dilaksanakan di 

SMA Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011 terdiri dari dua kelas, satu 

kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol (kelas 

pembanding). Wiersma dalam Emzir (2010:63) mendefinisikan eksperimen 

sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel 

eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan regresi linier sederhana untuk menganalisa data. Regresi linier 

sederhana ini memuat dua variabel yaitu variabel X (variabel bebas) dan variabel 

Y (variabel terikat). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:61). Oleh karena itu, 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011, yang terdiri dari tiga kelas yaitu 

kelas X1, X2 dan X3 yang berjumlah 105 orang. Adapun distribusi populasi 

penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1  
Distribusi Populasi Penelitian 

 

No Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 X1 15 20 35 

2 X2 16 19 35 

3 X3 18 17 35 

Jumlah 49 56 105 

Sumber: SMA Negeri 1 Pajar Bulan Tahun Pelajaran 2010/2011 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2007:62). Yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 

siswa kelas X1 dan siswa kelas X2 di SMA Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 

2010/2011 yang berjumlah 70 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu 

dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang dipakai yaitu 

“Simple Random Sampling”. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Adapun distribusi dari sampel penelitian dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2  
Distribusi Sampel Penelitian 

 

No Kelas Jenis kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 X1 15 20 35 

2 X2 16 19 35 

Jumlah  31 39 70 

Sumber: SMA Negeri 1 Pajar Bulan Tahun Pelajaran 2010/2011 



 
 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimental. Dalam penelitian 

eksperimental ini, terdapat dua variabel yaitu variabel X sebagai variabel bebas 

dan variabel Y sebagai variabel terikat. Kedua variabel itu akan diteliti seberapa 

besarnya pengaruh antara kedua variabel itu. 

Data-data akan dikumpulkan melalui tes. “Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok” (Arikunto, 2005:32) Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data yang berupa hasil evaluasi yaitu hasil tes. Dalam 

pelaksanaan tes, soal yang akan dijadikan instrumen yaitu berupa soal uraian 

(essay) sebanyak 5 (lima) soal. 

3.4 Teknik Analisis Data  

Untuk merumuskan kriteria pengujian hipotesis nol (Ho) dengan hipotesis 

alternatif (Ha) dimana : 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar         

Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar 

Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011. 

Untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y 

maka digunakan taraf nyata 5% (� � 0,05) dengan derajat kebebasan (n-1). 



 
 

Sedangkan,  untuk menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan rumus 

statistik regresi linier sederhana, yaitu : 

   (Sugiyono,2009:261) 

Keterangan : 

Ŷ= Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

X= Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

a= Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan) 

b= Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel 

independen. 

 Harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi 

tinggi, maka harga b juga besar, sebaliknya jika koefisien korelasi rendah maka 

harga b juga rendah (kecil). Selain itu, bila koefisien korelasi negatif maka harga b 

juga negatif, dan sebaliknya jika koefisien korelasi positif maka harga b juga 

positif. 

Harga a dan b dapat di cari dengan rumus berikut. 

a = 
�∑ �	
�∑ �	 �–�∑ �	
�∑ �	�	�

� ∑ �	� �∑ �	�   

b = 
� ∑ �	�	��∑ �	��∑ �	


� ∑ �	� �∑ �	�     (Sugiyono,2009:262) 

Keterangan : 

�� = Subyek pada variabel independen (variabel bebas) 

�� = Subyek dalam variabel dependen (variabel terikat) yang diprediksikan 

Ŷ= a + b X 



 
 

Apabila koefisien korelasi dikuadratkan, akan terjadi koefisien penentu 

(KP) atau koefisien determinasi, yang artinya menyebabkan perubahan pada 

variabel Y yang datang dari variabel X adalah sebesar kuadrat koefisien 

korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu 

variabel (variabel X) terhadap naik turunnya (variasi) nilai variabel lainnya 

(variabel Y). nilai koefisien penentu ini terletak antara 0 dan +1 (0 ≤ KP ≤ +1). 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, digunakan 

koefisien determinasi sebagai berikut. 

KP = r2 x 100%     (Hasan, 2003:236) 

Dimana nilai r dapat dihitung dengan rumus berikut.  

� �  � ∑ �	�	� �∑ �	��∑ �	�
��� ∑ �	� �∑ �	� 
 �� ∑ �	� �∑ �	� � 

     (Sugiyono, 2009:274) 

Keterangan : 

KP = Koefisien penentu 

r  = Koefisien korelasi 

Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan 

antara dua variabel yang datanya berbentuk interval atau rasio. Disimbolkan 

dengan r, nilai dari koefisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 (-1 ≤ r ≤ +1). 

1. Jika r = +1, terjadi korelasi positif sempurna antara variabel X dan Y  

2. Jika r = -1, terjadi korelasi negatif sempurna antara variabel X dan Y 

3. Jika r = 0, tidak terjadi korelasi antara variabel X dan Y 

4. Jika 0  r  +1 terjadi korelasi positif antara variabel X dan Y 

5. Jika -1  r  0, terjadi korelasi negatif antara variabel X dan Y 



 
 

Pengujian signifikan koefisien korelasi dapat dihitung dengan uji t sebagai 

berikut. 

t=   (Sugiyono, 2009:230) 

Keterangan: 

r= Koefisien korelasi 

n= Banyak sampel dalam penelitian 

Adapun kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu terima Ho 

jika thitung  ttabel dan tolak Ho jika thitung > ttabel. Daerah pengujian hipotesis akan 

ditunjukkan pada gambar kurva dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Kurva Normal 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi data adalah nilai tes siswa dengan 

menggunakan metode Examples Non Examples pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) di SMA Negeri 1 Pajar Bulan. Sampel 

terdiri dari siswa kelas X1 yang berjumlah 35 orang sebagai variabel bebas dan 

siswa kelas X2 yang berjumlah 35 orang sebagai variabel terikat. Sehingga, 

keseluruhan sampel yang telah diteliti yaitu berjumlah 70 orang. 

Penelitian di SMA Negeri 1 Pajar Bulan dilakukan selama tiga hari yaitu 

tanggal 19, 20 dan 22 Oktober 2010. Pada hari pertama, yaitu Selasa tanggal 19 

Oktober 2010 peneliti melakukan observasi dikelas sekaligus mendata siswa kelas 

X1 dan siswa kelas X2 di SMA Negeri 1 Pajar Bulan. Hari kedua yaitu Rabu 

tanggal 20 Oktober 2010, peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas X1 

(variabel bebas) dengan metode mengajar Examples Non Examples pada materi 

SPLDV. Kemudian hari terakhir yaitu Jum’at tanggal 22 Oktober 2010, peneliti 

memberikan soal tes yang berbentuk essay berjumlah 5 soal. Data yang diperoleh 

dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini. 
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Tabel 3 
Nilai Tes Siswa Kelas X1 di SMA Negeri 1 Pajar Bulan pada 

Materi SPLDV Menggunakan Metode Mengajar Examples Non 
Examples (variabel bebas) 

 

No NISN Nomor soal/skor  Jumlah 
1/10 2/15 3/20 4/25 5/30 

1 9951821451 7 12 13 15 15 62 

2 9951821413 7 10 15 15 10 57 

3 9960424396 10 15 20 16 13 74 

4 9961706070 10 12 20 22 12 76 

5 9951821401 10 15 20 20 23 88 

6 9950420870 10 9 20 22 13 74 

7 9951821387 10 15 17 17 30 89 

8 9951821468 10 14 15 19 10 68 

9 9961706077 10 15 18 16 15 74 

10 9951821469 10 15 20 23 12 80 

11 9940683452 10 15 20 8 16 74 

12 9938731476 0 12 10 15 10 47 

13 9951821439 10 10 15 20 25 80 

14 9950969954 10 0 12 15 11 48 

15 9940683335 0 15 5 10 14 44 

16 9961706087 7 15 20 17 15 74 

17 9951821416 0 15 20 13 12 60 

18 9955578032 10 11 12 16 8 67 

19 9961706072 10 10 20 22 18 80 

20 9961706075 8 15 20 11 12 66 

21 9961706082 10 13 18 0 25 66 

22 9951821428 0 15 15 15 16 61 

23 9951821462 10 12 20 23 18 83 

24 9940683431 10 12 0 13 10 45 

25 9948451219 10 12 10 20 12 64 

26 9940683391 5 15 20 13 15 68 



 
 

27 9956757555 10 8 10 0 23 43 

28 9940683337 10 15 20 13 21 79 

29 9951821452 10 12 15 17 5 64 

30 9961706079 10 11 12 14 21 70 

31 9951821436 10 12 20 16 15 73 

32 9938731448 10 20 12 20 15 77 

33 9951625680 10 7 14 15 20 70 

34 9951821472 10 11 15 12 17 65 

35 9966830672 0 8 20 10 12 57 

Sumber : Hasil Penelitian di SMA Negeri 1 Pajar Bulan 

 

Tabel 4 
Nilai Tes Siswa Kelas X2 di SMA Negeri 1 Pajar Bulan pada 

Materi SPLDV Tidak Menggunakan Metode Mengajar Examples 
Non Examples (variabel terikat) 

 

No NISN Nomor soal/skor Jumlah 
1/10 2/15 3/20 4/25 5/30 

1 9951821393 10 8 20 16 0 54 

2 9951821378 10 15 20 12 13 70 

3 9946537896 10 12 20 18 14 74 

4 9951821406 10 8 20 0 19 57 

5 9951821397 10 7 5 15 22 59 

6 9948451223 5 12 20 5 5 47 

7 9951821409 10 15 15 17 10 67 

8 9951821396 10 13 20 13 20 76 

9 9951821443 10 10 17 13 15 65 

10 9951821437 10 15 18 10 11 64 

11 9956958081 7 15 15 13 10 60 

12 9940683396 10 10 19 14 9 62 

13 9940683428 8 11 20 0 17 56 

14 9940683324 10 7 20 17 15 69 

15 9951821402 10 8 20 16 15 69 



 
 

16 9928196563 10 12 20 11 15 68 

17 9951821421 10 15 20 0 23 68 

18 9921821440 10 8 20 15 18 71 

19 9951821441 10 9 20 13 16 68 

20 9961706080 10 15 15 18 15 73 

21 9951821375 0 15 20 0 25 60 

22 9960940452 10 13 16 20 12 71 

23 9951821382 10 15 18 16 17 76 

24 9951821463 10 15 16 0 0 41 

25 9951821466 10 12 20 15 0 57 

26 9951821453 10 15 20 18 16 79 

27 9961706078 10 15 15 15 2 70 

28 9940683403 10 12 17 20 0 59 

29 9951821450 10 10 18 15 13 66 

30 9951821381 10 14 20 21 17 82 

31 9951821391 10 15 20 0 0 40 

32 9961706069 10 10 15 15 18 68 

33 9948451252 0 15 17 11 20 63 

34 9940683419 10 0 15 12 0 37 

35 9940683453 8 15 15 7 0 45 

Sumber : Hasil Penelitian di SMA Negeri 1 Pajar Bulan 

 

4.1.2 Analisis Data 

Dari penelitian yang dilakukan pada sampel 35 orang diperoleh nilai siswa 

kelas X1 (variabel bebas) dan nilai siswa kelas X2 (variabel terikat). Selanjutnya 

nilai-nilai tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik regresi linier 

sederhana sebagai berikut. 

 

 



 
 

Tabel 5 

Data Perhitungan Hasil Penelitian Tes Siswa Kelas X1 dan X2 di 
SMA Negeri 1 Pajar Bulan 

 

No 
X i 

(variabel bebas)  

Y i 

(variabel 
terikat) 

X i
2 Y i

2 XiY i 

1 62 54 3844 2916 3348 
2 57 70 3249 4900 3990 
3 74 74 5476 5476 5476 
4 76 57 5776 3249 4332 
5 88 59 7744 3481 5192 
6 74 47 5476 2209 3478 
7 89 67 7921 4489 5963 
8 68 76 4624 5776 5168 
9 74 65 5476 4225 4810 
10 80 64 6400 4096 5120 
11 74 60 5476 3600 4440 
12 47 62 2209 3844 2914 
13 80 56 6400 3136 4480 
14 48 69 2304 4761 3312 
15 44 69 1936 4761 3036 
16 74 68 5476 4624 5032 
17 60 68 3600 4624 4080 
18 67 71 4489 5041 4757 
19 80 68 6400 4624 5440 
20 66 73 4356 5329 4818 
21 66 60 4356 3600 3960 
22 61 71 3721 5041 4331 
23 83 76 6889 5776 6308 
24 45 41 2025 1681 1845 
25 64 57 4096 3249 3648 
26 68 79 4624 6241 5372 



 
 

27 43 70 1849 4900 3010 
28 79 59 6241 3481 4661 
29 64 66 4096 4356 4224 
30 70 82 4900 6724 5740 
31 73 40 5329 1600 2920 
32 77 68 5929 4624 5236 
33 70 63 4900 3969 4410 
34 65 37 4225 1369 2405 
35 57 45 3249 2025 2565 

Jumlah 2367 2211 165061 143797 149821 

Sumber : Hasil Analisis Data Tabel 3 dan Tabel 4   

Dari tabel 5 dapat diketahui nilai-nilai yang dipergunakan dalam 

perhitungan statistik regresi linier sederhana sebagai berikut 

n = 70 

 = 2367 

 = 2211 

 = 165061 

 = 143797 

 = 149821 

Sehingga koefisien regresi a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai 

berikut. 

                 (Sugiyono, 2009:262) 

 

 



 
 

 

  1,735 (dibulatkan) 

  (Sugiyono, 2009:262) 

 

 

 

  0,883 (dibulatkan) 

Dengan demikian didapat persamaan regresi linier berikut ini. 

Ŷ = a+bx    (Sugiyono, 2009:261) 

Ŷ = 1,735+0,883 X 

Koefisien b = 0,883 (positif) yang artinya bahwa untuk setiap kenaikan 

satu nilai variabel X (variabel bebas), maka akan diikuti oleh kenaikan nilai pada 

variabel Y (variabel terikat) sebesar 0,883 dengan konstanta 1,735. 

               Kemudian, untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y digunakan rumus koefisen determinasi (KP). 

KP = r2x100%     (Hasan, 2003:236) 

Dimana: 

   (Sugiyono, 2009:274) 

 



 
 

 

 

 

 

  0,947 (dibulatkan) 

Karena r = 0,947 berarti 0 < r < 1, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

korelasi positif antara variabel X dan variabel Y. Sehingga besarnya pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y yaitu: 

KP = r2 x 100% 

KP = (0,947)2 x 100% 

KP = 0,896809 x 100% 

KP = 89,6809%  89,681% (dibulatkan) 

4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar         

Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar 

Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011. 



 
 

Untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y, 

serta untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

t=    (Sugiyono, 2009:230) 

t=  

t=  

t=  

t=  

t = 24,30988663  24,31 (dibulatkan) 

Kriteria pengujian dalam penelitian ini yaitu terima Ho jika thitung  ttabel 

dan tolak Ho jika thitung > ttabel. Dengan menggunakan taraf signifikan 5% = 0,05, 

maka didapat ttabel = 1,671 dan thitung = 24,31. Karena thitung > ttabel maka hal itu 

menunjukkan bahwa thitung berada pada daerah penolakan Ho. Maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, seperti terlihat pada kurva dibawah ini. 
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 1,671                  24,31 
 

Gambar 2 Kurva Daerah Penolakan Ho 
 

Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Ada pengaruh 

yang signifikan antara penggunaan metode mengajar Examples Non Examples 



 
 

terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 

2010/2011” Diterima kebenarannya. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kemampuan Siswa dalam Pembelajaran Melalui Metode Mengajar 

Examples Non Examples 

Pada saat penelitian dilakukan, peneliti melaksanakan proses pembelajaran 

dengan metode mengajar Examples Non Examples pada pokok bahasan sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). Ketika pembelajaran dilaksanakan, 

peneliti berusaha membimbing peserta didik supaya lebih aktif. Pada metode ini, 

guru mengarahkan peserta didik untuk memahami materi melalui soal-soal yang 

berbentuk cerita dan penerapannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu 

dilakukan supaya peserta didik benar-benar berusaha menganalisa soal dan 

berusaha mencari penyelesaiannya. 

Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh metode mengajar Examples Non 

Examples terhadap hasil belajar siswa, peneliti menerapkan metode mengajar ini 

hanya dikelas X1, sedangkan dikelas X2 tidak menggunakan metode mengajar 

Examples Non Examples ini. Oleh karena itu, ketika dilakukan tes pada materi 

SPLDV didapatlah hasil tes siswa kelas X1 dan siswa kelas X2. Berdasarkan hasil 

tes siswa kelas X1 yang berjumlah 35 orang menggunakan metode mengajar 

Examples Non Examples ternyata didapat nilai rata-ratanya adalah 67,63. 

Sedangkan hasil tes siswa kelas X2 yang berjumlah 35 orang tidak menggunakan 

metode mengajar Examples Non Examples didapat nila rata-ratanya adalah 63,17. 



 
 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selisih rata-rata nilai siswa kelas X1 dan 

nilai siswa kelas X2 adalah 4,46. 

4.2.2 Deskripsi Hipotesis 

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis yaitu: 

1. Menentukan formulasi hipotesis. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar         

Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar 

Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Menentukan taraf signifikan dan nilai ttabel 

Dalam penelitian ini, menggunakan taraf signifikan 5% = 0,05 dengan n = 

70, sehingga didapat ttabel = 1,671. 

3. Menentukan kriteria pengujian  

Kriteria pengujian merupakan bentuk penerimaan atau penolakan Ho 

dengan cara membandingkan nilai ttabel terhadap t uji statistik (thitung). Adapun 

kriteria pengujian dalam hipótesis ini yaitu: 

a. Ho diterima jika thitung  ttabel 

b. Ho ditolak jika thitung > ttabel 

4. Menentukan nilai uji statistik 

5. Menentukan kesimpulan 



 
 

Berdasarkan hasil pengujian statistik didapat thitung = 24,31 sehingga thitung 

= 24,31 > ttabel. Dengan demikian Ho ditolak. Ini berarti Ha “Ada pengaruh 

yang signifikan antara penggunaan metode mengajar Examples Non Examples 

terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan tahun 

pelajaran 2010/2011” diterima. 



 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Karena r = 0,947 berarti 0 < r < 1, maka ada pengaruh positif penggunaan 

metode mengajar Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas 

X di SMA Negeri 1 Pajar Bulan Tahun Pelajaran 2010/2011 pada materi 

sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV), yaitu sebesar KP = 89,681%. 

b. Koefisien regresi a = 1,735 dan b = 0,883, sehingga diperoleh persamaan 

regresi liniernya yaitu Ŷ = 1,735 + 0883 X. Ini berarti bahwa untuk setiap 

kenaikan 1 (satu) nilai variabel X (variabel bebas), maka akan diikuti oleh 

kenaikan nilai pada variabel Y (variabel terikat) sebesar 0,883 dengan 

konstanta 1,735. 

c. Kemampuan siswa dalam memahami dan menerima penerapan metode 

mengajar Examples Non Examples di kelas X SMA Negeri 1 Pajar Bulan 

Tahun Pelajaran 2010/2011 sudah cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari nilai 

rata-rata yang didapat siswa melalui metode mengajar Examples Non 

Eamples yaitu sebesar 67,63 sedangkan nilai rata-rata siswa yang tidak 

menggunakan metode mengajar Examples Non Eamples yaitu sebesar 63,17. 

Jadi bisa dilihat rentang/selisih dari nilai keduanya adalah 4,46. 
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d. Metode mengajar Examples Non Examples bisa dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Pajar Bulan pada pokok bahasan SPLDV. 

e. Didapat thitung = 24,31 dan ttabel = 1,671 yang berarti thitung  >  ttabel, maka hal itu 

menunjukkan Ho berada pada daerah penolakan dan Ha diterima. Sehingga, 

“Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode mengajar 

Examples Non Examples terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 

1 Pajar Bulan tahun pelajaran 2010/2011”. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi   guru,  diharapkan   untuk   memilih  alternatif metode   mengajar  yang  

mampu  meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya yaitu metode 

mengajar Examples Non Examples. 

b. Bagi siswa, diharapkan untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran dan 

mampu memberikan ide-ide tentang materi pokok bahasan sesuai sajian yang 

diberikan oleh guru, sebelum materi itu dijelaskan lebih jauh. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dilanjutkan kembali untuk yang akan 

melakukan penelitian sejenis, yaitu dapat dijadikan informasi dalam 

mendapatkan penelitian yang lebih baik dengan materi yang berbeda. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pajar Bulan 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/1 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran 

 

Standar Kompetensi : Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem  

persamaan linier. 

Kompetensi Dasar : Menyelesaikan sistem persamaan linier dan sistem 

persamaan  

  campuran linier dan kuadrat dalam dua variabel. 

Indikator  : Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua  

  variabel. 

Tujuan pembelajaran : Dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 

dua  

  variabel. 

Materi pembelajaran : Sistem persamaan linier dua variabel  

 

Bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel dalam x dan y adalah: 

 
 
 Dengan a1, a2, b1, b2, c1 dan c2 adalah konstanta. 
 

a1x + b1y = c1 

a2x + b2y = c2 



 
 

Cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel:  

1. Dengan metode grafik 

2. Dengan metode eliminasi 

3. Dengan metode substitusi 

4. Dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi 

Contoh  

Bu Andi membeli 3 kg apel dan 2 kg anggur, membayar sebanyak Rp 60.000. Bu 

Ana membeli 5 kg apel dan 1 kg anggur, membayar sebanyak Rp 65.000. 

Tentukan masing-masing harga 1 kg apel dan 1 kg anggur! 

Penyelesaian: 

Misalkan harga 1 kg apel = x dan harga 1 kg anggur = y, maka didapat 

persamaan: 

3x+2y = 60.000………… (i) 

5x+y = 65.000…………..(ii) 

1. Metode grafik 

3x+2y = 60.000 (i) 

Untuk x = 0, maka y = 30.000. Titik koordinat didapat (0, 30.000) 

Untuk y = 0, maka x = 20.000. Titik koordinat didapat (20.000, 0) 

5x+y=65.000 (ii) 

Untuk x=0, maka y=65.000. Titik koordinat didapat (0, 65.000) 

Untuk y=0, maka x=13.000. Titik koordinat didapat (13.000, 0) 

 

 



 
 

            y 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           x 

 

Jadi, harga 1 kg apel = Rp 10.000 dan harga 1 kg anggur = Rp 15.000 

2. Metode eliminasi 

Eliminasi variabel x 

3x+2y = 60.000     x5  15x+10y = 30.000 

5x+y = 65.000       x3  15x+3y = 195.000   - 

            7y = 105.000 

              y = 15.000 

Eliminasi variabel y 

3x+2y = 60.000   x1  3x+2y  = 60.000 

5x+y = 65.000     x2  10x+2y  = 130.000 – 

        -7x = -70.000 

           x = 10.000 

(10.000, 15.000) 

3x+2y=60.00
0 

5x+y=65.000 



 
 

Jadi, harga 1 kg apel = Rp 10.000 dan harga 1 kg anggur = Rp 15.000 

3. Metode substitusi 

5x+y = 65.000……(ii) 

y = 65.000 – 5x…..(iii) 

3x+2y = 60.000…..(i) 

3x+2(65.000 – 5x) = 60.000  

3x+130.000 – 10x = 60.000 

                        -7x = 60.000 – 130.000 

                        -7x = -70.000 

 x = 10.000 

 Substitusi nilai x=10.000 ke persamaan (iii)  

 y = 65.000 – 5x 

 y = 65.000 – 5 (10.000) 

 y = 65.000 – 50.000 

y = 15.000 

Jadi, harga 1 kg apel = Rp 10.000 dan harga 1 kg anggur = Rp 15.000 

4. Metode gabungan eliminasi dan substitusi  

Eliminasi variabel x 

3x+2y = 60.000     x5  15x+10y = 30.000 

5x+y = 65.000       x3  15x+3y = 195.000   - 

            7y = 105.000 

              y = 15.000 

Substitusi nilai y = 15.000 ke persamaan (i) 



 
 

3x+2y = 60.000 

3x + 2(15.000) = 60.000 

3x = 60.000 – 30.000 

                   3x = 30.000 

                     x = 10.000 

Jadi, harga 1 kg apel = Rp 10.000 dan harga 1 kg anggur = Rp 15.000 

Metode pembelajaran  : Examples Non Examples 

Kegiatan pembelajaran : 

1. Guru mempersiapkan bahan materi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

2. Guru memberikan petunjuk dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menganalisa sebuah permasalahan yang 

telah disiapkan oleh guru. 

3. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil 

diskusi itu dicatat pada kertas. 

4. Tiap kelompok diberi kesempatan menyampaikan 

hasil diskusinya. 

5. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru 

menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

6. Kesimpulan. 

 

Sumber/bahan ajar : 



 
 

1. Buku paket Matematika SMA kelas X penerbit Intan 

Pariwara 

2. Buku paket kumpulan soal dan pembahasan 

Matematika SMA kelas X, XI dan XII penerbit WahyuMedia. 

3. Buku paket Matematika SMA kelas X penerbit 

Erlangga. 

4. Buku-buku paket penunjang lainnya yang relevan. 

 

Penilaian : 

a. Jenis = Tugas individu 

b. Bentuk = Tes tertulis uraian (Essay) 

c. Instrumen = 

1. Jika x dan y memenuhi persamaan  +  = 1 dan  -  

= 8, maka  = …. 

2. Diketahui dua bilangan x dan y. Jumlah dari tiga kali 

bilangan pertama dengan empat kali bilangan kedua adalah 66, selisih dari 

empat kali bilangan pertama dengan tiga kali bilangan kedua sama dengan 13. 

Carilah bilangan-bilagan itu? 

3. Jika garis lurus 3x-4y=1, 2x-3y=-1 dan –x+2y=k 

berpotongan di satu titik, tentukan nilai k! 

4. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44 cm, 

jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang dan lebar 

dari persegi panjang itu? 



 
 

5. Jika uang lelah Rp. 220 ribu diberikan kepada 4 

orang tukang kebun dan 2 orang pembersih ruangan, dan Rp. 140 ribu 

diberikan kepada 3 orang tukang kebun dan seorang pembersih ruangan. 

Maka masing-masing tukang kebun dan tenaga pembersih ruangan akan 

mendapat uang lelah sebesar…. 

Kunci jawaban: 

1. Misal a=  dan b=  

Eliminasi variabel a 

2a+b=1   x1  2a+b=1 

a-2b=8    x2  2ª-4b=16   - 

           5b=-15 

    b=-3 

Substitusi b=-3 ke persamaan 

2a+b=1 

2a=-b+1 

2a=-(-3)+1 

2a=4 

a=2 

a= , maka x= =  dan b=  maka y= = -  

Sehingga,   =  = 6 

2. 3x+4y=66    x4   12x+16y=264 

4x-3y=13     x3     12x-9y =39    - 



 
 

 25y=225 

     y=9 

 

Substitusi y=9 ke persamaan 

4x-3y=13 

4x=13+3y 

4x=13+3 (9) 

4x=40 

x=10 

Jadi dua bilangan itu adalah 10 dan 9 

3. 3x-4y=1……(i) 

2x-3y=-1……(ii) 

-x+2y=k…….(iii) 

Eliminasi variabel x  

3x-4y=1    x2  6x-8y=2 

2x-3y=-1  x3   6x-9y=-3   - 

    y=5 

Substitusi y=5 ke persamaan 

2x-3y=-1 

2x=3y-1 

2x=3(5)-1 

2x=14 

x=7 



 
 

Substitusi nilai x=7 dan y=5 ke persamaan (iii) 

-x+2y=k 

k=-x+2y 

k=-7+2(5) 

k=-7+10 

k=3 

4. Keliling persegi panjang = 44 cm 

Misal panjang persegi panjang adalah x dan lebarnya adalah y, maka didapat 

persamaan 

2x+2y=44….(i) 

y=x-6………(ii) 

Substitusi y=x-6 ke persamaan (i) 

 2x+2y=44 

2x+2(x-6)=44 

2x+2x-12=44 

           4x=44+12 

           4x=56 

             x=14 

Substitusi nilai x=14 ke y = x-6 

y=14-6 

y=8 

Jadi, panjang persegi panjang itu adalah 14 cm dan lebarnya adalah 8 cm 

5. Misal uang lelah tukang kebun = x  



 
 

 Uang lelah pembersih ruangan = y 

4x+2y=220.000….(i) 

3x+y=140.000…. (ii) 

      y=140.000-3x 

Substitusi nilai y=140.000-3x ke persamaan (i) 

                   4x+2y=220.000 

4x+2(140.000-3x)=220.000 

     4x+280.000-6x=220.000 

                          2x=280.000-220.000 

                          2x=60.000 

                            x=30.000 

Substitusi x=30.000 ke persamaan 

y=140.000-3x 

y=140.000-3(30.000) 

y=140.000-90.000 

y=50.000 

Jadi, uang lelah 1 tukang kebun adalah Rp 30.000 dan 1 pembersih ruangan 

adalah Rp 50.000 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

No Soal Kunci Jawaban……(Skor yang didapat) 
Skor 

Maksimum 
1 Diketahui dua 

bilangan x dan y. 

Jumlah dari tiga kali 

bilangan pertama 

dengan empat kali 

bilangan kedua 

adalah 66, selisih dari 

empat kali bilangan 

pertama dengan tiga 

kali bilangan kedua 

sama dengan 13. 

Carilah bilangan-

bilangan itu? 

Misal, bilangan pertama = x 

           Bilangan kedua    = y……….(1) 

3x+4y=66    x4   12x+16y=264 

4x-3y=13     x3     12x-9y =39    - ….(2) 

 25y=225 …….(1) 

     y=9 ………(1) 

 

Substitusi y=9 ke persamaan 

4x-3y=13……………………(1) 

4x=13+3y……………………(1) 

4x=13+3 (9) 

4x=40……………………….(1) 

x=10…………………………(1) 

Jadi dua bilangan itu adalah 10 dan 9…….(1) 

 

10 

2 Jika x dan y 

memenuhi 

persamaan  +  = 1 

dan  -  = 8, maka 

 = …. 

Misal a=  dan b= ………………(1) 

Eliminasi variabel a 

2a+b=1   x1  2a+b=1 

a-2b=8    x2  2ª-4b=16   - ……………(3) 

           5b=-15………………(1) 

    b=-3………………(1) 

15 



 
 

Substitusi b=-3 ke persamaan 

2a+b=1……………………….(1) 

2a=-b+1………………………….(1) 

2a=-(-3)+1……………………….(1) 

2a=4 

a=2……………………….(1) 

a= , maka x= =  dan b=  maka y= = 

- ………………………….(2) 

Sehingga,   =  = 6……(3) 

 
3 Usia Emma 3 kali 

usia James. Jika 

kelahiran mereka 

berselang 10 tahun, 

tentukan usia 

kesuanya? 

Misal, usia  Emma = x……..(1) 

      Usia James  = y……..(1) 

Didapat persamaan  

x=3y…….. (i) ……………………..(3) 

x-y=10……(ii) ……………………..(3) 

   y=x-10………………………...(1) 

substitusi y = x-10 ke persamaan  

   x=3y…….(i)………………(1) 

   x=3(x-10) ………………....(1) 

   x=3x-30………………....(1) 

       -2x=-30………………....(1) 

x = ……………………..(1) 

20 



 
 

   x=15……………………..(1) 

substitusi nilai x = 15 ke persamaan 

y=x-10……………………..(1) 

y=15-10……………………..(1) 

y=5……………………..(1) 

Jadi, usia Emma-15 tahun dan usia James 

5 tahun……………………..(2) 

 
4 Keliling sebuah 

persegi panjang sama 

dengan 44 cm, jika 

lebarnya 6 cm lebih 

pendek dari 

panjangnya, carilah 

panjang dan lebar 

dari persegi panjang 

itu? 

 

Keliling persegi panjang = 44 cm 

Misal panjang persegi panjang adalah x 

dan lebarnya adalah y………………..(2) 

maka didapat persamaan 

2x+2y=44….(i) ……………………..(5) 

y=x-6………(ii) ……………………..(3) 

Substitusi y=x-6 ke persamaan (i) 

 2x+2y=44……………………..(1) 

2x+2(x-6)=44……………………..(2) 

2x+2x-12=44……………………..(2) 

           4x=44+12……………………..(2) 

           4x=56……………………..(1) 

             x=14……………………..(2) 

Substitusi nilai x=14 ke  

y = x-6……..(1) 

25 



 
 

y=14-6……………………..(1) 

y=8……………………..(1) 

Jadi, panjang persegi panjang itu adalah 

14 cm dan lebarnya adalah 8 cm……..(2) 

 
5 Jika uang lelah Rp. 

220 ribu diberikan 

kepada 4 orang 

tukang kebun dan 2 

orang pembersih 

ruangan, dan Rp. 140 

ribu diberikan kepada 

3 orang tukang kebun 

dan seorang 

pembersih ruangan. 

Maka masing-masing 

tukang kebun dan 

tenaga pembersih 

ruangan akan 

mendapat uang lelah 

sebesar…. 

 

Misal uang lelah tukang kebun = x…..(1) 

 Uang lelah pembersih ruangan = y 

……………..………(1) 

4x+2y=220.000….(i) ………………..(4) 

3x+y=140.000…. (ii) ………………..(4) 

      y=140.000-3x…………………….(2) 

Substitusi nilai y=140.000-3x ke 

persamaan (i) 

                   4x+2y=220.000………..(1) 

4x+2(140.000-3x)=220.000………..(2) 

     4x+280.000-6x=220.000………..(3) 

                          2x=280.000-220.000.(2) 

                          2x=60.000………..(1) 

                            x=30.000………..(3) 

Substitusi x=30.000 ke persamaan 

y=140.000-3x………………...(1) 

y=140.000-3(30.000) ………..(1) 

y=140.000-90.000………..(1) 

30 



 
 

y=50.000………….…..(1) 

Jadi, uang lelah 1 tukang kebun adalah 

Rp 30.000 dan 1 pembersih ruangan 

adalah Rp 50.000……….…..(2) 

Jumlah 100 
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