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ABSTRAK
Kualitas pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan salah satu
indikator keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui: Apakah penerapan pembelajaran model example nonexample dapat meningkatkan hasil belajar materi gambar interior dan eksterior
bangunan gedung pada siswa kelas XII Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri
I Bireuen tahun ajaran 2015/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas 2 siklus. Subyek penelitian
adalah siswa kelas XII Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Bireuen tahun
2015/2016 sebanyak 29 siswa. Analisis data menggunakan teknik analisis
diskriptif komparatif dengan membandingkan kondisi awal dengan hasil-hasil
yang dicapai pada setiap siklus, dan analisis deskriptif kualitatif hasil observasi
dengan membandingkan hasil observasi dan refleksi pada siklus I dan siklus II.
Pada akhir siklus II diketahui telah terjadi peningkatan rata-rata kelas 33,04%,
yaitu dari rata- rata tes kondisi awal 55 menjadi 82. Sedangkan ketuntasan
belajar siswa ada peningkatan sebesar 200 %, dari kondisi awal yang sudah
tuntas hanya 9 siswa menjadi 27 siswa. Dengan demikian sebagian besar siswa
kelas XII Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri I Bireuen mengalami
peningkatan hasil belajar pada materi interior dan eksterior bangunan gedung .
Kata Kunci: Model Example Non-Example, Hasil Belajar Siswa
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia.
Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia, dan dalam kondisi apapun yang
tidak dapat ditolak oleh manusia dari penerapan pendidikan. Pendidikan sangat
berperan dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1)
disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya guna mencapai tujuan pendidikan.
Secara jelas tujuan pendidikan nasional merupakan sumber dari sistem nilai
Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20
Tahun 2003 Pasal 3. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pendidikan
nasional juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dengan adanya tujuan pendidikan akan menentukan kemana arah peserta didik
akan dibawa. Maka kita harus benar-benar memahami tujuan pendidikan yang nantinya
akan dicapai. Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa
yang ingin maju. Bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan di
segala bidang atau aspek. Pendidikan harus memberikan jaminan bagi perwujudan hakhak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara
optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.
Penjelasan lain dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik
memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan merupakan
salah satu komponen yang menentukan keberhasilan proses belajar. Sebab, guru
merupakan ujung tombak yang secara langsung berhubungan dengan siswa.
Keberhasilan proses belajar mengajar tidak pula lepas dari kesadaran siswa
akan pentingnya pendidikan. Bagi siswa yang sadar akan pentingnya pendidikan, akan
memperjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasinya.
Keberhasilan belajar dapat diukur dari keberhasilan siswa dalam mengikuti
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya dukungan yang cukup
bagi siswa, sehingga diharapkan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.
Teknik Gambar Bangunan merupakan salah satu jurusan yang diselenggarakan
oleh SMK Negeri 1 Bireuen. Dengan tujuan untuk membekali siswa dengan dasar
akademik dan kemampuan keterampilan agar siswa dapat bekerja sesuai dengan
keahliannya. Dalam mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung,
siswa dituntut untuk dapat menggambar desain interior ruangan berdasarkan konsep
tema dan ragam gaya.
Namun fakta pelaksanaan di lapangan, pada mata pelajaran Gambar Interior dan
Eksterior Bangunan Gedung khususnya di SMK Negeri 1 Bireuen cenderung kurang
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh kurang mencapai
batas ketuntasan minimal yang ditentukan. Terkadang pengajar dalam menyampaikan
informasi atau ilmu kurang bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dengan
kata lain siswa lebih cenderung pasif karena pembelajaran hanya berpusat pada guru.
Hal tersebut terlihat pada sikap siswa saat mengikuti proses pembelajaran, yaitu
ditemukannya bahwa siswa masih asik mengobrol dengan temannya, kurang merespon
terhadap materi yang disampaikan, dan tidak memperhatikan guru saat pembelajaran.
Selain itu dalam menyampaikan materi pengajar tidak menampilkan contoh-contoh
berupa gambar sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi.
Sedangkan dalam pembelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung
(khususnya pada pokok bahasan konsep tema dan ragam gaya) menuntut pemahaman
siswa bukan hanya sekedar hafalan.
Dari data yang diperoleh hasil observasi di SMK Negeri 1 Bireuen pada mata
pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung khususnya pada pokok
bahasan konsep tema dan ragam gaya hanya ada 34,48% (10 siswa) dari 29 siswa yang
mendapat nilai sesuai KKM yang ditentukan yaitu 80.
Untuk mengatasi masalah di atas perlu diupayakan pembelajaran dengan
menggunakan metode yang lain, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam
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melaksanakan proses pembelajaran. Proses dalam pembelajaran Gambar Interior dan
Eksterior Bangunan Gedung menggunakan model Examples Non-Examples mampu
melibatkan keaktifan siswa untuk melakukan penemuannya sendiri dalam menganalisis
materi. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut tidak hanya berpusat pada
guru melainkan siswa juga dituntut untuk aktif serta dalam proses pembelajaran. Dalam
pembelajaran menggunakan model Examples Non-Examples siswa dapat
berkomunikasi dan bekerjasama antar siswa. Sehingga hal ini dapat meningkatkan hasil
belajar siswa dalam proses pembelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan
Gedung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa
dan peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Gambar Interior dan
Eksterior Bangunan Gedung pokok bahasan konsep tema dan ragam gaya desain
interior dengan model pembelajaran Examples Non-Examples di kelas XII TGB SMK
Negeri 1 Bireuen.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bireuen, Kabupaten Bireuen.
Penelitian dilaksanakan lebih kurang selama 4 bulan, mulai dari bulan September
sampai dengan bulan Desember 2015.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, penugasan, dan tes
yang dilakukan terhadap siswa kelas XII TGB SMK N 1 Bireuen berkaitan dengan
pemahaman siswa mengenai mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan
Gedung setelah diterapkannya model pembelajaran Examples Non-Examples. Sumber
data dalam penelitian ini adalah guru Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung
dan siswa kelas XII TGB SMK N 1 Bireuen sebagai mitra peneliti serta seluruh
komponen sekolah.
Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, penugasan, dan tes
yang dilakukan terhadap siswa kelas XII TGB SMK N 1 Bireuen berkaitan dengan
pemahaman siswa mengenai mata pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan
Gedung setelah diterapkannya model pembelajaran Examples Non-Examples. Sumber
data dalam penelitian ini adalah guru Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung
dan siswa kelas XII TGB SMK N 1 Bireuen sebagai mitra peneliti serta seluruh
komponen sekolah.
Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan secara analisis interaktif,
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam bentuk
interaktif dengan pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pra Siklus
Pada tahap awal, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap
pelaksanaan proses pembelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung.
Observasi tahap awal dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran dan hasil
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belajar siswa kelas XII TGB SMK Negeri 1 Bireuen pada mata pelajaran Gambar
Interior dan Eksterior Bangunan Gedung.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil nilai ulangan harian semester I
sebelum diterapkannya model pembelajaran dari siswa berjumlah 29 orang, yang
mencapai nilai > 80 baru 10 orang siswa sedangkan 19 orang lainnya nilainya kurang
dari 19 siswa. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 66,64. Persentase ketuntasan
hanya 34,48 persen.
Hasil Siklus I.
Keaktifan Siswa
Perencanaan penelitian tindakan kelas siklus I ini berdasarkan hasil pra siklus
yang dilakukan pada saat peneliti melakukan pembelajaran dengan pokok bahasan yang
berbeda di kelas XII TGB SMK Negeri 1 Bireuen. Dalam pelaksanaan penelitian siklus
I meliputi beberapa tahap. Mulai dari tahap perencanaan sampai tahap refleksi
penelitian dan dilaksanakan secara bertahap.
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran Gambar
Interior dan Eksterior Bangunan Gedung siswa sudah cukup aktif dalam melaksanakan
tugas diskusi kelompok. Keaktifan siswa level 4 dalam hal diskusi dan bertanya masing
masing ada 9 siswa. Keaktifan siswa level 3, keaktifan diskusi ada 19 siswa dan
keaktifan bertanya ada 16 siswa. Keaktifan level 2, sebanyak 1 orang dalam keaktifan
diskusi dan 4 orang dalam keaktifan bertanya. Sedangkan keaktifan level 1 tidak ada.
Tabel 4.2. Hasil Analisis Data Keaktifan Siswa Siklus I
Predikat
Objek yang diamati
Keaktifan Diskusi
Keaktifan Bertanya
KS 4
9 Siswa
9 Siswa
KS 3
19 Siswa
16 Siswa
KS 2
1 Siswa
4 Siswa
KS 1
0 Siswa
0 Siswa

Gambar Data Keaktifan Siswa
Hasil Belajar
Hasil belajar ini diperoleh melalui ujian tertulis. Dari hasil tes tertulis 22 orang
siswa sudah mendapatkan nilai lebih dari 80 dan 7 orang mendapatkan nilai kurang dari
80. Sedangkan nilai rata rata kelas diperoleh sebesar 80,35. Siswa yang tuntas belajar
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sebesar 75,86 persen siswa, sedangkan yang belum tuntas belajar sebesar 24,14 persen
siswa.
Tabel 4.3. Hasil Data Siklus I Ranah Kognitif
No. Uraian Pencapaian Hasil Belajar Ranah Jumlah/Nilai
Kognitif
1
Siswa yang mendapat nilai > 80
22 siswa
2
Siswa yang mendapat nilai < 80
7 siswa
3
Rata-rata kelas
80,35
4
Persentase siswa tuntas
75,86%
5
Persentase siswa tidak tuntas
24,14%

Gambar 4.4 Diagram Persentase Ketuntasan Siklus I
Hasil Siklus II
Penelitian tindakan kelas siklus II ini dilaksanakan untuk memperbaiki hasil
dari siklus I. Pada tahap siklus II ini perencanaan dan penelitian tindakan dilaksanakan
berdasarkan hasil yang dicapai pada siklus I. Materi yang disampaikan pada siklus II
adalah materi lanjutan dari siklus I yaitu mengenai ragam gaya desain interior.
Keaktifan Siswa
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran Gambar
Interior dan Eksterior Bangunan Gedung dalam pelaksanaan siklus II, siswa sudah
cukup aktif dalam melaksanakan tugas diskusi kelompok. Keaktifan siswa level 4
dalam hal diskusi ada 21 orang siswa dan keaktifan bertanya ada 18 siswa. Keaktifan
siswa level 3, keaktifan diskusi ada 7 orang siswa dan keaktifan bertanya ada 11 orang
siswa. Keaktifan level 2, sebanyak 1 orang dalam keaktifan diskusi dan tidak ada lagi
keaktifan level 2 dalam hal bertanya. Sedangkan keaktifan level 1 tidak ada lagi dalam
hal keaktifan diskusi maupun keaktifan bertanya.
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Tabel 4.2. Hasil Analisis Data Keaktifan Siswa Siklus I
Predikat
Objek yang diamati
Keaktifan Diskusi
Keaktifan Bertanya
KS 4
9 Siswa
9 Siswa
KS 3
19 Siswa
16 Siswa
KS 2
1 Siswa
4 Siswa
KS 1
0 Siswa
0 Siswa

Gambar 4.3.
Masing-masing kelompok melakukan diskusi untuk menganalisa gambar
Hasil Belajar
Hasil belajar ini diperoleh melalui ujian tertulis. Dari hasil tes tertulis pada
siklus II, sebanyak 28 orang siswa sudah mendapatkan nilai lebih dari 80 dan dan
hanya 1 orang siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 80. Sedangkan nilai rata rata
kelas diperoleh sebesar 89,45. Siswa yang tuntas belajar sebesar 96,55 persen siswa,
sedangkan yang belum tuntas belajar sebesar 3,45 persen siswa.
Pembahasan Hasil Penelitian
Pra Siklus
Proses pelaksanaan tindakan pra siklus peneliti mengadakan observasi kondisi
kelas sebelum menggunakan model pembelajaran example-non example. Hasil yang
diperoleh bahwa siswa cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam
proses pembelajaran masih terdapat beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatannya
sendiri baik itu mengobrol dengan teman ataupun tiduran pada saat melaksanakan
proses pembelajaran.
Pada hasil belajar ranah kognitif didapat nilai rata-rata kelas sebesar 66,64
dengan persentase ketuntasan 34,48% (10 siswa dari 29 siswa). Dimana nilai rata-rata
kelas yang diperoleh masih jauh dari KKM yaitu sebesar 80.
Dari keaktifan siswa dan hasil belajar siswa yang diperoleh masih jauh dengan
indikator yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena siswa dalam mengikuti
pembelajaran masih kurang aktif. Untuk menumbuhkan keaktifan siswa dalam
pelaksanaan pembelajaran maka dilakukan adanya model pembelajaran baru dengan
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menggunakan model Examples Non-Examples. Dalam pembelajaran model Examples
Non-Examples siswa dapat berkomunikasi dan bekerjasama antar siswa. Sehingga
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran.
Siklus I
Data hasil penelitian siklus I merupakan penerapan model pembelajaran
Examples Non-Examples, diperoleh sebagai berikut :
Keaktifan Siswa
Keaktifan siswa dalam pelaksanaan siklus I dalam mengikuti tugas diskusi
kelompok sudah cukup aktif. Keaktifan diskusi dan keaktifan bertanya sudah cukup
baik hal ini dapat dilihat dari berkurangnya siswa yang kurang aktif dalam mengikuti
pembelajaran. Contohnya pada keaktifan diskusi hanya terdapat 1 siswa yang kurang
aktif dalam mengikuti diskusi dan untuk keaktifan bertanya masih ada 4 siswa yang
malu bertanya apabila menemukan permasalahan.
Hasil Belajar
Pada hasil ranah kognitif didapat rata-rata sebesar 80,35 dengan persentase
ketuntasan 75,86% dengan 22 siswa dari 29 siswa. Hasil belajar ini masih harus
ditingkatkan, sehingga mampu mencapai target yang ditentukan yaitu 80%.
Siklus II
Data hasil penelitian siklus II merupakan hasil refleksi dari siklus I untuk
melakukan perbaikan atau kekurangan pada siklus II. Pada siklus II mengalami
peningkatan yang sangat baik dalam keaktifan siswa dan hasil belajar yang dicapai juga
meningkat sudah mencapai indikator penelitian yang ditentukan. Berikut data hasil
penelitian siklus II :
Keaktifan Siswa
Keaktifan siswa dalam pelaksanaan siklus II mulai mengalami peningkatan.
Pada siklus II pelaksanaan tugas diskusi dibagi menjadi 7 kelompok setiap kelompok
terdiri dari 4-5 anggota dari sini keaktifan siswa yang dicapai mengalami peningkatan.
Masing-masing kelompok sudah bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas diskusi.
Adanya bimbingan dari guru apabila mengalami kesulitan membuat siswa berani untuk
bertanya.
Keaktifan siswa dan hasil belajar siswa siklus II mengalami peningkatan sangat
baik. Siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat
dari keaktifan siswa dalam bertanya ketika mengalami kesulitan dalam penyelesaian
tugas diskusi kelompok maupun pada saat presentasi kelompok. Siswa tidak lagi malu
bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan dan aktif memberikan pendapat
maupun pertanyaan pada kelompok saat presentasi. Kerjasama antar siswa sangat
menonjol dalam menganalisis gambar.
Hasil Belajar
Pada hasil belajar didapat rata-rata sebesar 89,45 dengan persentase ketuntasan
96,88% dengan 28 siswa dari 29 siswa. Hasil belajar siswa juga mengalami
peningkatan, hal ini dapat dilihat dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah
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psikomotorik semua mengalami kenaikan baik dari persentase ketuntasan maupun
rata-rata kelas.
Hasil penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Examples NonExamples pada kelas XII TGB SMK Negeri 1 Bireuen terbukti dapat meningkatkan
keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. Semua aspek hasil belajar seperti ranah
kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik mengalami peningkatan nilai
ketuntasannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya. Mereka menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model
pembelajaran Examples Non-Examples dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan
mempunyai pengaruh dalam keaktifan siswa.
PENUTUP
Hasil penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Examples NonExamples pada kelas XII TGB SMK Negeri 1 Bireuen terbukti dapat meningkatkan
keaktifan siswa dan hasil belajar siswa.
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