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1. Pendahuluan 

Pentingnya dalam memahami konsep matematika di SMP nyatanya 

masih sepenuhnya belum optimal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan 

kurang optimalnya memahami konsep matematika di SMP adalah pembelajaran 

yang diajarkan disekolah masih konvensionalnya guru dalam menyampaikan 

pembelajaran matematika kepada siswa sehingga hal itu membuat siswa kurang 

paham tentang memahami konsep pada pembelajaran matematika yang 

diajarkan. 

Keberhasilan dari proses pembelajaran bisa dilihat dari keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan pembelajaran 

tersebut bisa didapat dari tingkat pemahaman materi serta prestasi siswa. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2006 tentang  standar isi, 

agar siswa bisa memiliki kemampuan adalah sebagai berikut : (1) Memahami 

konsep matematika, bisa menjelaskan keterkaitan konsep serta mengaplikasikan 

konsep tersebut. (2) bisa menggunakan penalaran terkait sifat dan pola dalam 

melaksanakan kegiatan memanipulasi matematika. (3) memecahkan masalah 

serta menyusun model pembelajaran matematika serta menjelaskan solusi yang 

didapat. (4) menyampaikan suatu gagasan dengan menggunakan suatu media 

yang lain guna memperjelas suatu masalah. (5) mempunyai sikap saling 

menghargai dalam penggunaan matematika di kehidupan, mempunyai minat 

belajar pada matematika, serta menanamkan sikap percaya diri dalam 

memecahkan suatu masalah. Persoalan  saat ini yaitu bagaimana langkah yang 

terbaik untuk menyampaikan gagasan atau konsep suatu segitiga dan segempat 

sehingga bisa memudahkan siswa dalam mengingat lebih lama konsep segitiga 

dan segi empat tersebut serta bagaimana cara guru bisa berkomunikasi dengan 

baik pada siswanya dalam membentuk pemahaman konsep siswa. Bagaimana 

guru yang bijaksana dapat menggunakan teknik pembelajaran yang mempunyai 

kaitan dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi (Trianto, 2007). 
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Pemahaman konsep dalam pelajaran matematika merupakan modal dasar 

bagi seorang siswa dalam memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna, 

memecahkan permasalahan matematika, dan memperoleh hasil belajar yang 

tinggi (Wulandari, 2015). Dalam memahami konsep masih banyak siswa yang 

kesulitan, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep matematika yang 

diajarkan di sekolah siswa masih kurang mendalami pemahaman konsep 

tersebut dan masih perlu di tingkatkan lagi (Darma 2013) 

Memahami suatu konsep berarti mencoba memhamai seuatu yang 

abstrak (Hendriana, 2017). Kondisi dilapangan ketika observasi pun 

menunjukkan masih kurang efektif dari yang diinginkan. Hal yang seperti ini 

juga dikemukakan oleh Sulkardi dalam jurnal Nurul Fazilah dan teguh Wibowo 

bahwa mata pelajaran matematika masih menekankan terhadap konsep 

pembelajaran. Hal itu menunjukkan bahwa faktor utamanya adalah pemahaman 

konsep matematika  yang disampaikan guru kepada siswa masih terlalu 

konvensional. Memahami konsep adalah kemampuan dasar untuk meraih 

kemampuan matematis yang lebih tinggi seperti komunikasi, penalaran, koneksi, 

representase, dan pemecahan masalah (Husna, 2014). Permasalahan yang terjadi 

saat ini adalah bagaimana langkah efektif dalam menjelaskan berbagai konsep 

yang diajarkan di kelas sehingga siswa bisa mengingat lebih lama konsep dari 

pembelajaran tersebut.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan 

magang serta wawancara langsung dengan guru pelajaran matematika,  

didapatkan informasi bahwa masih terdapat masalah dalam memahami konsep 

pada pembelajaran matematika khususnya materi segitiga dan segi empat. Guru 

pelajaran matematika juga menambahkan bahwa pembelajaran matematika 

disekolah tersebut terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut : (1) guru masih 

sangat mendominasi dalam aktivitas belajar. (2) rendahnya kualitas belajar dan 

pemahaman pada pembelajaran matematika. (3) Penyampaian Materi atau 

konsep pembelajaran matematika masih kurang efektif. (4) Pemberian contoh 

dalam memahami konsep pembelajaran masih kurang efisien sehingga dianggap 

sulit oleh siswa. 
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Permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut adalah masih 

konvensionalnya guru dalam menyampaikan pembelajaran serta guru masih 

mendominasi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang seperti itu akan 

membuat siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan hanya bisa 

memahami dari penjelasan guru, hal tersebut membuat siswa tidak terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi 

kurang efektif. Mulyasa (2006) menjelaskan bahwa pembelajaran bisa dikatakan 

efektif apabila mampu memberikan sebuah pengalaman yang baru dalam 

membentuk kompetensi siswa, serta bisa mengantarkan mereka pada tujuan 

yang ingin dicapai secara optimal. Karena efektivitas pembelajaran 

menunjukkan sebuah ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Sinambela (2006) 

menjelaskan pelaksanaan pembelajaran diakatakan efektif jika tiga dari empat  

kriteria terpenuhi, yaitu: (1) kemampuan dari guru dalam mengelola 

pembelajaran yang baik; (2) aktivitas dari siswa selama kegiatan pembelajaran ; 

(3) hasil belajar dari siswa tuntas secara klasikal ; (4) respon siswa terhadap 

pembelajaran positif. Apabila tiga dari empat kriteria tersebut tercapai maka 

ketuntasan belajar bisa terpenuhi.  

Jika kondisi pembelajaran yang terdapat dalam kelas sebagaimana yang 

telah dijelaskan di atas, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh 

guru untuk mengubah metode serta teknik pembelajaran yang digunakan, karena 

bukan tidak mungkin jika penjelasan diatas yang menjadi salah satu 

penyebabnya adalah teknik pembelajaran yang masih belum sesuai dengan 

keadaan dan keinginan belajar siswa di dalam kelas. Upaya yang bisa dilakukan 

untuk mengatasi hal tersebut adalah mencapai keberhasilan dan keefektifan 

pembelajaran yang ada pada permasalahan tersebut dengan menerapkan teknik 

Example non Example  

Teknik pembelajaran Examples Non Examples atau juga biasa disebut 

dengan examples and non-examples adalah sebuah teknik pembelajaran dimana 

dalam proses pembelajarannya menggunakan gambar atau ilustrasi untuk 

ditunjukkan sebagai contoh. Djamarah (2006) mengemukakan bahwa Example 

non Example   merupakan sebuah teknik pembelajaran yang menggunakan 
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contoh. Hal yang sama juga dijelaskan oleh  Buehl (dalam jurnal Apariani, dkk 

2010), bahwa Teknik Example non Example  adalah strategi pembelajaran yang 

bisa dipakai dalam menjelaskan definisi dari konsep. Teknik Example non 

Example   ini memiliki tujuan dalam mempersiapkan siswa dengan cara yang 

cepat dengan menggunakan dua hal yang meliputi example dan non example dari 

suatu definisi konsep yang sudah ada serta mengarahkan siswa dalam 

mengklasifikasikan example dan non example sesuai konsep yang ada. Examples 

sendiri memberikan gambaran tentang sesuatu yang menjadi salah satu contoh 

dari suatu materi pembelajaran  yang sedang dipelajari, sedangkan non examples 

sendiri memberikan gambaran akan sesuatu yang bukan merupakan contoh dari 

suatu materi yang  dipelajari. Kurniasih (2015) menjelaskan bahwa dengan 

memperlihatkan contoh gambar yang ada diharapkan siswa dapat memusatkan 

perhatiannya terhadap gambar-gambar dan materi yang sedang dipelajari.  

Selanjutnya Huda (2013) menjelaskan teknik Example non Example   dapat 

mendorong siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang terkandung dalam 

contoh-contoh gambar yang disajikan. Penggunaan media gambar di rancang 

supaya siswa bisa menganalisis gambar tersebut untuk selanjutnya 

dideskripsikan dengan singkat tentang isi dari sebuah gambar. 

Berdasarkan penjelasan serta uraian di atas, maka perlu adanya evaluasi 

pembelajaran terhadap siswa untuk bisa mengatasi kebiasaan menghafal dan 

mengingat yang sudah menjadi kebiasaan dalam pembelajaran memahami 

konsep khususnya dalam memahami konsep segitiga dan segi empat. 

Penggunaan teknik Example non Example   pada umumnya adalah cara yang 

efektif dalam memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siswa 

dalam memahami konsep pembelajaran segitiga dan segi empat melalui suatu 

kegiatan mendeskripsikan contoh dan non contoh terhadp materi yang dipelajari. 

Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui Efektivitas Teknik Example non 

Example  dalam Memahami Konsep Segitiga dan Segi Empat di SMP. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana efektivitas keterlaksanaan teknik Example non 

Example pada materi segitiga dan segi empat di SMP dan bagaimana 
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pemahaman konsep siswa degan menggunakan teknik Example non Example  

pada materi segitiga dan segi empat di SMP. 

Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah diatas. Maka tujuan 

dari penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas keterlaksanaan teknik 

Example non Example  pada pembelajaran segitiga dan segi empat di SMP dan 

mendeskripsikan sejauh mana pemahaman konsep siswa pada materi segitiga 

dan segi empat setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknik 

Example non Example. 

 Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah 

penelitian yaitu penelitian ini akan membahas langsung  efektivitas teknik 

Example non Example  dalam memahami konsep segitiga dan segi empat pada 

siswa SMP. Materi dalam penelitian ini akan membahas jenis dan sifat dari 

segitiga dan segi empat. Dilihat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk membahas hasil dari Efektivitas 

Teknik Example non Example  dalam Memahami konsep segitiga dan segi empat 

di SMP.  

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan tentang keefektifan teknik Example non Example  dalam 

memahami konsep segitiga dan segi empat. Manfaat praktis penelitian ini yaitu 

untuk memberikan suatu informasi tentang alternatif teknik pembelajaran yaitu 

Example non Example. Teknik ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

pemahaman konsep terutama memahami konsep segitiga dan segi empat melalui 

pemahaman dari contoh dan bukan contoh yang ditunjukkan. 


