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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran 

Examples non Examples Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata 

pelajaran Biologi Kelas VIII MTs Al-Aziziah Putri Kapek Gunungsari Tahun 

Ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dan bersifat eksperimen 

semu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs 

Al-Aziziyah Putri tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 164 siswa dan terdiri 

dari 6 kelas dimana masing-masing kelas terdiri dari 25-32 siswa. sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dua kelas yaitu kelas VIII2 sebagai kelas 

yang menggunakan Model Pembelajaran Examples non Examples dan VIII1 

sebagai kelas yang diajar menggunakan metode ceramah. Teknik yang  digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah proposive sampling. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes kemampuan berpikir kritis siswa 

dan lembar observasi. Data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan varian 

data bersifat homogen. Uji hipotesis dianalisis dengan uji-t pooled dengan taraf 

signifikan 5%. Analisis data menunjukkan thitung (9.35) > ttabel (1.99), yang berarti 

terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kesimpulan hasil penelitian ini ialah model 
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pembelajaran Examples non Examples berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa di MTs Al-Aziziah Putri Kapek Gunungsari Tahun Ajaran 

2015/2016”. 

Kata-kata kunci: Model Pembelajaran Examples Non Examples, Berpikir Kritis. 

 

ABSTRACK 

This research was conducted to know the effect of model learning Examples non 

Examples on critical thinking skill in Biology of students grade VIII MTs Al-

Aziziyah Women Kapek Gunungsari in the years of 2015/2016. This research is a 

quasy experiment. Population of this research were all students grade of MTs Al-

Aziziyah Women Kapek Gunungsari. Samples of two classes were VIII2 as class 

using model Examples non Examples and VIII1 as class using spech. The samples 

were obtained by using purposive sampling. Instruments used in this research 

were test  and observation sheet. Data of this research normally distributed and 

data variant were homogen. Hypotesis tested using t-test pooled variants with 5 % 

significancy. Analysis data showed that t-count (9.35)> t-tabel (1.99), means that 

there was significantly differend of students critical thinking skills, between class 

ecperiment and class control. Conclusion of this research was learning model 

Examples and non Examples could significant improve students critical thinking 

skills of MTs Al-Aziziyah Women Kapek Gunungsari in the years of 2015/2016. 

Key words : Model Learning Examples Non Examples, Critical Thinking. 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPA terpadu merupakan 

pembelajaran yang membutuhkan model 

yang tepat untuk dapat dengan mudah di 

terima atau di mengerti oleh siswa 

sehingga tujuan yang di harapkan dapat 

tercapai. Pelajaran IPA biologi merupakan 

pembelajaran yang bukan hafalan tetapi 

membutuhkan suatu analisa tertentu 

sehingga dengan mudah dapat di mengerti, 

tentu dengan di dukung oleh model-model 

pembelajaran yang baik.
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Guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, 

danmemfasilitasi siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Guru mempunyai 

tanggung jawab untuk melihat segala 

sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk 

membantu perkembangan siswa. 

Penyampaian materi pelajaran hanyalah 

merupakan salah satu dari berbagai 

kegiatan dalam belajar sebagai suatu 

proses yang dinamis dalam segala fase dan 

proses perkembangan siswa (Slameto, 

2010). Umumnya dalam kegiatan 

pembelajaran dituntut untuk menggunakan 

model, pendekatan dan model pengajaran 

yang sesuai dengan pokok bahasan yang 

diberikan. Tuntutan itu diajukan agar 

bahan yang diberikan dapat dipahami 

sepenuhnya oleh siswa, sehingga siswa 

dapat belajar tuntas (Nasution,2005).
 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan  guru dan kepala 

sekolah di MTs Al-Aziziah Putri Kapek 

Gunungsari Tahun 2015/2016, diperoleh 

informasi bahwa pada pembelajaran IPA 

khususnya biologi sebelumnya tidak 

pernah diadakan pembelajaran yang 

mengarah pada kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis. Hal tersebut dapat diketahui 

dengan melihat RPP guru yaitu pada  

kegiatan belajar yang sintaksnya tidak 

mengarah pada kegiatan berpikir kritis. 

Hasil pembelajaran IPA terutama Biologi 

secara umum masih tergolong rendah 

dimana banyak siswa yang belum 

memenuhi standar KKM (60) yang 

diberlakukan di sekolah, hanya beberapa 

siswa yang memenuhi standar KKM 

sehingga nilai rata-rata kelas juga tidak 

mencapai KKM yang diinginkan. Hal ini 

dikarenakan guru cenderung lebih aktif 

dari pada siswa, dimana siswa di kelas 

hanya mendengar, mencatat dan 

menghafal. Hal ini dapat disebabkan 

karena guru cenderung hanya 

menggunakan metode ceramah, sehingga 

proses pembelajaran dalam kelas 

berlangsung secara monoton dan 

menyebabkan siswa menjadi kurang 

berminat dan tidak tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran IPA khususnya 

biologi. Penjelasan  tersebut tampak 

bahwa pembelajaran biologi masih belum 

berpusat pada siswa sehingga aktivitas 

siswa dalam penemuan masih kurang. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

guna meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis  siswa maka 

perlu adanya pendekatan pembelajaran 

yang dapat mengembangkan ketrampilan 

berpikir siswa dan agar siswa berminat dan 

termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran yang digunakan 

diharapkan mampu mengembangkan 

penguasaan kemampuan berpikir kritis 
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siswa. Alternatif  yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran biologi adalah dengan 

menggunakan model Examples non 

Examples. Berdasarkan kondisi di atas, 

peneliti ingin menerapkan model 

pembelajara Examples non Examples. 

Pada model pembelajaran ini siswa diajak 

untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, karena model  pembelajaran 

ini memiliki kelebihan seperti menuntut 

ketelitian siswa dalam menganalisis 

gambar-gambar yang ditampilkan oleh 

guru dan siswa diberi kesempatan untuk 

mengeluarkan pendapatnya. Model 

pembelajaran tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan berpikir kritis biologi siswa, 

kerena terdapat hasil penelitian yang 

mendukung yaitu yang di lakukan oleh 

Badrut Taman bahwa model pembelajaran 

Examples non Examples mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment), disebut penelitian semu 

karena sulit untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2011). 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan 

tanggal 31 Agustus 2015 di MTs Al-

aziziah Putri Kapek Gunungsari tahun 

ajaran 2015/2016. Pelaksanaan 

pembelajaran dalam penelitian ini 

dilakukan selama 3 kali pertemuan dan 

waktu tiap pertemuan adalah 2 x 40 menit. 

Populasi penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII MTs Al-aziziah Putri Kapek 

Gunungsari tahun ajaran 2015/2016 yang 

berjumlah 164 siswa dan terdiri dari 6 

kelas dimana masing-masing kelas terdiri 

dari 27-32 siswa. Sampel dalam penelitian 

ini ditentukan dengan cara purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2013). Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara mengambil kelas yang 

pendidik (guru) yang mengajar pada kelas 

tersebut adalah sama dengan kelas bersifat 

homogen, sehingga terpilih 2 kelas untuk 

menjadi sampel tanpa mengacak siswanya. 

Pemilihan 2 kelas dikarenakan pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran Examples 

non Examples. Kedua kelas tersebut 

kemudian dibagi menjadi kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu kelas 

VIII 1 dijadikan kelas kontrol dengan 

jumlah siswa 32 orang  sedangkan kelas 

VIII 2 dijadikan kelas eksperimen dengan 

jumlah siswa 32 orang. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri atas variabel bebas  

yaitu model pembelajaran Examples non 

Examples dan variabel terikat yaitu 

kemampuan berpikir kritis siswa. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Kemampuan Berpikir Kritis 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa hasil pre-test berpikir 

kritis pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrolrata-rata nilainya adalah 23.78 dan  

22.12 dimana pada kelas eksperimen nilai 

terendahnya adalah 14 dan nilai 

tertingginya adalah 35  sedangkan pada 

kelas kontrol nilai terendahnya adalah 12 

dan nilai tertingginya adalah 34. Nilai dari 

kedua kelas sangat rendah, hal ini 

disebabkan karena pada masing-masing 

kelas belum mendapat materi pertumbuhan 

dan perkembangan pada soal pre-test, 

sehingga siswa ketika menjawab test 

hanya menebak-nebak saja apalagi soal 

yang digunakan pada pre-test adalah soal 

essay sehingga siswa menjadi malas untuk 

berpikir bahkan ada yang tidak menjawab 

sama sekali. Setelah dilakukan uji 

homogenitas, diketahui bahwa data kedua 

kelas tidak homogen pada hasil pre-test . 

Artinya bahwa kemampuan awal kelas 

eksperimen dan kontrol adalah tidak sama. 

Perbandingan rata-rata nilai pre-test dan 

post-test pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dapat dilihat pada gambar 4.1 

berikut: 

 

 

Gambar 4.1 Grafik perbandingan rata-rata 

nilai pre-test dan post-test 

pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Setelah diberikan materi pertumbuhan 

dan perkembangan pada mahluk hidup 

dengan menggunakan model pembelajaran 

Examples non Examples pada kelas 

eksperimen dan menggunakan metode  

ceramah pada kelas kontrol. Diperoleh 

nilai rata-rata post-test kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

rata-rata pada kelas kontrol yakni 70.28 

dan 65.53 dimana pada kelas eksperimen 

nilai terendahnya adalah 52 dan nilai 

tertingginya adalah 88  sedangkan pada 

kelas kontrol nilai terendahnya adalah 50 

dan nilai tertingginya adalah 80.  

Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis penggunaan model pembelajaran 

Examples non Examples menunjukkan 

bahwa nilai thitung =  9.35 lebih besar dari 

nilai ttabel = 1.99 (9.35> 1.99) pada df = 62 

dan taraf signifikansi 5%. Maka (Ha) 
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diterima  dan (Ho) ditolak, sehingga dapat 

dikatakan bahwa  model pembelajaran 

Examples non Examples berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada mata pelajaran  

IPA Biologi di MTs Al-aziziah Purti 

Kapek Gunungsari tahun ajaran 

2015/2016. Hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran Examples non Examples 

menekankan pada aspek analisis siswa, 

dimana siswa diberikan contoh berupa 

gambar sesuai dengan materi untuk 

dianalisis sehingga memudahkan siswa 

dalam memahami materi dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari–hari.  

Berpikir kritis merupakan proses 

seseorang untuk mengolah dan 

mengevaluasi informasi dalam membuat 

sebuah penilaian atau keputusan 

berdasarkan kemampuan, ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki. Kemampuan berpikir kritis dapat 

diartikan sebagai kemampuan siswa dalam 

melakukan proses intelektual yang aktif 

dan penuh dengan keterampilan dalam 

membuat pengertian atau konsep, 

mengaplikasikan, menganalisis, membuat 

sintesis dan mengevaluasi. Semua kegiatan 

tersebut berdasarkan hasil observasi 

pengalaman, pemikiran, pertimbangan dan 

komunikasi yang akan membimbing dalam 

menentukan sikap dan tindakan. Menurut 

Angelo yang dikutip oleh Haryani (2012) 

berpikir kritis harus memenuhi 

karakteristik kegiatan berpikir yang 

meliputi: analisis, sintesis, pengenalan  

masalah dan pemecahannya, kesimpulan 

dan penilaian.  

Meningkatnya kemampuan 

berpikir kritis diikuti dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Johnson 

(2007) bahwa tujuan dari berpikir kritis 

ialah untuk mencapai pemahaman konsep 

yang mendalam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

model discovery learning dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 

Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Melani (2012) menyatakan 

bahwa model discovery learning memiliki 

pengaruh dalam meningkatkan hasil 

belajar biologi siswa. 

Gambar sangat penting digunakan 

dalam usaha memperjelas pengertian pada 

peserta didik, karena dengan menggunakan 

gambar siswa dapat lebih memperhatikan 

terhadap benda – benda atau hal – hal yang 

belum pernah dilihatnya yang berkaitan 

dengan pelajaran. Selain mudah dan murah 

gambar juga dapat mempertinggi nilai 

pengajaran, karena pengalaman dan 

pengertian siswa menjadi lebih luas, lebih 

jelas dan tidak mudah dilupakan, serta 
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hitung lebih kongkret dalam ingatan dan 

asosiasi siswa. Menurut Rohani (2008), 

manfaat gambar dalam proses 

instruksional adalah penyampaian dan 

penjelasan mengenai informasi, pesan, ide 

dan sebagainya dengan tanpa banyak 

menggunakan bahasa – bahasa verbal, 

tetapi dapat memberi kesan.  Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penellitian 

yang dilakukan oleh Tamam (2012) yang 

menyatakan bahwa penerapan model 

Pembelajaran Examples non Examples 

Terhadap dapat meningkatkan Prestasi 

Belajar siswa. 

Selanjutnya (Ifank, 2012) 

menyatakan bahwa model pembelajaran 

Examples non Examples lebih baik 

dibandingkan metode pembelajaran 

konvensional (ceramah) yang lebih sering 

digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Pembelajaran 

yang dapat meningkatkan minat dan 

motivasi belajar biologi adalah 

menggunakan model pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa untuk lebih aktif 

dalam proses pembelajaran melalui model 

pembelajaran Examples non 

Examples.Pembelajaran menggunakan 

Examples non Examples dapat mendorong 

siswa untuk berperan aktif, 

mengembangkan kecakapan berpikir siswa 

terutama kemampuan berpikir kritis siswa 

yang perlu dikembangkan sejak dini. 

Selain itu model pembelajaran Examples 

non Examples dapap mengembangkan 

minat siswa dalam proses pembelajaran.  

2. Hasil Belajar Afektif dan 

Psikomotorik 

Berdasarkan hasil belajar afektif dan 

psikomotor siswa dengan menggunakan 

lembar observasi dapat diketahui bahwa 

perilaku yang diamati pada kelas 

eksperimen yang menggunakan 

pembelajaran Examples non Examples 

lebih banyak terlaksana bila dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Hal ini dapat 

diketahui ketika guru memberikan 

permasalah kepada siswa untuk 

diselesaikan siswa antusias dalam 

melaksanakannya, siswa bersemangat 

dalam menyelasaikan permasalahan-

permasalahan dan membuat hipotesis dari 

permasalah tersebut. Rangkuman hasil 

observasi afektif dan psikomotorik dapat 

dilihat pada tabel 4.2 dan tabel  4.3 

berikut: 
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Tabel 4.2 Penilaian Hasil Belajar Afektif 

Siswa 

 
 Pertemuan Terlaksana Tidak 

Terlaksana 

Kelas 

eksperimen 

Pertemuan 1 11 deskriptor 2 deskriptor 

Pertemun 2 12 deskriptor - 

Pertemuan 3 12 deskriptor - 

Kelas 

Kontrol 

Pertemuan 1 4 deskriptor 2 deskriptor 

Pertemun 2 5 deskriptor 1 deskriptor 

Pertemuan 3 5 deskriptor 1 deskriptor 

 

Tabel 4.3 Tabel Observasi Psikomotor 

 Pertemuan Terlaksana 
Tidak 

terlaksana 

Kelas 

Eksperimen 

Pertemuan 1 10 deskriptor 2 deskriptor 

Pertemun 2 12 deskriptor 1 deskriptor 

Pertemuan 3 12 deskriptor 1 deskriptor 

Kelas 

Kontrol 

Pertemuan 1 4 deskriptor 2 deskriptor 

Pertemun 2 5 deskriptor 1 deskriptor 

Pertemuan 3 5 deskriptor 1 deskriptor 

 

Berbeda dengan kelas kontrol yang 

menerapkan pembelajaran dengan metode 

ceramah membuat siswa sangat bosan 

untuk menerima pelajaran yang 

menyebabkan siswa ribut, keluyuran 

dalam kelas, mengganggu siswa yang lain, 

dan mengantuk di dalam kelas selama 

proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap ketercapaian 

hasil belajar siswa. Jalannya pembelajaran 

tampak kaku. Siswa kurang bergairah 

belajar. Kondisi seperti ini sangat tidak 

menguntungkan bagi guru dan siswa, dan 

pembelajaran hanya berpusat pada guru, 

sehingga siswa menjadi pasif. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang 

dicerminkan atau direpresentasikan oleh 

frekuensi respon yang merupakan fungsi 

dan kejadian serta kondisi lingkungan. 

Pernyataan diatas dibuktikan pada saat 

peneliti melakukan penelitian dimana pada 

kelas eksperimen lebih teratur dalam 

mengikuti proses pembelajaran, ini 

mencerminkan bahwa perilaku siswa 

sangat baik, sedangkan pada kelas kontrol 

siswa kurang teratur dengan baik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

Berbeda dengan kelas kontrol yang 

menerapkan pembelajaran dengan metode 

ceramah membuat siswa sangat bosan 

untuk menerima pelajaran yang 

menyebabkan siswa ribut, keluyuran 

dalam kelas, mengganggu siswa yang lain, 

dan mengantuk di dalam kelas selama 

proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap ketercapaian 

hasil belajar siswa. Jalannya pembelajaran 

tampak kaku. Siswa kurang bergairah 

belajar, Kejenuhan dan kemalasan 

menyelimuti kegiatan belajar siswa. 

Kondisi seperti ini sangat tidak 

menguntungkan bagi guru dan siswa, dan 

pembelajaran hanya berpusat pada guru, 

sehingga siswa menjadi pasif. 

Model pembelajaran Examples non 

Example s walaupun memiliki kelebihan, 

tetapi tidak menutup kemungkinan 

timbulnya kendala-kendala dalam proses 

pembelajaran di kelas. Kendala-kendala 
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yang dihadapi oleh peneliti pada saat 

menggunakan model pembelajaran 

Examples non Examples diantaranya tidak 

semua materi dapat disajikan dalam bentuk 

gambar, Memakan waktu yang lama,ketika 

siswa dibagikan dalam kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang komunikasi dan 

kerjasama harus benar-benar dikontrol 

agar siswa yang satu dengan yang lainnya 

tidak menimbulkan suara ribut yang dapat 

mengganggu aktivitas siswa lain atau kelas 

lain. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran 

Examples non Examples berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

pada mata pelajaran IPA Biologi kelas 

VIII di MTs Al-Aziziah Putri Kapek 

Gunungsari tahun ajaran 2015/2016. 
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