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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. 

Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada 

proses pembelajaran, baik yang terkait dalam kondisi awal maupun yang terjadi setelah 

diterapkannya tindakan. 

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK dipilih 

karena beberapa karakteristik, dalam proses pembelajarannya karakteristik tersebut di 

antaranya yaitu adanya permasalahan praktis yang ditemukan oleh pengajar (guru) 

bahwa guru dalam proses pembelajarannya kurang memanfaatkan media dan 

penggunaan metode yang tidak sesuai dengan kondisi siswa atau kelas. Akibatnya 

berdampak pada perilaku siswa yang terlihat kurang tertarik, lesu, bosan, kurang 

memperhatikan, dan saling berbicara dengan teman sebangku atau teman lain. Dari 

permasalahan tersebut aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi rendah. Oleh karena itu, 

PTK ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa  kelas IV SD 

Negeri Kertosari 1 Kabupaten Lumajang pada tema “Indahnya Negeriku” khususnya 

pada subtema 1 “Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan” pembelajaran 1 mata 

pelajaran IPA melalui penggunaan metode Example Non Example. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kertosari 1 Kabupaten Lumajang 

yang beralamatkan di Dusun Dadapan Desa Kertosari No. 67 Kecamatan 

Pasrujambe, Kabupaten Lumajang pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 
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3.3 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD Negeri Kertosari 1 Kabupaten 

Lumajang semester genap tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 23 siswa. 23 siswa 

tersebut di antaranya terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

 

3.4 Data Penelitian 

Data penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas IV 

SD Negeri Kertosari 1 Kabupaten Lumajang.Sumber data darikegiatan belajar 

mengajar guru, aktivitas dan hasil belajar peserta didik adalah peserta didik kelas 

IV SD Negeri Kertosari 1 Kabupaten Lumajang dengan jumlah 23 siswa. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Kuandar (dalam Maria, 2015: 50), menyatakan bahwa  pengumpulan data 

dalam PTK Seperti pada umumnya suatu penelitian dengan menggunakan 

instrumen.Instrumen ini memegang peranan yang sangat strategis dan penting dalam 

menentukan kualitas suatu penelitian. Karena validitas atau keaslian data yang 

diperoleh akan sangat ditentukan oleh mutu atau validitas instrument yang digunakan. 

Dalam tahap ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

meliputi teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik tes. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1) Teknik Observasi 

Pada tahap ini, teknik observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas peserta didik 

selama proses pembelajaran tematik pada tema dengan menggunakan metode 

Example Non Exampleberlangsung pada tema “Indahnya Negeriku” khususnya 

pada subtema 1 “Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan” pembelajaran 1 mata 
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pelajaran IPA,membedakan mana hewan langka dan hewan tidak langkadengan 

menempel gambar yang telah disediakan dengan tepat. Lembar observasi ini akan 

dituliskan pada lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. 

2) Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan foto-foto 

selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas berlangsung. Foto-foto tersebut 

juga dapat berupa hasil pekerjaan peserta didik ketika mengerjakan lembar 

evaluasi yang diberikan oleh peneliti. 

3) Teknik Tes 

Teknik tes ini adalah teknik untuk mengumpulkan data hasil belajar peserta 

didik.Tes ini dilakukan dengan memberikan tes secara tertulis, tes tertulis tes 

yang diberikan kepada peserta didik berupa lembar evaluasi. Teknik tes ini 

dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh penerapan metode Example Non 

Example terhadap hasil belajar peserta didik khususnya pada pembelajaran 

tematik pada tema“Indahnya Negeriku” khususnya pada subtema 1 

“Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan” pembelajaran 1 mata pelajaran IPA, 

 

3.6 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya baik, lengkap dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah.Instrument penelitian ini menggunakan (1) 

lembar observasi kegiatan belajar mengajar guru; (2) lembar observasi aktivitas belajar 

siswa; (3) tes hasil belajar siswa.Penejelasan selengkapnya disajikan sebagai berikut. 
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1) Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar Guru 

Tabel 3.1 Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar Guru 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Keterangan  

Ada Tidak  

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam   

2. Guru Mengajak semua siswa berdoa menurut agama 
dan keyakinan masing – masing (untuk mengawali 
kegiatan pembelajaran) 

  

3. Guru melakuakan komunikasi tentang kehadiran siswa   

4. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kabar 
siswa, kemudian bertanya. Anak-anak siapa yang pernah 
berkunjung ke kebun binatang? 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

  

  

Inti  6. Guru menempelkan tabel pada papan tulis   

7. Siswa mengamati gambar yang ada di buku halaman 
1 yang terdiri dari hewan langka dan tidak langka 
dan mengamati penjelasan yang diberikan oleh guru. 

  

8. Guru membagi kelompok-kelompok yang masing-masing 
terdiri dari 4-5 siswa, dan membagikan lembar kelompok 
kepada masing-masing kelompok. 

  

9. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami   

10. Siswa mendiskusikan lembar kerja kelompok yang telah 
diberikan oleh guru 

  

11. Guru memberi petunjuk kemudian secara bergantian 
guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa 
untuk menganalisis atau menempelkan gambar pada 
papan yang telah disediakan. 

  

12. Guru mencatat diskusi dari analisis gambar pada kertas.   

13. Guru memberikan penguatan pada jawaban kelompok 
yang kurang benar sehingga siswa akan lebih jelas 
dengan materi yang di ajarkan, kemudian guru 
menanyakan kembali tentang materi yang belum di 
mengerti. 

  

Penutup  14. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah diberikan 
oleh guru, setelah selesai mengerjakan siswa diminta 
untuk mengumpulkan hasil evaluasi tersebut. 

  

 15. Siswa bersama guru menarik kesimpulan dari materi 
yang telah dipelajari. 

  

 16. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya 

  

 17. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama nya 
masing – masing 
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2)  Lembar Aktivitas Belajar Siswa 

Tabel 3.2 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa  

No Aspek yang dinilai  Kriteria Skor 

Kurang  

(1) 

Cukup 

(2) 

Baik 

(3) 

Sangat Baik 

(3) 

1. Mengamati     

2.  Menanya      

3.  Keaktifan (diskusi)     

4.  Menganalisis     

5.  Mengkomunikasikan      

Jumlah Skor yang diperoleh 

Jumlah Skor Ideal  = 20 

    

 

Aktivitas Indikator 

Mengamati  1. Siswa mengamati gambar ada di buku hal 1yang terdiri 

dari hewan langka dan tidak langka dan mengamati 

penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Menanya  2. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

Keaktifan (diskusi) 3. Siswa mendiskusikan lembar kerja kelompok yang telah 

diberikan guru. 

Menganalisis 4. Siswa  menganalisis atau menempelkan gambar sesuai 

pada papan yang telah disediakan. 

Mengkomunikasikan 5. Setiap kelompok  membacakan hasil diskusinya. 

 

3) Tes Hasil Belajar Siswa 

Tes hasil belajar siswa di ambil dari tes belajar pada setiap siklus.Penialian 

hasil belajar siswa dalam bembelajaran pada tindakan I dan tindakan II terekam 

dalam tabel dibawah ini. 

Nama  : …………………………………………… 

Kelas : …………………………………………… 

 

 

 

 

4
2
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Tabel 3.3 Instrumen Penilaian Hasil Belajar Siswa 

No Aspek  Skala Skor (√) Skor 

Maksimum 1 2 3 4 

1.  Menyebutkan gambar yang telah diamati     20 

2. Mampu menggolongkan macam hewan langka     20 

3. Mampu menggolongkan macam hewan 

tidak tidak langka 
    20 

4. Mampu mendeskripsikan gambar hewan 

dengan jelas 
    20 

5. Mampu menjelaskan  perbedaan hewan 

langka dan tidak langka 
    20 

Total Skor 100 

Keterangan : 

4 : Sangat Baik  = 20 

3 : Baik  = 15 

2 : Cukup = 10 

1 : Kurang = 5 

No Aspek  Keterangan  Skor  

1. Menyebutkan 

gambar yang 

telah diamati 

Mampu menyebutkan gambar hewan dengan alasan 

menggunakan kalimat benar dan tepat 

4 

Mampu meyebutkan gambar hewan dengan alasan 

menggunakan kalimat kurang benar dan tepat 

3 

Mampu menyebutkan gambar hewan dengan alasan 

menggunakan kalimat kurang benar dan kurang tepat 

2 

Mampu menyebutkan hewan tanpa alasan  1 

2.  Mampu 

menggolongkan 

macam hewan 

langka  

Mampu menyebutkan gambar hewan langka dengan benar 

dan lengkap (mampu menyebutkan 4 point) 

4 

Mampu menyebutkan gambar hewan langka dengan benar 

tetapi kurang lengkap (mampu menyebutkan 3 point) 

3 

Mampu menyebutkan gambar hewan langka dengan benar 

tetapi kurang lengkap (mampu menyebutkan 2 point) 

2 

Mampu menyebutkan gambar hewan langka dengan benar 

tetapi kurang lengkap (mampu menyebutkan 1 point) 

1 

3. Mampu 

menggolongkan 

macam hewan 

tidak tidak 

langka 

Mampu menyebutkan gambar hewan tidak langka dengan 

benar tetapi lengkap (mampu menyebutkan 4 point) 

4 

Mampu menyebutkan gambar hewan tidak langka dengan 

benar tetapi kurang lengkap (mampu menyebutkan 3 point) 

3 

Mampu menyebutkan gambar hewan tidak langka dengan 

benar tetapi kurang lengkap (menyebutkan 2 point) 

2 

Mampu menyebutkan gambar hewan tidak langka dengan 

benar tetapi kurang lengkap(menyebutkan 1 point) 

1 

4. Mampu 

mendeskripsikan 

gambar hewan 

Mampu mendeskripsikan gambar hewan dengan kalimat 

tepat dan lengkap (menyebutkan 4 point) 

4 

Mampu mendeskripsikan  gambar hewan dengan kalimat  

kurang tepat dan kurang lengkap (menyebutkan 3 point) 

3 

Mampu mendeskripsikan  gambar hewan dengan kalimat  

kurang tepat dan kurang lengkap (menyebutkan 2 point) 

 

2 
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No Aspek  Keterangan  Skor  

Mampu mendeskripsikan  gambar hewan dengan kalimat  

kurang tepat dan kurang lengkap (menyebutkan 1 point) 

1 

5. Mampu 

menjelaskan 

perbedaan 

hewan langka 

dan tidak langka 

Mampu menjelaskan perbedaan hewan langka dan tidak 

langka dengan kalimat tepat dan benar 

4 

Mampu menjelaskan perbedaan hewan langka dan tidak 

langka dengan kalimat dengan benar tetapi kurang tepat 

3 

Mampu menjelaskan perbedaan hewan langka dan tidak 

kurang tepat dan kurang benar 

2 

Mampu menjelaskan jawaban namun tidak menjelaskan 

perbedaan dengan tepat dan benar 

1 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

1) Analisis Data Aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar Guru 

 Upaya peneliti untuk mengetahui proses kegiatan belajar mengajar tematik  

pada tema “Indahnya Negeriku” khususnya pada subtema 1 “Keanekaragaman 

Hewan dan Tumbuhan” pembelajaran 1 mata pelajaran IPA, di kelas IV SD 

Negeri Kertosari 1 Kabupaten Lumajang adalah  melakukan observasi. Analisis 

data observasi kegiatan belajar mengajar guru yaitu menggunakan analisis 

presentase.Terdapat tiga kategori yaitu pendahuluan, inti dan penutup.Setiap 

katrgori dibagi lagi ke dalam poin-poin. Jika setiap poin dilaksanakan maka di 

checklist pada kolom (ada), dan skornya 1, akan tetapi jika tidak terlaksanakan 

maka di checklist pada kolom (tidak), skornya 0. Selanjutnya skor yang muncul di 

cari presentasenya dengan cara sebagai berikut (Sudijono, 2010: 43).  

 

Tabel 3.4 Kriteria Ketuntasan Belajar Mengajar Guru 

Tingkat Keberhasilan Kategori 

90% - 100% 

80% - 89% 

70% - 79% 

60 % - 69% 

      60% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Gagal  

Sumber: Arifin (2012:43) 
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2) Analisis Data Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

  Analisis data observasi aktivitas belajar siswa yang digunakan adalah 

analisis presentase. Terdapat 5 aspek yang akan dinilai. Setiap aspek dinilai 

dengan ketentuan: jika sangat baik skornya 4, baik skornya 3, cukup baik 

skornya 2, dan kurang baik skornya 1. Selanjutnya skor yang muncul dicari 

presentasenya dengan cara sebagai berikut (Sudijono, 2010: 43): 

 

Tabel 3.5 Kriteria Presentase Aktivitas Belajar Siswa 

Tingkat Keberhasilan Kategori 

90% - 100% 

80% - 89% 

70% - 79% 

60 % - 69% 

      60% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Gagal  

Sumber: Arifin (2012:43) 

3) Analisis Data Hasil Tes Belajar Siswa 

 Ketuntasan belajar siswa dapat diketahui dari hasil tes belajar pada tema 

“Indahnya Negeriku” khususnya pada subtema 1 “Keanekaragaman Hewan 

dan Tumbuhan” pembelajaran 1 pada mata pelajaran IPA, Ketuntasan hasil 

belajar siswa diambil dari ketuntasan individu. Siswa dikatakan tuntas apabila 

hasil belajar siswa mencapai ≥ KKM, Yaitu 70. Perhitungan nilai hasil tes 

belajar siswa dihitung dengan rumus seperti berikut ini (Sudijono, 2010: 43). 

 

 Selanjutnya, nilai akhir siswa di kelompokkan menjadi empat kategori 

seperti berikut ini: 
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90 – 100  : Sangat Baik 

80 – 89        : Baik 

70 – 79        : Cukup Baik 

0 – 69   : Kurang Baik 

 Menghitung presentase ketuntasan kelas berdasarkan nilai KKM mengacu 

pada referensi Aqib (2010) sebagai berikut. 

 

  Dari rumus di atas dapat diketahui presentase ketuntasan kelas. Suatu kelas 

dinyatakan tuntas apabila dalam kelas tersebut 70% siswa telah mencapai nilai 

KKM (BNSP, 2006).    

 

3.8 Prosedur Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang berstruktur. 

Kemmis dan MC. Taggart (dalam Arikunto, 2009: 16) mengemukakan bahwa 

penelitian itu terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus terdapat beberapa 

komponen yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu: (1) perencanaan; (2) 

pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Siklus akan diberhentikan 

ketika hasil belajar pada tema tema “Indahnya Negeriku” khususnya pada subtema 1 

“Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan” pembelajaran 1 mata pelajaran IPA sudah 

memenuhi tujuan yang diharapkan (diatas KKM = 70). Secara lebih rinci, 

prosedur penelitian tindakan ini dijabarkan sebagai berikut. 
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1) Perencanaan Tindakan 

Dalam tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 

a) Peneliti membuat perencanaan awal yakni dengan mengidentifikasi 

masalah yang terjadi di dalam kelas, serta mencari alternatif pemecahan 

masalah tersebut dengan menggunakan metode pembelajaran 

tertentu.Dalam hal alternatif pemecahan masalah tersebut dengan 

menggunakan metode pembelajaran tertentu.Dalam hal ini peneliti 

menggunakan metode pembelajaran Example Non Example pada siswa 

kelas IV SD Negeri Kertosari 1 Kabupaten Lumajang. 

b) Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. 

c) Merancang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

d) Menyiapkan materi pembelajaran tentang hewan langka dan tidak langka. 

e) Menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan metode 

pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. (berupa macam-

macam gambar hewan dan soal yang akan dibagikan kepada setiap 

masing-masing kelompok). 

f) Membuat soal evaluasi setiap akan mengakhiri pelajaran untuk 

mengetest peserta didik. 

g) Menyiapkan lembar-lembar penilaian untuk merekap nilai-nilai 

peserta didik. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Tahapan pelakasanaan tindakan ini merupakan tahap dari perencanaan 

yang telah dibuat.Tahapan ini dilaksanakan sesuai dengan silabus dan 

RPP yang telah disiapkan sebelumnya. 
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Pendahuluan  

a) Guru memberikan salam pembuka kepada peserta didik. 

b) Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing 

– masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran). 

c) Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. 

d) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kabar siswa, kemudian 

bertanya, anak-anak siapa yang pernah berkunjung ke kebun binatang? 

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

Kegiatan Inti 

a) Guru menempelkan gambar di papan. 

b) Siswa mengamati gambar ada di buku hal 1, subtema 1 pembelajaran 

1 mata pelajaran IPA, yang terdiri dari hewan langka dan tidak langka 

dan mengamati penjelasan yang diberikan oleh guru. 

c) Guru membagi kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-5 

siswa, dan membagikan lembar kelompok kepada masing-masing kelompok. 

d) Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

e) Siswa mendiskusikan lembar kerja kelompok yang telah diberikan guru. 

f) Guru memberi petunjuk kemudian secara bergantian guru memberikan 

kesempatan kepada setiap siswa untuk menganalisis atau menempelkan 

gambar sesuai pada papan yang telah disediakan 

g) Guru mencatat diskusi dari analisis gambar pada kertas. 

h) Guru memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk membacakan 

hasil diskusinya. 

i) Guru memberikan penguatan pada jawaban kelompok yang kurang 

benar sehingga siswa akan lebih jelas dengan materi yang telah di 

ajarkan, kemudian guru menanyakan kembali tentang materi yang 

belum di mengerti. 
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Penutup  

a) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah diberikan oleh guru, 

setelah selesai siswa diminta untuk mengumpulkan hasil evaluasi 

tersebut. 

b) Siswa bersama guru menarik kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari. 

c) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

d) Mengajak semua siswa berdoa menurut agama nya masing-masing 

3) Observasi  

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi kegiatan 

belajar mengajar untuk mengetahui sejauh mana guru dalam proses 

pembelajaran menggunakan Example Non Example. Selain itu, juga 

dilakukan observasi aktivitas belajar siswa menggunakan metode 

Example Non Example. 

4) Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil yang 

diperoleh dari pengamatan/observasi. Data atau hasil perubahan setelah adanya 

tidakan akan dianalisis, kemudian dijadikan acuan perubahan dan perbaikan 

tindakan yang dianggap perlu untuk dilakukan pada tindakan selanjutnya. 

Apabila pada tindakan pertama hasil penelitian masih belum sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan, maka dapat dilakukan perubahan 

rencana tindakan pada siklus berikutnya dengan mengacu pada hasil 

sebelumnya. Dalam upaya memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya, 

perlu dilakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan hasil observasi, 

baik proses maupun hasil. 


