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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar menekankan pada 

pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik ialah merupakan 

pembelajaran yang mengkombinasikan beberapa mata pelajaran dan disesuaikan 

dengan tema (Kemendikbud, 2013). Pembelajaran tematik terpadu ini 

memungkinkan beberapa materi pelajaran yang diringkas menjadi satu kesatuan 

dalam kerangka indikator. Pembelajaran tematik menekankan keterlibatan aktif, 

kretivitas, dan inovasi peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk mempelajari 

semua mata pelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran secara utuh. 

Pembelajaran tematik terpadu tersebut ditujukan untuk menciptakan suatu 

kondisi belajar peserta didik secara menyeluruh.  Peserta didik tidak sepenuhnya 

bergantung kepada guru, melainkan tidak bergantung pula pada buku yang 

disediakan (Mulyasa, 2013). Peserta didik diharapkan dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Keterlibatan aktif peserta didik tersebut ditujukan agar hasil belajar 

peserta didik meningkat. Selain itu, pembelajaran tematik terpadu ini ditujukan 

untuk melatih kemandirian peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada pada materi pelajaran. 

Pada hasil kegiatan observasi yang peneliti lakukan di SDN Mojolangu Malang 

pada 9 November 2015, kepada peserta didik kelas IV yang sekarang sedang 

menempuh pembelajaran kurikulum 2013  diperoleh informasi bahwa pada saat 

peneliti mengadakan pembelajaran di kelas peserta didik terlihat semangat untuk 
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melakukan pembelajaran, pada saat guru menerangkan peserta didik tidak ada 

yang bertanya namun pada saat di tanya mereka menjawab mengerti, selanjutnya 

peneliti melakukan tes soal kepada peserta didik dengan tema “Indahnya Alam 

Negeriku” subtema keindahan alam negeriku pembelajaran 5, peneliti mendapatkan 

hasil belajar dengan nilai minimum 55 dan nilai maksimum 60. Hal ini tentu saja 

ada sebuah permasalahan yang dihadapi peserta didik kepada materi tersebut, antara 

kurang fokusnya peserta didik atau belum faham, selanjutnya peneliti mencoba 

bertanya kepada peserta didik tentang sumber daya alam hayati dan nonhayati, 

peneliti memberi kesempatan peserta didik untuk menjawab pertanyaan yakni 

contoh sumber daya alam hayati dan nonhayati peserta didik terlihat bingung dan 

tidak bisa menjawab, selain itu juga pada saat peneliti memberikan soal tentang 

membaca peta peserta didik kesulitan dalam membedakan antara mengetahui jarak 

peta dan mengetahui jarak sesungguhnya. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara 

kondisi lapangan dengan kondisi ideal. Keterlibatan aktif peserta didik dalam 

pembelajaran dirasa masih sangat kurang, peserta didik belum cukup mandiri dalam 

menyelesaikan tugas pada materi tertentu. Kondisi ini berakibat pada evaluasi hasil 

belajar peserta didik yang jauh di bawah ketentuan minimum yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan kondisi yang demikian, diperlukan adanya pembelajaran kelas 

yang mampu memberikan contoh kepada peserta didik secara nyata. Pemberian 

contoh dapat pula menjadi salah satu alternatif agar peserta didik terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Keterlibatan aktif peserta didik diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman terkait materi yang diberikan. Peningkatan pemahaman 

tersebut diharapkan pula mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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Salah satu solusi yang ditawarkan pada kondisi yang demikian adalah 

penerapan metode pembelajaran example non example. Example non example 

merupakan metode pembelajaran dimana dalam prosesnya menggunakan gambar 

sebagai media penyampaian materi pelajaran (Kiranawati, 2007). Metode 

pembelajaran ini bertujuan mendorong peserta didik belajar dan berfikir secara 

kritis melalui pemecahan masalah yang termuat dalam contoh – contoh gambar 

yang disajikan. Gambar yang disajikan dirancang agar peserta didik dapat 

menganalisis gambar dan mendeskripsikan secara sederhana maksud dari gambar. 

Metode example non example ditujukan pula untuk mengajarkan peserta didik 

belajar memahami dan menganalisis sebuah konsep.  

Penggunaan metode pembelajaran example non example dengan bola kertas, 

dalam proses pembelajaran subtema keindahan alam negeriku pada pembelajaran 

5, berguna sebagai pembelajaran alternatif dari perpaduan kegiatan mengenal 

sumber daya alam hayati dan nonhayati. Penggunaan bola kertas pada metode 

example non example menjadi kelebihan dalam proses penelitian. Bola kertas 

merupakan salah satu media pendukung untuk tercapainya perubahan hasil belajar 

peserta didik. Pada bola kertas terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait 

materi pembelajaran, hal ini akan menjadikan pembelajaran agar tidak tegang. 

Penggabungan pembelajaran example non example dengan bola kertas diharapkan 

mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang di atas serta belum pernah dilaksanakannya metode 

example non example di SDN Mojolangu 2 Malang, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Example non Example 
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dengan Bola Kertas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Subtema Keindahan 

Alam Negeriku Peserta Didik Kelas IV di  SDN Mojolangu 2 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran example non example dengan bola kertas 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 2 

Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar Subtema Keindahan Alam Negeriku 

setelah penerapan metode example non example dengan bola kertas pada 

peserta didik kelas IV di SDN Mojolangu 2 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran example non example dengan bola 

kertas dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 

2 Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar subtema Keindahan Alam 

Negeriku setelah penerapan metode example non example dengan bola kertas 

pada peserta didik kelas IV di SDN Mojolangu 2 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru  

Jika hasil penelitian ini dirasa dapat membantu proses pembelajaran menjadi 

lebih baik, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para 

guru agar dapat menerapkan  metode pembelajaran example non example 



  5 

 
 

dengan bola kertas sebagai usaha memperbaiki dan menyempurnakan proses 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

2. Bagi Peserta didik 

Memberikan pengalaman baru bagi peserta didik pada pembelajaran 

subtema keindahan alam negeriku melalui penerapan metode pembelajaran 

example non example dengan bola kertas.  

3. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman pribadi dalam menjalankan proses penelitian metode 

example non example dengan bola kertas pada subtema keindahan alam 

negeriku. 

 

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian hanya dibatasi pada peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 2 

pada pembelajaran tema indahnya kebersamaan subtema keindahan alam 

negeriku semester genap tahun ajaran 2015-2016.  

2. Penelitian mencakup aspek hasil belajar peserta didik yang dibatasi pada 

indikator  IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia pada tema “Indahnya Negeriku”. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran subtema keindahan alam negeriku merupakan salah satu 

pembelajaran tematik terpadu yang terdiri dari peta indikator mata pelajaran 

IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia pada subtema keindahan alam negeriku 

kelas 4 SD. 
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2. Metode Pembelajaran example non example adalah metode pembelajaran yang

berpusat pada gambar sebagai media implementasi.

3. Bola kertas merupakan media pendukung yang digunakan untuk

meningkatkan hasil belajar keberagaman makhluk hidup di lingkunganku.

4. Hasil belajar merupakan bentuk pencapaian dan tolak ukur dalam

pembelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkunganku dengan metode

pembelajaran example non example yang menggunakan media bola kertas.


