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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil 

secara kuantitatif dengan  penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan 

konteks untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tindakan yang dilakukan 

peneliti adalah menerapkan metode pembelajaran example non example dengan 

bola kertas pada subtema keindahan alam negeriku pada pembelajaran 5.  

Desain penelitian menggunakan desain model Kemmis dan Mc Taggart 

(Arikunto, 2006:16) seperti pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 3.1  tahapan penelitian ini terdiri dari empat komponen 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan atau pengumpulan data, dan refleksi. 

Peneliti berupaya untuk melihat, mengamati dan menilai seluruh kegiatan selama 

Permasalahan 
Perencanaan 

tindakan I 

Refleksi I 

Pelaksanaan Tindakan I 

Pengamatan/ 

pengumpulan data I 

Perencanaan 

tindakan II 

Pelaksanaan Tindakan I Pelaksanaan Tindakan I 

Pengamatan/ 

pengumpulan data II 

Pelaksanaan Tindakan II 

Refleksi II 

Kesimpulan 

Siklus I 

Siklus Siklus II 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas model Kemmis dan Mc Taggar 

Sumber: Wijaya Kusuma dan Dedi Dwitagama 
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proses pembelajaran berlangsung. Setelah proses pengamatan selesai, guru dan 

peneliti melakukan refleksi dalam bentuk diskusi. 

 

B. Kehadiran Dan Peran Peneliti Di Lapangan 

Pada penelitian ini kehadiran mutlak dilakukakan oleh peneliti sebagai upaya 

pengumpulan data yang dilakukan dalam situasi sesungguhnya oleh peneliti. 

Peneliti sebagai guru pengajar kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. Kedudukan 

peneliti dalam penelitian ini sebagai perencana tindakan, pelaksana tindakan, 

penganalisis data dan penyusun laporan hasil penelitian. Guru wali kelas bertindak 

sebagai observer pembelajaran. 

 

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang yang sedang 

menempuh pembelajaran tema Indahnya Negeriku subtema keindahan alam 

negeriku pada pembelajaran 5. Dipilih lokasi penelitian ini sebab materi yang 

diajarkan belum sepenuhnya membuat peserta didik paham pada materi tersebut, 

penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 di SDN 

Mojolagu 2 Malang. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian adalah peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 2 

Malang yang sedang menempuh pembelajaran semester genap tahun pelajaran 

2015-2016 Jumlah peserta didik yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 34 

peserta didik yang terdiri dari 19 peserta didik laki-laki dan 15 perempuan. 
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E. Data dan Sumber Data 

1. Keterlaksanaan Metode Pembelajaran Example non Example dengan 

Bola Kertas 

 

Data keterlaksanaan metode pembelajaran example non example dengan bola 

kertas meliputi tahap mengenali masalah, konfirmasi informasi, penemuan 

masalah, penemuan solusi, pemilihan solusi, dan penerimaan. Data diperoleh dari 

hasil observasi terhadap kegiatan guru dan peserta didik dalam pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran example non example dengan bola 

kertas. 

2. Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik  

 

Data peningkatan hasil belajar peserta didik diperoleh dari hasil tes lembar 

kerja peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. Data ini berupa skor tes 

perolehan hasil belajar pada setiap akhir siklus. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, tes hasil belajar. 

1. Observasi 

Observasi dalam penelitian  ini terdapat 2 jenis yaitu observasi awal dan 

observasi selama pelaksanaan tindakan. Observasi awal berguna untuk mengetahui 

keadaan awal hasil belajar peserta didik subjek penelitian  sebelum dikenai 

tindakan. Data observasi yang didapatkan nilai tes hasil belajar subtema keindahan 

alam negeriku pada peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang dan hasil 

wawancara dan angket terkait pembelajaran di kelas. 

Observasi selama pelaksanaan tindakan dalam kelas merupakan pengamatan 
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oleh guru kelas selama kegiatan pembelajaran. Pengamatan tersebut meliputi 

keterlaksanaan metode pembelajaran example non example dengan bola kertas pada 

subtema keindahan alam negeriku dan kisi-kisi lembar kerja peserta didik. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat pelaksanaan dan pengamatan tindakan. 

Dokumentasi terkait dengan keterlaksanaan metode pembelajaran example non 

example dengan bola kertas, hasil belajar peserta didik, lembar kerja peserta didik, 

nilai tes di setiap siklus, foto, dan catatan lapangan. 

3. Tes 

Tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar setelah mengikuti 

pembelajaran subtema keindahan alam negeriku dengan menggunakan metode 

pembelajaran example non example dengan bola kertas. Tes diberikan di akhir 

siklus dan menyertakan kisi-kisi lembar kerja peserta didik. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

Analisis data yang utama pada penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan 

teknik pengolahan data secara deskriptif tentang temuan-temuan selama proses 

pengamatan dan pelaksanaan tindakan. Paparan data mengacu pada data 

keterlaksanaan metode pembelajaran example non example dengan bola kertas, 

catatan lapangan, dan nilai tes pada setiap siklus. Analisis data secara kuantitatif 

digunakan sebagai pendukung dalam pendeskripsian analisis data kualitatif. 
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1. Teknik Analisis Data Keterlaksanaan Metode Example non Example 

dengan Bola Kertas. 

 Keterlaksanaan metode pembelajaran example non example dengan bola 

kertas diukur dengan menggunakan format lembar observasi keterlaksanaan 

metode pembelajaran example non example dengan bola kertas sesuai dengan 

indikator pengamatan yang telah ditentukan. Observer sebagai pengamat memberi 

skor pada lembar observasi keterlaksanaan metode pembelajaran example non 

example dengan bola kertas seperti ketentuan pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Skor Keterlaksanaan Pembelajaran  

Skor Keterangan 

4 terlaksana dengan sangat baik 

3 terlaksana dengan baik 

2 terlaksana tetapi kurang baik 

1 tidak terlaksana 

 

 

Skor yang diperoleh dari observasi pada keterlaksanaan metode  pembelajaran 

example non example dengan bola kertas dijumlah. Hasil penjumlahan skor untuk 

tiap siklus dirata-rata kemudian dihitung persentase keterlaksanaannya terhadap 

nilai ideal dari jumlah keseluruhan aspek. 

%100
  naan Keterlaksaskor  

naan keterlaksa
P(%) 






ideal yang Kertas Bola dengan Example Non Example

Kertas Bola dengan Example Non Exampleskor  

Perolehan persentase keterlaksanaan example non example dengan bola kertas 

antar siklus akan dibandingkan untuk mengetahui seberapa besar peningkatannya. 

(Sumber: Arikunto, 2011)  
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Keterlaksanaan proses pembelajaran dengan menerapkan example non 

example dengan bola kertas dikatakan berhasil jika rata-ratanya mengalami 

peningkatan hingga 75%. 

 

2. Teknik Analisis Data Aspek Hasil Belajar Peserta Didik 

Data yang berupa hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dijumlahkan sebagai skor total untuk setiap peserta didik kemudian dirata-rata 

dihitung nilai hasil ideal dari jumlah keseluruhan nilai ideal untuk setiap siklus 

%100
ideal yang siswabelajar  hasilskor

siswabelajar  hasilskor
 (%) P 





 

 

Perolehan nilai untuk setiap siklus akan dirata-rata sesuai dengan jumlah siklus 

yang dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

hasil belajar peserta didik dan pemahaman peserta didik tentang materi yang telah 

disampaikan. 

Setelah dianalisis, data keterlaksanaan pembelajaran example non example 

dengan bola kertas dan peningkatan hasil belajar peserta didik disajikan dalam tabel 

dan grafik guna pengolahan data dan mengevaluasinya. Hasil dari langkah ini 

dipakai untuk penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan sementara tersebut dideskripsikan dan digunakan untuk 

memperoleh kesimpulan akhir. Hasil kesimpulan akhir dapat digunakan untuk 

menentukan tindakan selanjutnya ataupun siap dilaporkan. 

 

 

(Sumber: Arikunto, 2011:236)  

 



  37 

 
 

H. Prosedur Penelitian 

Langkah penelitian ini dimulai dengan tahap persiapan, dilanjutkan dengan 

pelaksanaan di lapangan. Pada tahap pelaksanaannya setiap siklus terdiri dari 4 

tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau 

pengumpulan data, dan refleksi. Berikut adalah tahapan yang dilakukan selama 

melakukan penelitian. 

1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. : 

a. Melakukan observasi awal, yaitu pengumpulan data berupa nilai peserta didik 

kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang, pada Ulangan Harian subtema keindahan 

alam negeriku pembeljaran 5 sebagai data awal penelitian, dan permasalahan 

pembelajaran subtema keindahan alam negeriku pembelajaran 5 pada peserta 

didik. 

b. Berdiskusi dengan guru wali kelas 4 dalam menentukan berbagai persiapan 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut.  

c. Menetapkan metode pembelajaran example non example dengan bola kertas, 

sebagai metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas untuk mengatasi 

masalah yang terjadi di kelas.  

d. Menetapkan waktu pelaksanaan penelitian.  

e. Menentukan instrumen yang akan digunakan dalam penerapan metode 

pembelajaran example non example dengan bola kertas.  

2. Tahap Pelaksanaan   

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini yakni.  
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1. Perencanaan Tindakan  

Masalah yang didapatkan dalam observasi awal akan diatasi dengan melakukan 

langkah-langkah perencanaan tindakan, dimana peneliti bersama guru kelas 4 SDN 

Mojolangu 2 Malang merencanakan  tindakan dengan menerapkan metode 

pembelajaran example non example dengan bola kertas. Rencana tindakan I dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  Menyusun RPP untuk pertemuan ke-1, pertemuan ke-

2, dan pertemuan ke-3. Materi pertemuan ke-1 adalah mengenal Taman Wisata 

Gunung Bromo dan Semeru serta mengenal sumber daya alam hayati dan nonhayati 

yang ada dengan penggunaan media gambar dan bola kertas, materi pertemuan ke-

2 adalah belajar menentukan jalur terdekat yang dilewati menuju TN - BTS  secara 

berkelompok, materi pertemuan ke-3 adalah belajar menghitung skala peta dengan 

skala sesungguhnya. 

Menyiapkan bahan untuk keterlaksanaan metode pembelajaran, diskusi dan 

LKS. LKS pada pertemuan 1 membahas tentang TN-BTS serta sumber daya alam 

hayati dan nonhayati. LKS pada pertemuan 2 belajar menentukan jalur terdekat 

yang dilewati Pak Hasan menuju TN - BTS  secara berkelompok. LKS pada 

pertemuan 3 belajar membaca skala pada atlas dengan skala sebenarnya. 

Menyiapkan lembar observasi berupa lembar observasi keterlaksanaan metode 

pembelajaran example non example dengan bola kertas dan catatan lapangan. 

Menyiapkan kisi-kisi soal tes peningkatan hasil belajar sesuai dengan subtema 

indahnya alam negeriku pembelajaran 5. 
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2. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap pelaksanaan tindakan kelas, peneliti bertindak sebagai pengajar yang

melaksanakan tindakan sesuai rencana tindakan kelas yang telah dipersiapkan, pada tahap 

rencana I dan diamati oleh guru dan seorang observer lain. 

3. Pengamatan atau Pengumpulan Data

Pengamatan dan pengumpulan data dilaksanakan bersamaan dengan saat pelaksanaan

tindakan. Pada tahap ini, pengamat melakukan pengamatan serta mencatat semua hal yang 

terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan format observasi keterlaksanaan metode pembelajaran example non example 

dengan bola kertas, dan catatan lapangan dalam pengamatan proses keterlaksanaan 

pembelajaran. Selain itu data hasil tes peningkatan belajar peserta didik diperoleh setelah akhir 

dari siklus berlangsung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 

4. Refleksi

Pada tahap refleksi peneliti dan guru melakukan pengkajian secara menyeluruh terdahap

tindakan yang telah dilaksanakan, berdasarkan pengumpulan data dan di tarik sebuah 

kesimpulan sebagai wadah apakah penelitian ini dapat diteruskan kembali atau cukup sampai 

disini saja. 


