
 

Wafy Wadhahi Mushalliyan, 2014 
Meningkatkan Kemampuan Gerak Lokomotor Anak Melalui Stimulasi Permainan  
Tradisional Lompat Tali 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di TK PERSIS 

Tarogong Garut, yang beralamat di jalan Terusan Pembangunan no.4 RT 01 

RW 04 Kp. Rancabogo  Desa. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. 

Karena peneliti mengajar di sekolah tersebut sehingga terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran di kelas khususnya dalam mencermati berbagai 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan 

tujuan penelitian tindakan kelas diantaranya untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang dilaksanakan guru. 

Adapun Subjek dari penelitian ini adalah anak-anak TKPersis Tarogong 

Garut, kelompok B2 tahun ajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 15 orang, 

yang terdiri dari 8 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan kemampuan 

gerak lokomotor anak usia 5-6 di TK Persis Tarogong Garut melalui stimulasi 

permainan tradisional lompat tali. Berdasarkan hasil observasi  awal yang 

dilakukan peneliti, terdapat masalah dalam pengembangan kemampuan gerak 

lokomotor anak. Diantaranya yaitu kegiatan bermain dalam rangka 

meningkatkan kemampuan gerak lokomotor masih menyajikan permainan 

yang kurang variatif dan tidak terfokus pada peningkatan kemampuan gerak 

lokomotor, sehingga masih ada sebagian anak yang kemampuan gerak 

lokomotornya membutuhkan latihan, juga masih adanya anak yang enggan 

untuk mengikuti kegiatan motorik kasar.  

Berkaitan dengan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK),dengan berdasarkan pada hal-hal berikut : 
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PTK memiliki pendekatan untuk meningkatkan pendidikan dengan 

melakukan perubahan ke arah perbaikan terhadap hasil pendidikan dan 

pembelajaran, PTK dilakukan secara partisipatif sehingga dapat 

meningkatkan praktek kegiatan mengajar guru di kelasnya. Metode ini dapat 

membantu mengatasi persoalan yang dihadapi. 

Kususmah (2010:9) mengungkapkan bahwa penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan 

cara : (1) merancang, (2) melaksanakan, dan (3) merefleksikan tindakan 

secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kolaboratif yang mengacu 

pada salah satu prinsip PTK (Arikunto:2010) yaitu penelitian yang 

melibatkan guru kelas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian. 

. 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini mengacu pada prosedur pelaksanaan penelitian 

terdiri dari beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus-siklus kegiatan. 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah model dari 

Kemmis dan Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc Taggart ini merupakan 

pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. 

Hanya saja, komponen acting (tindakan) dengan obderving (pengamatan) 

dijadikan sebagai satu kesatuan (Kusumah, 2010:20). 
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Berikut gambaran siklus tindakan pada penelitian ini : 

 

Bagan 3.1 

Model PTK Kemmis dan Teggard 

(Wijaya Kusumah, 2010:21) 

 

Berdasarkan bagan di atas, siklus ini akan dilaksanakan secara terus 

menerus sampai peneliti menemukan solusi yang bisa mengubah 

pembelajaran ke arah yang lebih baik sehingga permasalahan yang terjadi 

dapat diperbaiki dan terselesaikan secara optimal. Selain itu, dengan siklus 

seperti ini peneliti juga akan memperoleh alternatif jalan keluar untuk 
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menentukan rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada tindakan 

berikutnya. Untuk lebih jelas siklus tindakan yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan 

Kegiatan diawali dengan pendahuluan yang dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 

gerak lokomotor. Pada tahap perencanaan ini ada beberapa hal yang 

dilakukan oleh peneliti dan guru, yaitu peneliti bekerja sama dengan guru 

untuk menyusun tindakan yang akan dilakukan, mempersiapkan skenario 

pembelajaran gerak lokomotor melalui permainan tradisional lompat tali. 

Membuat perangkat dan instrumen penelitian berupa kisi-kisi instrumen 

dan format observasi untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas para 

siswa dalam melakukan kegiatan permainan tradisional lompat tali untuk 

meningkatkan gerak lokomotor anak kelompok B2 di TK Persis 

Tarogong Garut. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan pembelajaran gerak lokomotor, 

peneliti berperan sebagai observer bekerja sama dengan guru kelompok 

B2 TK Persis Tarogong Garut sebagai pengajar. Guru yang menjadi 

mitra peneliti terlebih dahulu diberi pemahaman tentang pelaksanaan 

permainan tradisional lompat tali untuk meningkatkan kemampuan gerak 

lokomotor anak sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar 

dan sesuai rencana. Tujuan pembagian tugas ini yaitu agar peneliti lebih 

fokus pada kegiatan observasi pembelajaran gerak lokomotor anak. 

 Langkah-langkah pelaksanaan dimulai dari kegiatan pendahuluan 

yaitu guru menyiapkan alat dan media yang diperlukan dalam 

pelaksanaan permainan tradisional lompat tali, kemudian 

mengkomunikasikan tema dan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. 

Selanjutnya kegiatan inti, guru mengkondisikan anak agar dapat 

mengikuti kegiatan permainan tradisional lompat tali, kemudian 
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melakukan pemanasan bersama anak-anak, memberi contoh dan 

penjelasan tentang permainan lompat tali dan membagi anak dalam dua 

kelompok besar. Selama permainan lompat tali berlangsung, peneliti 

mengobservasi aktivitas anak. Kegiatan akhir adalah kegiatan penutup, 

pada tahapan ini guru melakukan tanya jawab seputar permainan 

pembelajaran yang telah dilakukan dan memberi kesempatan kepada 

anak untuk mengemukakan pendapatnya selama mengikuti permainan 

lompat tali. 

 

3. Tahap Pengamatan 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Pengamatan dilakukan secara 

menyeluruh terhadap pelaksanaan tindakan ini dengan menggunakan 

instrumen pengumpul data yang telah di tetapkan yaitu berupa format 

observasi, sehingga diperoleh seperangkat data tentang pelaksanaan 

tindakan, kendala-kendala yang dihadapi, serta kesempatan dan peluang 

yang ada berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan gerak 

lokomotor anak melalui permainan tradisional lompat tali yang telah 

direncanakan kemudian dilaksanakan. 

 

4. Tahap Refleksi 

 Tahap ini merupakan bagian yang sangat penting untuk 

dilaksanakan, karena hasil analisis data dari lapangan hari ini dapat 

memberikan arah bagi perbaikan pada siklus selanjutnya. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Hopkins (Arikunto:28) refleksi dalam penelitian ini 

mencakup analisis, sintesis dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas 

tindakan yang telah dilakukan. Hasil observasi menggambarkan seluruh 

tindakan pembelajaran sehingga melalui refleksi dapat dilihat kesesuaian 

atau tidaknya pelaksanaan tindakan dengan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat. Kekurangan-kekurangan dari kegiatan yang telah 
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dilaksanakan dapat diperbaiki sedangkan keunggulannya dapat 

dipertahankan.  

 Kegiatan penelitian diatas dilaksanakan sampai perencanaan 

pembelajaran berhasil secara maksimal atau terjadi perubahan yang 

signifikan dalam permainan tradisional lompat tali untuk meningkatkan 

kemampuan gerak lokomotor anak. 

   

B. Penjelasan Istilah 

Untuk memperjelas arah penelitian dan juga kemungkinan salah tafsir, 

maka perlu adanya penjelasan istilah terhadap beberapa istilah penting yang 

dipergunakan, yaitu : 

1. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga kategori, Sumantri 

(2005:99), dan (Sujiono:2009) yaitu: 

a. Gerak Non lokomotor  

Suatu gerakan yang tidak menyebabkan pelakunya berpindah 

tempat, seperti menekuk, membengkokan badan, membungkuk, 

menarik, mendorong, meregang, memutar, mengayun, memilin, 

mengangkat, merentang, merendahkan tubuh, dll.  

b. Gerak Lokomotor 

Gerakan yang menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau 

keterampilan yang digunakan memindahkan tubuh dari satu tempat 

ke tempat lainnya. Yang termasuk ke dalam gerakan ini adalah 

berjalan, berlari, melompat, hop, berderap, skip, slide, dan 

sebagainya.  

c. Gerak Manipulatif  

Dikembangkan ketika anak menguasai macam-macam obyek. 

Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, 

tetapi bagian lain dari tubuh juga dapat digunakan. Manipulasi obyek 

jauh lebih unggul daripada koordinasi mata-kaki dan mata-tangan, 

yang mana cukup penting untuk: berjalan (gerakan langkah) dalam 

ruang. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari: gerakan 
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mendorong (melempar, memukul, menendang), gerakan menerima 

(menangkap) obyek adalah kemampuan penting yang dapat 

diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat bantalan karet 

(bola medisin) atau macam: bola yang lain, dan gerakan memantul-

mantulkan bola atau menggiring bola. 

2. Permainan tradisional lompat tali dalam penelitian ini adalah permainan 

tradisional yang dilakukan dengan cara melompati rintangan berupa tali 

yang menggunakan media karet gelang yang sudah di kepang sepanjang 

2 meter dengan berbagai variasi gerakan. Tujuan dari kegiatan permainan 

tradisional lompat tali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan gerak 

lokomotor anak. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang dapat digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh kebenaran yang objektif 

dalam pengumpulan data, diperlukan adanya instrumen yang tepat sehingga 

masalah yang diteliti akan terefleksi dengan baik.  
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Peningkatan Kemampuan  

Gerak Lokomotor Anak melalui Stimulasi  

Permainan Tradisional Lompat Tali 

 

Variabel Aspek Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

Kemampuan 

Gerak 

Lokomotor 

1. Berlari   a. Berlari di tempat 

b. Berlari dengan cepat 

c. Berlari dengan 

menyamping 

d. Berlari sambil 

melompat dengan 

seimbang tanpa jatuh 

e. Berlari dengan 

rintangan melewati tali 

Observasi  Anak  

2. Melompat a. Melompat dari karet 

setimggi 20-30 cm 

b. Melompat dengan dua 

kaki dengan seimbang 

c. Melompat dengan satu 

kaki tanpa jatuh 

d. Melompat dengan 

posisi badan 

menyamping tanpa 

menyentuh tali karet 

e. Melompat melewati 

tali karet yang 

digerakan seperti ular 

Observasi  Anak  

Sumber :  Sujiono (2009), Sumantri (2005:99),Standar Paud Formal dan Non 

Formal (Permen No 58, 2009:13)  
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Keterangan :   

Nilai baik  (B) =   Apabila anak mampu melakukan semua permainan dengan 

baik     tanpa bantuan guru. 

Nilai cukup  (C) = Apabila anak mampu melakukan semua permainan dengan 

bimbingan guru. 

Nilai kurang  (K) = Apabila anak tidak mampu melakukan permainan yang    

dimaksud dan masih memerlukan stimulasi. 

 

Tabel 3.2 

Instrumen Aktivitas Guru dalam Kegiatan  

Permainan Tradisional Lompat Tali 

 

Tahapan Kegiatan 
Teknik 

Pengumpul Data 

Sumber 

Data 

1. Kegiatan 

Persiapan 

a. Menyiapkan alat dan 

media yang 

diperlukan dalam 

pelaksanaan 

permainan tradisional 

lompat tali 

b. Mengkomunikasikan 

tema dan kegiatan 

yang akan dilakukan 

oleh anak 

c. Menyampaikan aturan 

permainan  

d. Menyiapkan anak 

dalam mengikuti 

permainan tradisional 

lompat tali dengan 

membagi kelompok 

Observasi dan 

dokumentasi 

Guru  

2. Kegiatan 

Pelaksanaan 

a. Mengarahkan anak 

dalam kegiatan 

Observasi dan 

dokumentasi 

Guru  
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permainan tradisional 

lompat tali 

b. Melakukan 

pemanasan dan 

pelemasan otot 

c. Memberikan contoh 

dan memperagakan 

permainan tradisional 

lompat tali 

d. Membimbing anak 

dalam permainan 

tradisional lompat tali 

e. Memberikan 

dorongan atau 

motivasi kepada anak 

agar dapat mengikuti 

permainan tradisional 

lompat tali 

f. Mengobservasi anak 

selama kegiatan 

tradisional lompat tali 

3. Kegiatan 

Penutup 

 

a. Melakukan tanya 

jawab seputar 

kegiatan permainan 

tradisional lompat tali 

yang telah 

dilaksanakan 

b. Memberikan 

kesempatan kepada  

anak untuk 

mengemukakan 

pendapatnya selama 

mengikuti permainan 

Observasi dan 

dokumentasi 

Guru  
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tradisional lompat tali 

c. Pemberian reward 

kepada semua anak. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan menurut (Wiriatmadja, 

2008) “Teknik pengumpulan data yang pertama-tama digunakan pada 

umumnya ialah wawancara, kemudian observasi, pengumpulan dokumen dan 

sebagainya:. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan 

berbagai teknik pengumpulan data penelitian yang relevan dengan teknik 

tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara 

Menurut Kartono (1996:187) wawancara adalah percakapan atau 

Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi faktual, menaksir dan menilai kepribadian 

individu atau tujuan terapeutis. 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara Arikunto 

(20010:270) adalah: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. 

Menurut Sugiono (2010:328) terdapat alat wawancara yaitu: 

a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat percakapan dengan 

sumber data. 

b. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan.  

c. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informasi atau sumber data.  
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Tabel 3.3 

Pedoman Wawancara Guru Tentang Kondisi Awal Sebelum Tindakan 

 

Nama Guru  :             

Kelas   : 

Nama TK  : 

Hari/Tanggal  : 

 

No Variabel Pertanyaan Jawaban 

1. Meningkatkan 

Gerak Lokomotor 

Anak melalui 

Stimulasi 

Permainan 

Tradisional Lompat 

Tali 

1. Menurut ibu  apa yang 

dimaksud dengan kemampuan 

gerak lokomotor anak? 

 

2. Indikator apa saja yang bisa 

membantu meningkatkan 

gerak lokomotor anak dalam 

kurikulum yang digunakan 

sekolah? 

 

3. Menurut ibu pembelajaran apa 

yang paling tepat dalam 

meningkatkan gerak 

lokomotor anak? 

 

4. Menurut ibu apakah strategi 

yang digunakan selama ini 

sudah tepat dalam 

meningkatkan gerak 

lokomotor anak? 

 

5. Sudah tercapaikah tujuan ibu 

dengan menggunakan strategi 

yang ibu gunakan selama ini? 

 

6. Menurut ibu  apakah 

pembelajaran melalui 

permainan dapat 

meningkatkan kemampuan 
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gerak lokomotor anak? 

7. Menurut ibu apakah 

permainan tradisional lompat 

tali dapat meningkatkan 

kemampuan gerak lokomotor 

anak? 
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Tabel 3.4 

Pedoman Wawancara Guru Tentang Kondisi Setelah Tindakan 

 

Nama Guru  :             

Kelas   : 

Nama TK  : 

Hari/Tanggal  : 

 

No Variabel Pertanyaan Jawaban 

1. Meningkatkan 

Gerak Lokomotor 

Anak melalui 

Stimulasi 

Permainan 

Tradisional 

Lompat Tali 

1. Pernahkah ibu memberikan 

pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan gerak 

lokomotor anak dengan 

menerapkan permainan 

tradisional lompat tali 

sebelumnya? 

 

2. Bagaimana tanggapan ibu 

terhadap pembelajaran 

dalam rangka 

meningkatkan kemampuan 

gerak lokomotor anak 

dengan menerapkan 

permainan tradisional 

lompat tali? 

 

3. Menurut ibu adakah 

kendala-kendala yang 

dihadapi dalam 

pembelajaran dengan 

menerapkan permainan 

tradisional lompat tali yang 

telah dilakukan? 

 

4. Menurut ibu adakah 

keunggulan dari 
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pembelajran dengan 

menerapkan permainan 

tradisional lompat tali? 

5. Bagaimana pendapat ibu 

adakah peningkatan 

terhadap kemampuan gerak 

lokomotor anak dengan 

permainan tradisional 

lompat tali? 
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2. Observasi  

Menurut Arikunto (2010:265) mengatakan bahwa observasi adalah 

suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis, dengan prosedur terstandar. Sedangkan Nasution (Sugiono 

2010:313) terdapat manfaat observasi yaitu: 

a. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami 

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga akan dapat 

diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. 

b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif 

sehingga tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. 

Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan 

atau discovery. 

c. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau 

tidak diamati orang lain, khusunya orang yang berada dalam 

lingkungan itu karena telah dianggap “biasa” dan  karena itu tidak 

akan terungkapkan dalam wawancara. 

d. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya 

tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena 

bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan mana 

lembaga. 

e. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar 

persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih komprehensif 

f. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya 

mengumpulkan daya yang kaya tetapi juga memperoleh kesan-kesan 

pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti 
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Tabel 3.5 

Pedoman Observasi Guru pada Kegiatan Permainan 

Tradisional Lompat Tali 

 

Nama Guru  : 

Kelas   : 

Nama TK  : 

Hari/Tanggal  : 

Berilah tanda ceklist (  ) pada proses pembelajaran yang diamati! 

 

No Kegiatan  Ya Tidak Keterangan 

1. Guru menyiapkan alat dan media yang 

diperlukan dalam pelaksanaan permainan 

tradisional lompat tali 

   

2. Guru mengkomunikasikan tema dan 

kegiatan yang akan dilakukan oleh anak 

   

3. Guru menyampaikan aturan permainan 

tradisional lompat tali 

   

4. Guru membagi kelompok anak dalam 

permainan tradisional lompat tali 

   

5. Guru mengarahkan anak dalam kegiatan 

permainan tradisional lompat tali 

   

6. Guru melakukan pemanasan dan pelemasan 

otot sebelum permainan  

   

7. Guru memberikan contoh dan 

memperagakan permainan tradisional 

lompat tali 

   

8. Guru membimbing anak dalam permainan 

tradisional lompat tali 

   

9. Guru memberikan dorongan atau motivasi 

kepada anak agar dapat mengikuti 

permainan tradisional lompat tali 

   

10. Guru mengobservasi anak selama kegiatan 

tradisional lompat tali 
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11. Guru melakukan tanya jawab seputar 

kegiatan permainan tradisional lompat tali 

yang telah dilaksanakan 

   

12. Guru memberikan kesempatan kepada  

anak untuk mengemukakan pendapatnya 

selama mengikuti permainan tradisional 

lompat tali 

   

13. Guru memberikan reward kepada semua 

anak 

   

 

                                                                                  Observer  

 

                                                                                   (                                            ) 
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Tabel 3.6 

Pedoman Observasi Anak Selama Kegiatan Pembelajaran 

 

Nama Anak  : 

Nama TK  : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal  : 

No Indikator 
Penilaian Anak 

Ket 
B C K 

1. Anak dapat berlari di tempat     

2. Anak dapat berlari dengan cepat     

3. Anak dapat berlari dengan menyamping     

4. Anak dapat berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh     

5. Anak dapat berlari dengan rintangan melewati tali     

6. Anak dapat melompat dari karet setinggi 20-30 cm     

7. Anak dapat melompat dengan dua kaki dengan seimbang     

8. Anak dapat melompat dengan satu kaki tanpa jatuh     

9. Anak dapat melompat dengan posisi badan menyamping tanpa 

menyentuh tali karet 

    

10. Anak dapat melompat melewati tali karet yang digerakan seperti 

ular 

    

Keterangan :    

Nilai baik  (B)  = Apabila anak mampu melakukan semua permainan dengan 

baiktanpa bantuan guru. 

Nilai cukup  (C) = Apabila anak mampu melakukan semua permainan 

dengan bimbingan guru. 

Nilai kurang  (K) = Apabila anak tidak mampu melakukan permainan yang  

dimaksud dan masih memerlukan stimulasi. 

                                                                                  Observer  

 

                                                                                   (                                            ) 
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3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:274) dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya.  

Dalam hal ini yang dilakukan oleh penulis adalah memotret 

keadaan di lapangan Tk Persis Tarogong Garut kelompok B2 dan 

mencatat seluruh kejadian mulai dari awal hingga akhir.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh  dari hasil observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi dianalisis kedalam bentuk deskriptif dan 

disertai dengan tabel dan grafik.  Secara ringkas data pada penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan dengan cara menyimpulkan berbagain informasi yang 

didapat dari hasil observasi dan catatan lapangan serta studi dokumentasi 

dalam bentuk deskriptif, serta dipresentasikan dalam bentuk tabel dan grafik.  

Analisis yang dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir pemberian 

tindakan. 

Menurut Patton (Wiriatmadja, 2008) Analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

dan satuan uraian dasar.  Analisis data dilakukan pada tiap data yang 

dikumpulkan, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif 

dianalisis dengan menggunakan cara kuantitatif sederhana yakni dengan 

presentase (%), dan data kualitatif dianalisis dengan membuat penilaian 

(kategori). 

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut 

Huberman (1984) dalam Sugiono (2010:91) melalui beberapa tahapan yaitu 

reduksi data, display data, serta verifikasi dan kesimpulan. 
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1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. 

Keseluruhan rangkuman data yang berupa hasil observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi mengenai upaya meningkatkan kemampuan gerak 

lokomotor dengan permainan tradisional lompat tali dikelompokan 

berdasarkan permasalahan yang diteliti. 

2. Display data 

Setelah data direkduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data dalam bentuk deskripsi dengan teks yang bersifat naratif, juga dapat 

berupa table, bagan maupun grafik. Hal ini untuk memudahkan peneliti 

membaca data yang diperoleh. 

3. Verifikasi dan kesimpulan  

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


