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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu  Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam  

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian 

tindakan  kelas  ini  bertempat di SD Negeri 1 Kalianyar  Kecamatan Panguragan 

Kabupaten Cirebon Tahun Ajaran 2015-2016. Adapun pemilihan  lokasi 

penelitian ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut. 

a. Masih adanya sejumlah masalah yang dihadapi oleh guru penjas tersebut 

dalam pelaksanaan program sekolah, khususnya dalam pembelajaran pasing 

bawah pada bola voli. 

b. Sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga hal ini 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

c. Peneliti lebih hapal terhadap sifat, karakter dan kebiasaan siswa sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi siswa yang selama ini 

bermasalah terhadap pembelajaran pasing bawah pada bola voli. 
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2. Waktu Penelitian 

Dalam pelaksanaan  penelitian ini, peneliti  mengacu pada agenda  kegiatan 

yang penelitibuat dengan maksud agar pelaksanaan  kegiatan tidak jauh dari 

koridor yang ditetapkan. Waktu untuk pelaksanaan penelitian tindakan 

dijadwalkan dimulai pada bulan september sampai desember dengan dimulai dari 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data sampai penyusunan 

laporan. 

Tabel 3.1 

Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 

 

No 

 

Uraian 

Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan                             

2 Perencanaan                             

3 
Pelaksanaan 

siklus I 
                            

4 
Pelaksanaan 

siklus II 
                            

5 
Pelaksanaan 

siklus III 
                            

6 
Pengolahan 

data 
                            

7 
Penyusunan 

data 
                            

8 Sidang Skripsi                             

 

B. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalianyar  kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2015-2016 

yang  berjumlah 27 orang dengan rincian siswa perempuan berjumlah 15 orang, 

siswa laki-laki 12 orang.  

Hasil tes yang dilakukan siswa kelas V pada saat pembelajaran passing 

bawah bola voli yaitu menunjukkan kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  passing bawah bola voli dikarenakan kurangnya pemahaman 

tentang permainan bola voli terutama pada gerak dasar passing bawah, faktor lain 

yang menjadi penyebab yaitu dikarenankan mayoritas masyarakat di lingkungan 

sekitar Sekolah Dasar Negeri 1 Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten 

Cirebon menggemari olahraga sepak bola, disertai kurangnya bimbingan dan 
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motivasi yang diberikan guru pada saat pembelajaran mengakibatkan penguasaan 

gerak dasar passing bawah  dalam  pembelajaran bola voli sebagian  siswa banyak 

yang kurang maksimal sehingga mengakibatkan tidak tercapainya KKM yang 

telah ditentukan sekolah.  

Dengan dasar permasalahan yang timbul diatas, peneliti mengambil subjek 

penelitian pada siswa kelas V SDN 1 Kalianyar Kecamatan Panguragan 

Kabupaten Cirebon hal ini untuk meningkatkan keterampilan dasar siswa dalam 

pembelajaran passing bawah pada bola voli dengan menggunakan metode tutor 

sebaya. 

  

C. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian  

Metode yang akan diguanakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas, prosedur penelitian yang akan dilalaksanakan dalam peneliti 

tindakan ini adalah berbentuk siklus yang direncanakan dan akan dilaksananakan 

dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan, pada akhir 

pertemuan diharapkan tercapainya tujuan yang akan ingin dicapainya itu dan 

upaya peningkatan hasil belajar siswa tentang pembelajaran Bola voli. 

2. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan  

menggunakan  Model Spiral Kemmis dan Mc.Taggart (Wiraatmadja, 2005, 

hlm.66), yaitu model siklus yang dilakukan secara berulang, berkelanjutan. 

Artnya, semakin lama diharapkan semakin meningkat perubahan atau  pencapaian 

hasilnya. untuk lebih jelasnya model tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 3.2 

Model Spiral Kemmis dan Mc. Taggart 

(Riyanto, 2010, hlm. 58) 

 

Berdasarkan gambar Model Spiral Kemmis dan Mc.Taggart menurut Riyanto 

(2010, hlm. 58) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (planning) yaitu merencanakan setelah menemukan masalah 

yang terjadi pada pembelajaran dan masalah yang terjadi pada peserta 

didik didalam pembelajaran dikelas. 

b. Tindakan (action) yaitu melaksanakan solusi yang sudah peneliti 

rencanakan untuk dapat menyelesaikan masalah yang sudah ditemukan 

dalam pembelajaran. 

c. Observasi, yaitu mengamati dan mengobservasi proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan untuk dapat mengetahui seberapa besar 

keberhasilan tindakan yang sudah terjadi. 

d. Refleksi (reflection) yaitu tindakan evaluasi untuk dapat melakukan 

tindakan yang selanjutnya. Dengan tindakan refleksi maka peneliti akan 

dapat merancang tindakan-tindakan yang selanjutnya guna meningkatkan 

proses pembelajaran samapai dengan target yang telah ditentukan. Jika 

hasil refleksi menunjukan perlunya dilakukan perbaikan atas tindakan, 

maka rencana tindakan yang akan dilaksanakan berikutnyya mengulang 

suatu tindakan dengan cara memperbaiki atau mengoptimalkan dari suatu 

tindakan sebelumnya.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Perencanaan   

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini meliputi: 

a. Membuat skenario pelaksanaan tindakan 
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b. Membuat lembar observasi: untuk melihat bagaimana suasana belajar 

mengajar ketika menggunakan metode tutor sebaya. 

c. Membuat catatan lapangan: untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi 

pada saat pembelajaran tutor sebaya. 

d. Membuat format wawancara: untuk memeperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan pembelajaran tutor sebaya, serta mengetahui minat dan perhatian 

siswa terhadap pembelajaran tutor sebaya. 

e. Membuat permainan yang dapat membantu siswa menguasai teknik passing 

bawah. 

f. Mendesain alat evaluasi untuk melihat kemampuan teknik passing bawah 

siswa. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang telah dirancang dilaksanakan oleh satu orang guru penjas 

kelas V SD Negeri 1 Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. 

Pembelajaran yang dilakukan guru dengan menggunakan  model 

pembelajarantutor sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal 

1) Siswa dibariskan menjadi empat barisan. 

2) Mengecek kehadiran siswa. 

3) Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti, 

4) Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari. 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa dibagai menjadi empat kelompok masing—masingkelompok 

terdapat tutor yang sudah dipilih oleh guru. 

2) Siswa melakukan permainan passing bawah secara berkelompok. 

3) Setelah melakukan permainan setiap kelompok berkumpul denga 

tutornya masing-masing. Tutor memberikan pengarahan mengenai teknik 

passing bawah bola voli yang benar. 

4) Tutor meminta anggota dalam kelompoknya melakukan teknik passing 

bawah bola voli secara berpasangan dengan arahan tutor. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Siswa dibariskan menjadi empat barisan. 

2) Siswa bersama guru melakukan pelemasan. 
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3)  Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi 

yang telah dilakukan/diajarkan. 

4) Memperbaiki kesalahan-kesalahan tentang teknik passing bawah pada 

permainan bola voli. 

3. Tahap Observasi 

Pengamatan (observing) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan 

rencana yang dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil instruksional 

yang dikumpullkan dengan alat mengamati proses kinerja guru dan aktivitas siswa  

serta hasil yang diperoleh setelah pembelajaran dilaksanakan. 

4. Tahap Analisis dan Refleksi 

Refleksi (reflecting) merupakan tahapan untuk memproses data yang 

diperoleh saat dilakukan pengamatan. Data yang diperoleh kemudian ditafsirkan 

serta dianalisis  terhadap semua informasi yang diperoleh hasil observasi selama 

model pembelajaran dilaksanakan. Refleksi tersebut bertujuan untuk memperbaiki 

segala kekurangan pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga diharapkan 

adanya peningkatan pembelajaran pada siklus selanjutnaya.   

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Format Observasi 

a. Dilakukan untuk mengukur perencanaan tindakan, dalam hal ini 

merencanakan pembelajaran passing bawah menggunakan kedua tangan 

dirapatkan pada bola voli melalui tutor sebaya. 

b. Mengukur kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran 

c. Mengukur aktivitas atau kegiatan para ahli siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

2. Catatan Lapangan 

Untuk  mendokumentasikan kejadian-kejadian luar biasa, sebagai bahan 

pertimbangan bagi perencanaan dan pelaksanaan tindakan. 

3. Tes Hasil Belajar 

Dilakukan untuk melihat keberhasilan belajar siswa sebelum dan sesudah 

pemberian tindakan dengan membandingkan nilai yang diperoleh. 
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4. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini berupa deskripsi-deskripsi yang diperoleh dari 

hasil observasi, catatan lapangan dan tes yang dilakukan di kelas V SD Negri 1 

Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari para siswa dan guru kelas V 

SD Negri 1 Kalianyar kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Validitas Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data 

kualitatif, dilakukan saat pelaksanaan refleksi dari setiap siklus pemerolehannya 

berdasarkan setiap tindakan. Pengolahan data ini dilakukan setelah data terkumpul 

yang diperoleh dari seluruh instrumen penelitian hasil observasi, wawancara, 

catatan lapangan, tes praktek dan data hasil dibaca, dipelajari, dan di telaah.\ 

 

G. Validitas Data 

Validitas data merupakan proses pengembangan instrument yang digunakan 

dalam suatu penelitian. Berdasarkan pendapat Hopkins (dalam Wiraatmadja, 

2006, hlm. 168), sebagai berikut. 

1. Member check, yakni memeriksa kembali keterangn-keterangan atau 

informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari 

narasumber, siapapun juga (Kepala sekolah SDN 1 Kalianyar, guru SDN 

1 Kalianyar, teman sejawat, siswa SDN 1 Kalianyar, yang dijadikan 

narasumber yaitu: 

a. Seluruh siswa kelas V SDN 1 Kalianyar 

b. Guru penjas SDN 1 Kalianyar : Mahsyuri 

c. Kepala sekolah SDN 1 Kalianyar : H. Kasan Sudali S.Pd 

2. Triangulasi, yakni memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti, 

dengan membandingkan terhadap hasil yang diperoleh mitra peneliti 

secara kolaboratif.  

a. Waktu pelaksanaan  

1. Hari : Senin 

2. Tanggal : 23 Mei 2016 

3. Temapt : SDN 1 Kalianyar  

b. Mengadakan diskusi dengan  

1. Nama : Mahsyuri 
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2. Nip : 196005181984101002 

3. Jabatan : Guru Pendidikan Jasmani SDN 1 Kalianyar 

c. Kepala Sekolah 

1. Nama : H.Kasan Sudali, S.Pd 

2. Nip : 196903021996061002 

d. Siswa Kelas V SDN 1 Kalianyar 

3. Audit Trail, untuk mengecek kebenaran prosedur dan metode 

pengumpulan data dengan cara mendiskusikannya dengan teman sejawat 

yang berpengalaman dalam melakukan penelitian atau pembimbing yang 

bersangkutan. 

a. Mengadakan diskusi dengan  

1. Nama : Mahsyuri 

2. Nip : 196005181984101002 

3. Jabatan : Guru Pendidikan Jasmani SDN 1 Kalianyar 

4. Ekspert Opinion, dilakukan dengan cara mengkonsultasikan hasil 

temuan peneliti kepada para ahli. Dalam kegiatan ini, peneliti 

mengkonsultasikan hasil temuan peneliti kepada kepada pembimbing 

untuk memperoleh arahan dan masukan sehingga validasi temuan 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

a. Pembimbing I: 

Nama : Drs. H. Anin Rukmana, M.Pd 

Nip : 196002061986031001 

b. Pembimbing II: 

Nama : Drs. Respati Mulyanto, M.Pd 

Nip : 196002151988031002 


