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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Cijati yang beralamat di 

desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.  Adapun alasan peneliti 

memilih lokasi penelitian adalah sebagai berikut:a. Merasa bertanggung jawab 

terhadap masalah yang ada di sekolah tersebut yaitu lemahnya kemampuan anak 

dalam melakukan lempar tangkap bola tangan di kelas V, sehingga peneliti 

berusaha merancang model penelitian yang dapat memecahkan permasalahan 

tersebut, b. Sebagian besar siswa kelas V SDN Cijati memiliki ketertarikan yang 

masih rendah terhadap permainan bola tangan yang dimiliki sebagian besar siswa 

dan c. Tidak tersedianya lapangan yang luas yang tidak ditunjangnya oleh kualitas 

lapangan yang memadai serta rendahnya unsur pendukung lain seperti minimnya 

jumlah bola yang dimiliki sekolah. 

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian tindakan kelas dimana akan 

melibatkan kepala sekolah, guru penjas dan anak-anak sekolah dasar kelas V SDN 

Cijati sebagai mitra dari peneliti dimana peneliti sebagai pengajar maupun 

observer. Alasan lain SDN Cijati dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan 

SDN Cijati memerlukan inovasi dalam memodifikasi media pembelajaran yang 

akan meningkatkan perencanaan, kinerja guru, dan aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar bisa tercapai secara 

optimal. Untuk lebih jelasnya lagi lokasi tempat penelitian bisa dilihat pada 

gambar denah lokasi sekolah di bawah ini: 

 Berikut denah lokasi SDN Cijati: gambar 3.1 
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Perlu diketahui dimana kondisi sekolah dapat dilihat dari aspek sebagai 

berikut : 

a. Keadaan Siswa 

 jumlah siswa di SD Negeri cijati adalah 135 siswa.Dimana jika di 

rinci sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Keadaan Siswa SD Negeri Cijati 

Kelas Laki-Laki (A) Perempuan (B) 

Jumlah 

A+B 

1 11 8 19 

2 10 11 21 

3 8 14 22 

4 9 11 20 

5 15 8 23 

6 18 12 30 

Jumlah 73 62 135 

  

Dari jumlah siswa yang sedikit, ini merupakan suatu kendala dalam 

peningkatan hasil pembelajaran, sehingga memerlukan usaha yang lebih 

keras dari semua unsur seperti kepala sekolah, guru, siswa serta komite 

sekolah dan orang tua murid. 

b. Keadaan Guru 

 jumlah tenaga pengajar seluruhnya adalah 10 orang yang terdiri 

dari satu kepala sekolah, 9 guru berstatus PNS, satu guru sukwan, satu 

penjaga sekolah. Dimana jika di rinci sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Keadaan guru SDN cijati 

N
o

 U
ru

t 

NAMA GURU-GURU 
 

NIP 

L/
P

 

A
ga

m
a 

Ja
b

at
an

 

(j
e

n
is

 g
u

ru
) 

1. 
Kosasih Lusyana, S.Pd 

 
195902261979121001 L Islm 

Kepala 
Sekolah 

2. Titin Suartini, S.Pd 195907271978032008 P Islm 
Guru 
Kelas 

3. D.Mulyati, S.Pd 196304261963002001 P Islm 
Guru 
Kelas 

4. Unangsih, S.Pd 196303061987031009 P Islm 
Guru 
Kelas 

5. Kusmyati, S.Pd 196401271983052006 P Islm 
Guru 
Kelas 

6. Drs . Anang Sobana 196211101983052008 L Islm 
Guru 
Kelas 

7. Dedi Kuswandi 196908081993072002 L Islm 
Guru 

penjas 

8. Oji, S.D 196310011984101002 L Islm 
Guru 
 kelas 

9. Wiwi Y, A.Ma 195912041982062002 P Islm Guru Agama 

10. Ropian   L Islm Penjaga 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan untuk penelitian diperkirakan akan 

dilaksanakan selama lima bulan, dimana dilaksanakan pada bulan januari sampai 

pada bulan mei. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan jam mata pelajaran 

pendidikan jasmani yang dilaksanakan pada siswa kelas V yang dilaksanakan 

setiap hari senin mulai dari pukul 07.30 sampai dengan selesai. Dimana penelitian 

ini dimulai pada observasi awal sampai pada berakhirnya tindakan sehingga 

diperoleh hasil pada penelitian tersebut. Berikut jadwal penelitiannya:  
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Tabel 3.3 

Jadwal penelitian 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang dijadikan bahan untuk 

pengumpulan data.Data yang dikumpulkan diperoleh dari guru, dan siswa selama 

proses pembelajaran dalam pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan 

melaluipermainan bola raja siswa kelas VSDN Cijati Kecamatan Situraja 

Kabupaten Sumedang.  tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 23 siswa. Terdiri 

dari 15 orang siswa putra sedangkan putri 8 orang. 

Pertimbangan penulis mengambil subjek penelitian tersebut karena siswa 

kelas V telah mampu dan memiliki kemandirian serta kerjasama dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga mudah dalam menerapkan model yang dipilih. Selain itu, 

Dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa keterampilan proses pembelajaran 

penjas kelas V SDN Cijati masih harus ditingkatkan  
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Waktu Pelaksanaan 

Januari Februari Maret April Mei 

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 

Laporan 
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C. Metode dan Desain Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Karena penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan 

prosedur yang mempunyai dampak langsung bentuk perbaikan dan peningkatan 

profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran pendidikan jasmani. 

Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki praktik (proses 

dan hasil) pembelajaran pendidikan jasmani. 

Adapun yang mendasari alasan penulis memilih PTK adalah karena objek 

permasalahan penelitian ini adalah metode pembelajaran yang merupakan 

permasalahan praktik faktual. Permasalahan faktual ini muncul dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari yang diperoleh guru. PTK menurut Ebbut  (Wiriatmadja, 

2006: 12) menyatakan: 

“Penelitian Tindakan Kelas adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut”. 

Penelitian sampai saat ini dipercaya sebagai kegiatan penting untuk 

memecahkan masalah, karena itu pemahaman metode ilmiah dalam penelitian 

menyebabkan penelitian dipahami secara meluas sebagai salah satu proses belajar 

berulang dari serangkaian pengalaman. 

Dengan demikian pemilihan metode penelitian tindakan kelas sangat 

cocok digunakan dalam penelitian ini, karena yang dijadikan objek penelitian 

adalah siswa, sedangkan peneliti sebagai orang yang mengumpulkan data dan 

objek yang dijadikan alat pengumpul data. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini berbentuk siklus 

yang terdiri dari beberapa siklus. Siklus akan berlanjut apabila target belum 

tercapai dan dikatakan berhenti apabila target telah tercapai. Desain penelitian 

yang digunakan adalah model spiral dari Kemmis dan Taggart (Wiriaatmadja: 

2006: 66). Model ini dipilih karena lebih efesien, dengan empat tahapan penelitian 

tindakan yang mudah dipahami yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (action), 
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observasi (observe), dan refleksi (reflective).Gambar spiral refleksi seperti di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Model Spiral Dari Kemmis dan Mc Taggart (1988) 

( Wiriaatmadja, 2006 : 66) 

Gambar tersebut merupakan alur aktivitas dalam penelitian tindakan yang 

di awali dengan: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Observasi 

d. Refleksi 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian tindakan di atas maka untuk 

mempermudah alur peneitian dibuatlah skema prosedur penelitiannya sesuai 

dengan pendapat yang di kemukakan oleh Hopkins (Wiriaatmadja, 2009:66-67). 

Ke empat komponen tersebut menunjukan langkah-langkah atau tahapan yaitu 

sebagai berikut. 
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1) Perencanaan tindakan 

Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu 

dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, seperti penyiapan perangkat 

pembelajaran berupa skenario pembelajaran lempar tangkap bola tangan 

dengan dimodifikasi permainan bola raja dan alat, instrument observasi, 

evaluasi dan refleksi. 

2) Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan pelaksanaan rencana tindakan yang telah 

disiapkan, kegiatan ini bisa dikatakan kegiatan pokok/utama dari kegiatan 

Penelitian Tindakan Kelas. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan 

pengumpulan data yang terdiri dari observasi kinerja guru dan aktivitas siswa 

serta evaluasi hasil belajar siswa. 

3) Observasi 

Observasi merupakan upaya untuk mengumpulkan data yang berkenaan 

dengan pelaksanaan tindakan melalui pengamatan dokumentasi. Pada 

obsevasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

4) Refleksi  

Refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan 

terhadap pencapaian berbagai tujuan untuk menentukan perlu tidaknya tindak 

lanjut dalam mencapai tujuan akhir. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitin tindakan kelas ini 

berbentuk siklus yang akan dilaksanakan tiga siklus. Penulis menggunakan model 

spiral Kemmis dan MC. Taggart, yaitu siklus yang dilakukan secara berulang dan 

berkelanjutan. Model siklus mengikuti rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Hasil refleksi pada siklus pertama merupakan bahan 

pertimbangan untuk merencanakan tindakan pada siklus selanjutnya. Siklus ini 

berlangsung beberapa kali hingga tercapainya target ketuntasan,dalam 

meningkatkan kemampuan siswa pada pembelajaran bola tangan dengan 

modifikasi melalui permainan bola raja. 
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Langkah-langkah prosedur penelitian : 

1. Tahap Perencanaan Tindakan (Planing)  

Tindakan dalam penelitian tindakan kelas disusun berdasarkan masalah 

yang hendak dipecahkan dan hipotesis yang diajukan. Rencana tindakan disusun 

untuk menguji secara empirik dari ketepatan hipotesis yang diajukan. Ini bararti, 

suatu tindakan dilakukan untuk memperbaiki praktik pembelajaran lempar 

tangkap bola tangan melalui modifikiasi permainan bola raja. Adapun langkah-

langkah kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan tindakan I adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat skenario pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan  

berdasarkan kurikulum dengan mengambil standar komptensi dan 

kompetensi dasarnya saja. 

b. Penentuan metode mengajar 

c. Membuat alat evalusi belajar, untuk melihat peningkatan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan. 

d. Membuat lembar observasi, maupun catatan lapangan untuk melihat 

kinerja guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran di kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dengan 

mengembangkan modifikasi melalui permainan. 

2. Tahap Penerapan Tindakan (Action) 

Penerapan tindakan terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

modifikasi media. 

a. Kegiatan awal 

1) Mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif dengan 

metode bermain. 

2) Berdoa sebelum memulai apersepsi dan kegiatan pembelajaran 

3) Memberikan motivasi kepada siswa. 

4) Melakukan apersepsi sebelum kegiatan pembelajaran. 

5) Menginformasikan tujuan pembelajaran. 
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b. Kegiatan inti  

1) Pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan dilakukan oleh siswa dengan 

cara Pertama-tama siswa terbagi  menjadi dua kelompok yaitu regu 

penyerang  dan penjaga.  

2)  Pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan dilakukan oleh siswa dengan 

cara melakukan  undian dari setiap perwakilan kelompok untuk menentukan 

kelompok mana yang menang itulah yang maen pertama. 

3) Pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan dilakukan oleh siswa dengan 

cara, setiap kelompok berlomba-lomba memasukan bola ke gawang yang 

telah dimodifikasi menggunakan hulahoop yang setiap siklusnya ditambah 

ketinggian supaya ada peningkatan pembelajaran lempar tangkap terhadap 

siswa . 

4) Pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan dilakukan oleh siswa dengan 

cara, adanya peraturan pada langkah kaki yaitu sebelm melakukan lemparan 

kaki harus melangkah maksimal 3 langkah lalu bola bisa dioper ke teman. 

5) Setiap pemain tidak boleh berada diluar lapangan. 

6) Siswa melakukan permainan bola raja dan mencetak sebanyak-banyaknya. 

 

c. Kegiatan Akhir 

1) Setelah pembelajaran inti selesai siswa dikumpulkan untuk diberi penjelasan 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan dan sekaligus mengevaluasi 

pembelajaran. 

2) Siswa kembali dibariskan untuk melakukan penenangan. 

3) Berdoa sebelum kegiatan berakhir. 
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3. Tahap Observasi 

 Selama pelaksanaan tindakan tugas peneliti adalah mengobservasi semua 

kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan observasi 

dilaksanakan sesuai dengan rencana penelitian obyek yang diamati adalah seluruh 

aktivitas siswa pembelajaran dilaksanakan, baik berupa perubahan yang bersifat 

individu maupun secara klasikal. Observasi yang dapat dilakukan adalah  

 

a. Observasi peer (pengamatan sejawat) 

Observasi peer adalah observasi terhadap pengajaran seseorang oleh 

orang lain. 

b. Observasi terstruktur 

Pelaksanaan observasi terstruktur dilakukan peneliti dengan cara 

bertanya kepada siswa. Peneliti sebagai guru mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa kemudian siswa menjawab. 

4. Tahap Analisis dan Refleksi 

a. Tahap Analisis 

Analisis data penelitian tindakan kelas dilakukan secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Menurut Patton (Moleong, 2002 : 108), analisis 

data adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu 

pola, kategori dan satuan uraian dasar.”. Setelah data yang terkumpul dari 

berbagai alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian, kemudian data 

tersebut diberikan simbol atau kode-kode tertentu untuk memudahkan penyusunan 

dan pengolahannya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan tes yang dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN cijati 

Kecamatan situraja Kabupaten Sumedang. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dan 

guru penjas serta kepala sekolah dan guru-guru yang mengajar di V SDN cijati 

Kecamatan situraja Kabupaten Sumedang. 

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis data kualitatif.  

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2005: 248) menyatakan bahwa:  
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Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

menunjukkan proses interaksi yang terjadi selama pembelajaran yaitu respon 

siswa terhadap penerapan keterampilan proses dalam materi tentang organ 

pencernaan pada manusia. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemajuan siswa dalam pembelajaran.  

Setelah data dianalisis, peneliti melanjutkan dengan proses pengolahan 

data yang diperoleh dari format observasi,  format wawancara, hasil praktek, dan 

catatan lapangan. Setelah data yang diperoleh dari berbagai instrumen penelitian 

terkumpul, kemudian data tersebut dideskripsikan. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari hasil pengerjaan lembar kerja siswa secara berkelompok dan 

perangkat soal yang dikerjakan secara individu. Data tersebut kemudian dihitung 

persentase dan nilai rata-ratanya. Hasil tes siswa secara berkelompok dan individu 

dituliskan dalam bentuk tabel, sehingga nilai yang diperoleh siswa terlihat dengan 

jelas. 

Untuk memberikan keabsahan data, peneliti melakukan proses 

perbandingan dan pengecekan semua data yang diperoleh dari sumber data yaitu 

data yang diperoleh dari pengamatan peneliti, observer, dan siswa. 

b. Tahap Refleksi 

Langkah ini merupakan kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. 

Setiap informasi yang didapatkan akan dikaji dan dipahami bersama oleh praktisi 

dan peneliti. Informasi yang terkumpul perlu diuraikan, dicari kaitannya antara 

yang satu dengan yang lainnya, dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, 

dikaitkan dengan teori tertentu serta hasil penelitian yang relevan. Melalui proses 

refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan yang mantap dan tajam untuk 

menentukan tindakan berikutnya atau siklus kedua. Kegiatan refleksi terhadap 

penelitian ini meliputi hal-hal yang tercantum di bawah ini. 
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1) Mengecek dari data yang terkumpul dari pengamatan hasil observasi yakni 

berdasarkan hasil format observasi kinerja guru dan kemampuan siswa pada 

pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan. Data yang telah terkumpul 

kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan analisis dan diinterpretasi, 

sehingga dapat diketahui akan hasil dari pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan. Hasil analisis dan interpretasi tersebut sebagai dasar untuk 

melakukan evaluasi sehingga dapat diketahui akan berhasil tidaknya 

terhadap tindakan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang diharapkan, 

sekaligus memperoleh gambaran terhadap siklus pertama. 

2) Mendiskusikan langkah selanjutnya dari hasil data yang diperoleh. 

3) Penyusun kembali rencana pelaksanaan pembelajaran lempar tangkap pada 

bola tangan mengacu pada hasil analisis tindakan sebelumnya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data-data dalam upaya perbaikan proses pembelajaran gerak dasar lempar tangkap 

bola tangan di kelas V SD adalah sebagai berikut : 

1. Format Observasi Perencanaan Pembelajaran Menggunakan 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG 1) 

Peneliti menggunakan format ini bertujuan untuk mengukur perencanaan 

tindakan dalam hal ini kinerja guru dalam upaya merencanakan pembelajaran 

gerak dasar sepak sila melalui penerapan model pembelajaran taktikal.Dalam hal 

ini kemampuan kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran.Instumen 

penilaian kinerja guru perencanaan pembelajaran bertujuan untuk melihat kualitas 

perencanaan pembelajaran di setiap siklusnya. IPKG 1 mengukur perencanaan 

pembelajaran dalam berbagai aspek dengan anggapan apabila perencanaan 

pembelajaran memiliki kualitas yang baik maka pelaksanaan pembelajan pun akan 

baik pula. Insturmen penilaian kinerja guru perencanaan pembelajaran menilai 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, penilaian yang 

diberikan menggunakan skala satu sampai empat dengan nilai tertinggi empat dan 

nilai terendah satu. Setiap aspek yang dinilai dijumlahkan dan dirata-ratakan 

untuk melihat kualitas perencanaan dari setiap komponen yang dinilai, semua 

komponen dirata-ratakan dan akan terdapat nilai keseluruhan dari setiap 
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komponen yang dinilai sehingga didapat nilai dari rencana pelaksanaan yang 

dibuat dan dapat terlihat kualitas dari rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. 

Instrumen penilaian kinerja guru memungkinkan untuk ditemukannya 

kelemahan dan kelebihan dari perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang 

dibuat. Perencanaan pembelajaran yang baik akan berdampak pada kualitas 

pelaksanaan pembelajaran dan memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran 

akan meningkat pula, dengan penilaian yang objektif yang dibuat akan terlihat 

kualitas guru dalam membuat perencanaan pembelajaran.  

 

 

2. Format Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG 2)  

Peneliti menggunakan format ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

melaksanakan pembelajaran yang dalam hal ini kinerja guru dalam upaya 

melaksanakan pembelajaran gerak dasar sepak sila melalui penerapan model 

pembelajaran taktikal. Dalam hal ini kemampuan melaksanakan pembelajaran 

seorang guru dapat dilihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung.IPKG 2 

merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan 

pembelajaran.Sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya bahwa 

dijelaskan terdapa empat rumusan yang diawali dengan perencanaan, kinerja guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar, berangkat dari rumusan masalah maka format ini 

menunjang peneliti untuk mendapatkan acuan dalam proses pembelajaran 

terutama kinerja guru. Dengan format ini dapat dilihat kinerja seorang guru dalam 

mengajar sesuai dengan indikator dan deskriptor yang ada dalam IPKG 

2.Pelaksanaan pembelajaran dengan melihat berbagai aspek penting di dalamnya 

memungkinkan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

3. Format Observasi Aktivitas Siswa 

Peneliti menggunakan format ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini berkaitan dengan aspek 

kepenjasan siswa yaitu aspek apektif dalam implementasi nilai semangat, 

kerjasama, dan kedisiplinan pada saat pembelajaran gerak dasar sepak sila melalui 

penerapan model pembelajaran taktikal. Observasi aktivitas siswa bertujuan untuk 
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melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan format 

penilaian yang telah dipersiapkan sebelumnya akan membantu guru untuk menilai 

aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga terlihat siswa yang aktif dan kurang 

aktif. Penilaian yang diberikan dalam observasi aktivitas siswa menggunakan 

skala penilaian satu sampai empat dalam setiap aspeknya, satu jika hanya satu 

indikator yang muncul, dua jika hanya dua indikator yang muncul, tiga jika tiga 

indikator muncul, dan empat jika semua indikator muncul. Penilaian dari setiap 

aspek diakumulasikan lalu diinterpretasikan ke dalam nilai sikap dalam 

pembelajaran, jika mendapat nilai antara 1-3 mendapat nilai D, antara 4-6 

mendapat nilai C, antara7-9 mendapat nilai B dan antara 10-12 mendapat nilai A. 

dengan didapatkan nilai aktivitas siswa dapat terlihat keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan dapat dibuat kesimpulan apakah aktivitas siswa yang aktif 

berpengaruh positif atau negatif dalam pembelajaran. 

Penilaian aktivitas siswa dapat memungkinkan untuk penarikan kesimpulan 

mengenai hubungan aktivitas siswa dalam tercapainya tujuan pembelajaran, 

dengan anggapan awal aktivitas siswa yang aktif akan lebih baik hasil belajarnya 

daripada siswa aktif sehingga dapat didapat kesimpulan yang tepat mengenai 

pengaruh dari aktivitas siswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

4. Format Tes 

Peneliti menggunakan format ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran gerak dasar sepak sila melalui 

penerapan model pembelajaran taktikal sebelum dan sesudah pemberian tindakan 

dengan memverifikasi nilai yang diperoleh dari setiap siklusnya. Tes dilakukan 

dalam bentuk praktek setelah proses pembelajaran kegiatan awal sampai kegiatan 

inti selesai dilaksanakan, tingkat kesulitan tes ditambah pada setiap 

siklusnya.Format tes bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa 

disetiap siklusnya.Format tes yang diberikan merupakan format tes gerak dasar 

lempar tangkap bola tangan dengan skala penilaian satu sampai tiga dalam setiap 

aspeknya.Aspek yang dinilai adalah  posisi badan, pegangan dan arah bola, dan 

sikap badan.Setiap aspek diberikan nilai satu jika satu indikator yang tercapai, dua 

jika dua indikator tercapai, tiga jika tiga indikator tercapai dan empat jika semua 

indikator tercapai. Semua aspek yang dinilai dijumlahkan lalu dibagi dengan nilai 
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maksimal yaitu dua belas sehingga didapatkan nilai dengan kriteria ketuntasan 

minimal 75, jadi siswa yang mencapai nilai sama atau lebih dari 75 dinyatakan 

lulus dan jika kurang dari 75 dinyatakan belum lulus, jika kelulusan hasil tes 

belum mencapai 95% dari seluruh siswa maka akan dibuat siklus selanjutnya 

sampai dengan tercapainya target yang telah ditentukan. 

Penilaian hasil belajar dengan menggunakan format tes memungkinkan 

penilaian dengan aspek-aspek penilaian mengenai gerak dasar lempar tankap ola 

tangan dapat terlihat pencapaian dari setiap aspek yang dinilai. Dengan penilaian 

objektif yang diberikan pada saat evaluasi pembelajaran dapat terlihat siapa saja 

yang sudah lulus dan siapa saja yang belum lulus sehingga dalam siklus 

selanjutnya diberikan perlakuan yang berbeda pada siklus sebelumnya sehingga 

dapat meningkatkan pencapaian dalam evaluasi selanjutnya.  

5. Format Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi mengenai permasalahan yang harus diteliti, teknik 

wawancara dapat dikatakan sebagai pendasaran diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report. 

Esterberg (dalam Sugiyono, 2013, hlm. 72) 

 “a meeting of two person to exchange information and idea trhough 

question and responses, resulting in communication and joint construction 

of meaning about a particular topic”.Wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Peneliti menggunakan format ini bertujuan untuk mendapatkan data dari 

hasil wawancara serta mengetahui pendapat, pandangan, dan apa saja yang 

diperoleh pada peristiwa pembelajaran gerak dasar lempar tangkap bola tangan. 

Dalam penelitian ini objek yang diwawancarai adalah siswa.  Wawancara 

dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan untuk merekam pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh peniliti sehingga dapat terlihat kelemahan 

dan kelebihan dalam pembelajaran dilaksanakan dengan menanyakan pertanyaan 

kepada guru/observer. Selain itu juga wawancara kepada guru bertujuan untuk 

mengetahui pembelajaran yang biasa dilaksanakan dalam pembelajaran penjas. 

Pertanyaan yang diberikan kepada siswa bertujuan untuk mengetahui minat siswa 
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dalam pembelajaran penjas yang diberikan peneliti, dan mengetahui bagaimana 

pembelajaran penjas yang biasa diberikan guru dalam pembelajaran. 

Format wawancara memungkinkan untuk mengumpulkan data yang 

mendukung pada tujuan penelitian yang dibuat sehingga dapat membantu dalam 

penarikan kesimpulan, format wawancara juga dimaksudkan untuk merekam data 

yang tidak tereka dengan instrumen lainnya. Data yang terkumpul dari hasil 

wawancara disimpulkan sehingga membantu dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian. 

6. Format Catatan Lapangan 

Peneliti menggunakan format ini bertujuan untuk mencatat hal-hal yang 

penting di lapangan ketika pembelajaran berlangsung (pendahuluan, inti, akhir) 

dari setiap siklus/pertemuan sehingga akan tergambar peningkatan dari setiap 

siklus. Catatan lapangan merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, 

dilihat, dan foto juga bisa dijadikan catatan lapangan karena merupakan bukti 

telah dilakukannya penelitian sehingga  menghindari terjadinya penelitian secara 

fiktif atau manipulasi data dalam pelaksanaanya dialami dan dipikirkan dalam 

rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data. 

Penerapan instrumen catatan lapangan memungkinkan untuk merekam apa 

yang terjadi dalam penelitian yang tidak dimungkinkan direkam oleh penelitian 

lain, catatan lapangan dapat merekam hal  yang dilihat, didengar dan dirasakan 

peneliti pada saat penelitian sehingga dapat menunjang dalam pengumpulan data 

yang akan membantu dalam menjawab apa yang telah menjadi tujuan dari 

penelitian yang dilaksanakan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, di dalam pengumpulan data perlu menggunakan teknik dan alat 

pengumpul data yang relevan.Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang 

tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.Berikut ini adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

a. Teknik Observasi 
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Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa atau 

disebut juga observasi langsung. Alat pengumpul data yang digunakan dengan 

menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah format observasi 

kinerja guru perencanaan pembelajaran, format observasi kinerja guru 

pelaksanaan pembelajaran, format observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan. 

Observasi kinerja guru perencanaan pembelajaran diobservasi dengan cara 

melihat perencanaan pembelajaran yang dibuat di setiap siklusnya, begitu juga 

pelaksanaan pembelajaran yang dikerjakan disetiap siklusnya dengan format yang 

telah ditentukan sebelumnya. Observasi aktivitas siswa dilaksanakan setiap siklus 

dengan tujuan untuk melihat aktivitas siswa dalam aspek kerjasama, kejujuran dan 

disiplin dengan indikator-indikator penilaian yang telah ditentukan.Catatan 

lapangan mencatat kegiatan yang terjadi di lapangan dari mulai kegiatan awal 

sampai dengan evaluasi dengan tujuan mengobservasi kegiatan yang kurang 

terekam dalam instrumen lainnya. 

Tes observasi adalah awal dari semua proses pengumpulan data karena 

secara logika tes observasi melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum 

melanjutkan ketahap berikutnya agar mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap 

data yang diamati oleh peneliti. 

b. Teknik Komunikasi 

Teknik komunikasi adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Alat  yang 

digunakan adalah format wawancara yaitu dengan mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Dengan menggunakan tes komunikasi berupa tes wawancara dilakukan 

karena biasanya siswa tidak akan canggung dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan, asalkan penyampaiannya dibuat senyaman dan 

semenarik mungkun. 

c. Teknik Pengukuran 

Teknik pengukuran adalah teknik mengumpulkan data yang bersifat 

kuantitatif.Data kuantitatif diperoleh dari tes hasil belajar siswa.Tes hasil belajar 
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yang diberikan kepada siswa dalam penelitian ini terdiri dari tes tulis dan tes 

praktek gerak dasar lempar tangkap.Tes ini dilakukan agar pada setiap siklus yang 

dilaksanakan terlihat perkembangan dan peningkatan hasil sehingga dapat 

menjadi sebagai pijakan disetiap pengumpulan data. 

2. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat prosedur penelitian yang dimulai dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

a. Tahap perencanaan 

Prosedur penelitian penelitian tindakan kelas bisa terdiri dari beberapa 

siklus dari siklus satu sampai tiga tergantung pencapain siswa dalam proses 

pembelajaran dalam mencapai KKM yang sudah ditentukan dan mengacu pada 

model spiral Kemmis& Mc.Taggart. 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

data awal yang hasilnya harus diperbaiki. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis sehingga terlihat apakah hasilnya mencapai target atau tidak. Apabila 

hasilnya sudah mencapai target maka penelitiannya dihentikan, harus diulang 

kalau hasilnya belum mencapai target yang telah ditentukan. 

Perencanaan tindakan teridiri dari menyusun alternatif tindakan dalam 

bentuk RPP, melakukan analisis dan melakukan persiapan tindakan seperti 

penyiapan perangkat pembelajaran berupa skenario pembelajaran, media, bahan 

dan alat, instrument observasi, evaluasi dan refleksi. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

a. Mengadakan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah yang 

timbul. 

b. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian. 

c. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) penerapan model 

pembelajaran taktikal untuk meningkatkan gerak dasar sepak sila dalam 

permainan sepak takraw untuk setiap siklus. 

d. Menyiapkan alat yang akan digunakan pada pembelajaran.  

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 
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Pada pelaksanaan tindakan peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Kegiatan Awal 

(1) Meyiapkan alat-alat pembelajaran 

(2) Guru dan siswa berdo’a bersama 

(3) Siswa dan guru melaksanakan pemanasan sesuai dengan petunjuk 

guru 

(4) Menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan siswa 

b) Kegiatan Inti 

1) Pada siklus I, Guru memberikan penjelasan awal tentang jalannya 

pembelajaran  permainan bola tangan terhadap permainan bola raja 

dengan menggunakan sasaran keranjang yang disimpan dibawah.Guru 

memberikan penjelasan mengenai lemparan dan menangkap dengan 

dua tangan dari atas. 

2) Pada siklus II,  Guru memberikan penjelasan setiap regu terdiri dari 6 

orang, Disetiap regu  mempunyai istana dengan dimodifikasi dengan 

keranjang yang telah disediakan. Siswa berlomba-lomba memasukan 

bola kedalam keranjang sebanyak mungkin,dengan menggunakan 

teknik melempar dan menangkap dengan posisi dua tangan disamping. 

Posisi kerancang ditambah ketingiannya yaitu 1 meter. 

3) . Pada siklus III, Disetiap regu  mempunyai istana dengan 

dimodifikasi dengan ring  yang telah disediakan. tinggi ring ditambah 

ketinggianya yaitu 1,5 meter, Siswa berlomba-lomba memasukan bola 

kedalam ring  sebanyak mungkin,dengan menggunakan teknik 

melempar dan menangkap dengan permainan sebenarnya. 

 

c) Kegiatan Akhir 

(1) Setelah pembelajaran berakhir, peneliti mencatat segala bentuk 

kegiatan, kejadian dan kendala-kendala yang muncul selama 

pembelajaran berlangsung ke dalam lembar observasi yang 

disiapkan. 
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(2) Siswa duduk sambil melunjurkan kaki berbentuk V dan guru 

menjelaskan materi yang telah disampaikan dan mengevaluasi 

gerakan yang salah. 

c. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran gerak dasar sepak sila dengan penerapan model pembelajaran 

taktikal, serta untuk mengumpulkan data dan membuat catatan lapangan mengenai 

hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

d. Refleksi  

Tahap refleksi merupakan tahap kegiatan untuk menganalis dan melakukan 

evaluasi terhadap informasi yang diperoleh selama pelaksanaan 

tindakan.Informasi yang berhasil didemontrasikan, kemudian dianalisis 

dibandingkan dengan data awal. Hasil atau data yang sudah dianalisis kemudian 

melalui proses refleksi yang akan ditarik kesimpulan. 

Hasilnya akan dijadikan sumber bagi tindakan selanjutnya yaitu dalam 

rangka memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan pembelajaran gerak 

dasar sepak sila dalam permainan sepak takraw untuk lebih baik. Adapun 

langkah-langkah refleksi adalah : 

1) Analisis terhadap semua informasi atau data yang diperoleh dalam 

pelaksanaan tindakan. 

2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran gerak dasar 

sepak sila dalam permainan sepak takraw. 

Apabila hasil reflkesi menunjukan belum sepenuhnya berhasil maka dibuat 

perecanaan siklus 2-3 untuk lebih baik sehingga mendapatkan hasil yang 

diharapkan. 

 

H. Validasi Data  

Proses pengembangan instrument dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah validitas data. Keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan 

menilai data dari aspek validitas data penelitian. Untuk menguji validitas 

penelitian dapat dilakukan dengan teknik member check, triangulasi, audit trail 

dan expert opinion. (Wiriaatmadja,2009, hlm. 168-171). 
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1. Member check 

Member check adalah memeriksa kembali informasi data yang diperoleh 

selama observasi atau wawancara dari narasumber, apakah informasi atau 

penjelasan itu tetap sifatnya sehingga dapat dipastikan keajegannya, dan data itu 

terperiksa kebenarannya.Member check dilakukan dengan mengecek kembali data 

pada siswa dan guru pada waktu kegiatan pembelajarangerak dasar sepak sila 

dalam permainan sepak takraw dengan menggunakan model pembelajaran taktikal 

selesai. Dalam kegiatan member chek ini peneliti menggunakan hasil temuan 

sementara untuk memperoleh tanggapan, sanggahan atau informasi baik dari guru 

maupun siswa, sehingga terdapat data yang benardan memiliki deajat validitas 

yang tinggi. 

Member checkdilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah peneliti 

temukan sesuai atau tidak sehingga didapatkan validitas dari setiap temuan 

peneliti. Kegiatan ini dilakukan antara peneliti dengan guru dan peneliti dengan 

siswa setelah pembelajaran selesai.Jika data yang ditemukan guru sesuai dengan 

informasi dari guru atau siswa maka validitas dari temuan peneliti tinggi. 

Pelaksanaan member check  memungkinkan untuk adanya tukar pikiran antara 

yang ditemukan peneliti dengan apa yang ditemukan guru atau siswa sehingga 

ditemukan kesesuaian dari apa yang guru dan siswa temukan dengan apa yang 

ditemukan peneliti dengan begitu temuan peneliti dapat dipertanggung jawab 

bahwa tidak hanya menarik kesimpulan sepihak tetapi juga atas hasil dari temuan 

dari peneliti beserta guru dan siswa. 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh 

peneliti dengan membandingkan dengan hasil orang lain atau mitra peneliti lain 

yang hadir dan menyaksikan situasi yang sama.  

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 83) “triangulasi adalah teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada”. 

Kegiatan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajarangerak dasar sepak sila dalam permainan sepak takraw dengan 

menggunakan model pembelajaran taktikalselesai dilakukan dengan melibatkan 
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kembali siswa dan guru sebagai mitra peneliti. Data yang diperoleh di cek 

kembali untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Kegiatan ini dilakukan 

dengan reflekting kolaborasi antara guru, peneliti dan siswa. Tujuan dari 

triangulasi ini adalah untuk memproleh derajat kepercayaan data yang maksimal.  

Triangulasi dilakukan antara peneliti, guru dan siswa.Triangulasi dilakukan 

dengan cara merefleksi kegaitan pembelajaran yang telah diilaksnakan dan apa 

yang dirasakan oleh peneliti, guru dan juga siswa. Data yang ditemukan peneliti 

ketika penelitian dilaksanakan dilakukan pengecekan kembalai apakah data 

tersebut sama dengan apa yang ditemukan guru saat pembelajaran dilaksanakan 

ataukau hanya anggapan dari peneliti saja, jika terdapat kesamaan antara apa yang 

telah ditemukan peneiliti dengan guru dan juga siswa sama maka data tersebut 

dinyatakan valid, data yang ditemukan bukan hanya data dari tafsiran peneliti saja 

tetapi juga sama hal nya dengan apa yang ditemukan guru dan juga siswa 

sehingga validitas dari data tersebut benar-benar valid.Kegiatan triangulasi 

dilaksanakan antara guru pamong yaitu Bapak dedi kuswandi dengan 

NIP.196908081993072002 dan kepala sekolah bapak kosasih lusyana, S. Pd. 

dengan NIP 19590226197121001. 

3. Audit Trail 

Audit Trail adalah mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpul 

data dengan mendiskusikan dengan pembimbing dan teman-teman mahasiswa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dengan validitas tinggi. Kegiatan 

ini  dilakukan antara peneliti dengan pembimbing yaitu bapak Dr. H. Ayi 

suherman, M.Pd dan pembimbing II Drs. Encep Sudirjo, S.Pd, M.Pd dan teman 

mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dari prosedur dan juga 

metode pengumpulan data. 

Peneliti memperlihatkan prosedur dan metode dalam mengumpulkan data 

dalam penelitian yang dilakukan sehingga dapat diketahui prosedur mana yang 

tepat dan metode mana yang tepat sehingga dalam pengumpulan datanya akan 

efektif dan efisien yang berpengaruh pada efektifitas penelitan yang dilakukan 

sehingga didapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

4. Expert opinion 
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Expert opinion adalah pengecekan terakhir terhadap kesahihan temuan 

peneliti kepada pakar profesional, dalam hal ini peneliti mengkonfirmasikan 

temuan kepada pembimbing atau dosen untuk memperoleh arahan dan masukan 

sehingga validasi temuan penelitian dapat di pertanggung jawabkan. 

Kegiatan pengecekan ini dilaksanakan antara peneliti dengan dosen 

pembimbing yaitu Dr. H. Ayi suherman, M.Pd dan pembimbing II Drs. Encep 

Sudirjo, S.Pd, M.Pd.Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh arahan dan 

masukan dalam penelitian sehingga dapat didapatkan validasi dari setiap temuan 

dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan dilaksanakannya bimbingan antara 

peneliti dengan dosen pembimbing maka akan terjadi proses diskusi mengenai 

penelitian yang dilakukan. Jika temuan peneliti telah disetujui oleh dosen 

pembimbing maka penelitian yang telah dilaksanakan memiliki validitas yang 

tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. 

 

 

 

 

 


