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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. MetodedanDesainPenelitian 

1. MetodePenelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan rancangan penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian 

tindakan kelas menurut Wihardit dan Wardhani (2008, hlm. 3) penelitian 

tindakan kelas merupakan satu penelitian pula, yang dengan sendirinya 

mempunyai berbagai aturan dan langkah yang harus diikuti. Dalam penelitian 

tindakan kelas, tentunya ada sebuah aturan dalam menjalankan sebuah 

penelitian yang mana aturan tersebut harus dijalankan seorang peniliti dalam 

melakukan sebuah penelitian. 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian penelitian tindakan kelas (PTK), 

menurut Kemmis (2014, hlm. 12) penelitian tindakan kelas adalah sebuah 

bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi 

sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan resionalitas dan 

keadilan dari kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka, pemahaman 

mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini, dan situasi yang 

memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini. 

Menurut Ebbut (dalam Hopkins, 1993, hlm. 12) mengemukakan penelitian 

tindakan adalah kajian sistematik dalam dari upaya perbaikan pelaksanaan 

praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-

tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil 

dari tindakan tersebut.Sedangkan menurut Helliott (1991, hlm. 12) penelitian 

tindakan sebagai kajian dari sebuah situasi sosial dengan kemungkinan 

tindakan untuk memperbaiki kualitas, situasi dan sosial tersebut. 

Metode peneltian merupakan salah satu cara memperoleh jawaban. 

Metode penelitian ini juga dikatakan oleh Hatimah (2006, hlm. 86) 

mengatakan bahwa metode penelitian adalah strategi yang dianut dalam 

pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab semua 

persoalan yang dihadapi. Dalam metode penelitian kita mengenal ada dua 

macam metode, yaitu:Penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. 



 

42 
 

 
 

Penelitian kulitatifmenurut Aripin (2012, hlm. 140) adalah penelitian yang 

dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektip dilapangan 

tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti itu 

merupakan hasil pengamatan langsung atau terjun langsung ketempat yang 

akan diadakan penelitian dan tanpa adanya kebohongan terutama data yang 

diperoleh. Dalam penelitian kualitatif yang lebih ditekankan yaitu proses 

bukan hasil. Ini sangat berbeda sekali dengan penelitian kuantitatif yang lebih 

menekankan kepada hasil yang harus di capai, biasanya berupa angka-angka 

dari hasil penghitungan dalam statistik.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

rancangan penelitian tindakan kelas karena keterlibatan seorang guru dalam 

berbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan disekolahnya sehingga 

perlu melakukan revisi terhadap hasil kerjanya sendiri yang selanjutnya akan 

dijadikan bahan acauan bagi kinerja sekolahnya.  

2. DesainPenelitian 

Desain pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan tentang sesuatau yang akan dilakukan. Pengertian desain menurut 

Siagian (2006, hlm. 1) Desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala 

jenis perancangan dimana titik beratnya adalah melihat sesuata persoalan 

tidak secara terpisah atau tersendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan 

dimana satu masalah dengan lainnya saling terkait.  

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatakan dan memperbaiki kualitas 

pembelajaran siswa dalam kemampuan menendang bola menggunakan 

punggung kaki dalam permainan Jugglingmaka digunakan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan model spiral yang dikemukakan kemmis 

dan Mc Taggart. Berikut ini adalah gambaran model spiral pelaksanaan 

tindakan PTK menurut kemmis dan Mc taggart. 
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Gambar 3.3 

MODEL SPIRAL KEMMIS DAN TAGGART 

(wiriaatmamadja, 2009, hlm. 66) 

 

 Berdasarkan gambar model spiral kemmis dan Mc Taggart menurut 

sumadayo (2013, hlm. 40) 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 (aktion) yaitu melaksanakan solulusi yang sudah peneliti 

rancang untuk dapat meningkatkan pembelajaran pendidikan jasmani.  

c. Observasi yaitu mengamati dan mengobservasi proses pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan untuk dapat mengetahui sebarapa besar 

keberhasilan yang sudah terjadi.  

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

tindakan yang selanjutnya. Dengan tindakan refleksi maka peneliti akan 

dapat merancang tindakan-tindakan yang selanjutnya guna lebih 

meningkatkan proses pembelajaran sampai dengan target yang sudah di 
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tentukan. Jika hasil refleksi menunjukan perlunya dilakukan perbaikan 

atas tindakan, maka rencana tindakan yang akan dilaksanakan 

beriktunya mengulang suatu tindakan dengan cara memperbaiki atau 

mengoptimalkan dari suatu tindakan sebelumnya.  

B. PartisipandanTempatPenelitian 

1. Partisipan  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Srirahayu Kecamatan Cikancung 

Kabupaten Bandung, pada siswa kelas V data yang dikumpulkan diperoleh 

dari guru, dan siswa selama proses pembelajaran dalam pembelajaran 

menendang bola menggunakan punggung kaki dalam permainan 

Jugglingmenggunakan media bola futsal pada siswa  kelas V SDN 

Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun ajaran 

2015/2016 yang berjumlah  34 siswa. Terdiri dari 19 orang siswa putra 

sedangkan putri 15 orang. 

Pemilihan kelas V sebagai subjek penelitian dilandasi atas pertimbangan, 

bahwa banyak siswa kesulitan dalam melakukan pembelajaran menendang 

bola menggunakan punggung kaki dalam permainan Juggling. Faktor yang 

dianalisa dalam penelitian ini adalah: 

a. Faktor siswa: melihat kemampuan siswa belum optimal dalam 

melaksanakan pembelajaran menendang bola menggunakan 

punggung kaki dalam permainan Juggling. 

b. Faktor guru: melihat upaya guru dalam mengembangkan strategi 

rencana dan melaksanakan pembelajaran yang masih belum optimal. 

Maka dari itu peneliti mengambil subjek penelitian dari siswa kelas V 

SDN Srirahayu karena telah mendapatkan analisis dalam beberapa 

faktor. 

2. Tempat penelitian  

 Tempatpenelitian dilaksanakan di SDN Srirahayu Kecamatan Cikancung 

Kabupaten Bandung. Penetuan lokasi ini diharapkan memberi kemudahan 

dalam proses adaptasi dengan lingkungan sekolah serta mengenal dengan 

berbagai komponen-komponen dalam sekolah mulai dari kepala sekolah, 
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karyawan dan stap guru, terutama pengenalan lingkungan yangberhubungan 

dengan siswa sebagai subjek penlitian. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

(lokasi penelitian ) 

 

 Adapun pemilihan lokasi penelitian ditetapkan dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. Masih ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan jasmani 

tersebut dalam pelaksanaan program sekolah, khususnya dalam 

pembelajaran menendang bola menggunakan punggung kaki dalam 

permainan Juggling. 

b. Terdapat masalah dalam pembelajaran yang dihadapi oleh guru, 

khususnya menendang bola menggunakan punggung kaki dalam 

permainan Juggling. 

3. Waktu Penelitian 

Waktu untuk melaksanakan penelitian tindakan dijadwalkan pada bulan 

februari sampai mei dengan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

penyusunan laporan penelitian. Peneliti ini dilaksanakan agar pembelajaran 
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menendang bola menggunakan punggung kaki dalam permainan Juggling 

melalui media bola futsal mengalami perubahan sampai mencapai target yang 

telah ditentukan. Apabila masalah dalam penelitian ini belum tercapai maka 

harus di ulang beberapa kali sampai target tercapai. Pemilihan waktu ini 

disesuaikan dengan kalender akademik dan mengikuti jadwal yang telah 

ditentukan oleh pihak UPI Kampus Sumedang. 

Tabel 3.1 

Waktu pelaksanaan 

 

No   

Uraian kegiatan 

Waktu pelaksanaan 

Fabruari  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 Persiapan                     

2 Perencanaan                      

3 Pelaksanaan 

siklus 1 

                    

4 Pelaksanaan 

siklus 2 

                    

5 Pelaksanaan 

siklus 3 

                    

6 Pengolahan data                     

7 Penyusunan 

laporan  

                    

 

C. Pengumpulan Data 

1. ProsedurPenelitian 

Dalampenelitianiniterdapatprosedurpenelitian yang 

dimulaidariperencanaan, tindakan, observasi, danrefleksi. 

a. Tahap perencanaan 

Prosedur penelitian tindakan kelas bisa terdiri dari beberapa siklus dari 

siklus satu sampai tiga tergantung pencapaian siswa dalam proses 

pembelajaran dalam mencapai KKM yang sudah ditentukan dan mengacu 

pada model spiral Kemmis& Mc.Taggart. 
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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 

penyiapanperangkatpembelajaranberupaskenariopembelajaran, media, 

bahandanalat, instrument observasi, evaluasidanrefleksi. 

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) menendang 

bola menggunakan punggung kaki dalam permainan Juggling. 

d) Menyiapkan alat yang akan digunakan pada pembelajaran.  

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

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. Pada 

kegiatan ini peneliti menggunakan bola futsal untukmeningkatkan 

menendang bola menggunakanpunggung 

kakidalampermainanJuggling. 

b) Kegiatan Inti 

(1) Pada siklus 1 peneliti melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

perencanaan yang telah di buat, dimana siklus 1 melakukan 
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pembelajaran menendang bola menggunakanpunggung kaki 

dalampermainanJuggling. Cara 

memainkannyayaitusiswabergantianmelakukantendanganJuggling

dengan perolehan jumlah yang paling banyak diberikan 3 kali 

kesempatan untuk melakukan permainan Juggling. 

(2) Padasiklus 2 

penelitimelaksanakankegiatansesuaidenganperencanaan yang 

telah di buat, yaitumenggunakan bola futsal. 

(3) Padasiklus 3 

penelitimelaksanakankegiatansesuaidenganperencanaan yang 

telah di buat, dimanasiklus 3 siswa melakukan permainan 

Juggling dengan diberi waktu oleh peneliti. 

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. 

(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 menendang bola menggunakan punggung kaki dalam 

permainan Juggling, 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. 
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Hasilnya akan dijadikan sumber bagi tindakan selanjutnya yaitu dalam 

rangka memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan pembelajaran 

menendang bola menggunakan punggung kaki dalam permainan Juggling 

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 menendang bola 

menggunakan punggung kaki dalam permainan Juggling. 

3) Apabila hasil reflkesi menunjukan belum sepenuhnya berhasil maka 

dibuat perecanaan siklus 2-3 untuk lebih baik sehingga mendapatkan 

hasil yang diharapkan. 

2. Intrumen penelitian 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh hasil yang objektif dalam 

pengumpulan data. Instrumen sangat penting dalam pengumpulan data karena 

memperoleh informasi-informasi yang tepat sehingga dengan adanya instrumen 

maka permasalahan yang sebelumnya dirumuskan akan dapat dipecahkan dengan 

baik. 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 306) “mengatakan bahwa instrumen peneitian 

belum jelas dan pasti hasilnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semua 

belum jelas. Rancangan penelitian masih bersipat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian memasuki obyek penelitian selain itu 

memandang realitas memasuki obyek penelitian kualitattif”. penelitian itu 

tergantung juga baik atau tidaknya sebuah intrumen yang digunakan. Dalam 

melakukan pengumpulan informasi dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Format Observasi Perencanaan Pembelajaran Menggunakan Instrumen 

Penilaian Kinerja Guru (IPKG 1) 

 Penelitian menggunakan format ini bertujuan untuk mengukur perencanaan 

tindakan dalam hal ini kinerja guru dalam upaya merencanakan pembelajaran 

menendang bola menggunakan punggung kaki dalam permainan 

Jugglingmenggunakan media bola futsal. Dalam hal ini kemampuan kinerja guru 

dalam merencankan pembelajaran. Insturmen penilaian kinerja guru perencanaan 



 

50 
 

 
 

pembelajaran bertujuan untuk melihat kualitas perencanaan pembelajaran di setiap 

siklusnya. IPKG I mengukur perencanaan pembelajaran dalam berbagai aspek 

dengan anggapan apabila perencanaan pembelajaran memiliki kualitas yang baik 

maka pelaksanaan pembelajaran akan baik pula. Instrumen penilaian kinerja guru 

perencanaan pembelajaran menilai rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat 

oleh guru, penilaian yang di berikan menggunakan sekala 1-4 dengan nilai 

tertinggiempat 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 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.  
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Tabel 3.2 

IPKG 1 

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU 

(Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran) 

 

NO Komponen rencana pembelajaran 1 2 3 4 

A. Perumusan tujuan pembelajaran     

 1. Merumuskan tujuan pembelajaran     

 2. Kejelasan rumusan     

 3. Kejelasan cakupan rumusan     

 4. Kesesuaian dengan kompetensi dasar     

 Jumlah   

B. Memgembangkan dan mengorganisasikan materi 

media sumberbelajar dan metode pembelajaran 

    

 1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

    

 2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu 

pembelajaran 

    

 3. Memilih sumber belajar     

 4. Memilih sumber pembelajaran     

 Jumlah  

C. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran      

 1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran     

 2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran     

 3. Menentukan alokasi waktu pembelajaran     

 4. Kesesuaian metode, materi dan tujuan 

pembelajaran 

    

 5. Kesesuaian metode, materi dan peserta didik     

 Jumlah   

D. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat 

penilaian  

    

 1. Menentukan proses dan jenis penilaian     

 2. Membuat alat penilaian     

 3. Menentukan kriteria penilaian     

 Jumlah  

E. Tampilan dokumen tampilan rencana pembelajaran      

 1. Kebersihan dan kerapihan     

 2. Penggunaan bahasa tulis     

 Jumlah  

 SKOR TOTAL IPKG 1 

A+B+C+D+E= 32 x 100% 

5                5 
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a) Merumuskan tujuan pembelajaran 

1. Rumusan tujuan pembelajaran tidak jelas dan tidak lengkap. 

2. Rumusan tujuan pembelajaran jelas tapi tidak lengkap atau tidak jelas tapi 

lengkap. 

3. Rumusan tujuan pembelajaran jelas dan lengkap, atau jelas dan logis atau 

lengkap dan logis. 

4. Rumusan tujuan pembelajaran lengkap dan disusun secara logis. 

b)Memgembangkan dan mengorganisasikan materi media sumber belajar dan 

metode pembelajaran 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran 

2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran 

3. Memilih sumber belajar 

c) Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

a. Sesuai dengan tujuan. 

b. Sesuai dengan perkembangan anak. 

c. Sesuai dengan bahan yang di ajarkan. 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia. 

2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

a. Dicantumkan langkah pembukaan, inti, penutup tetapi tidak rinci. 

b. Dicantumkan langkah pembukaan, inti dan penutup secara rinci tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. 

c. Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara rinci dan 

sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan materi pembelajaran. 

d. Dicantumkan langkah pembukaan, inti, penutup secara rinci serta sesuai 

dengan tujuan dan materi pembelajaran.  

3. Menentukan alokasi waktu 

a. Alokasi waktu secara keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran. 
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b. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, inti dan 

penutup) dicantumkan. 

c. Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar dari pada jumlah waktu 

kegiatan pembukaan dan penutup. 

d. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-langkah 

pembelajaran dirinci secara proporsional. 

4. Kesesuaian metode, materi dan tujuan 

a. Dicantumkan strategi pembelajaran digunakan. 

b. Dicantumkan strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan. 

c. Dicantunkan strategi pembelajaran sasuai dengan materi dan tujuan. 

d. Dicantumkan strategi pembelajaran sesuai dengan materi dan tujuan 

secara rinci. 

5. Kesesuaian metode, materi dan peserta didik 

a. Dicantumkan metode, materi yang memudahkan peserta didik. 

b. Dicantumkan metode, materi yang dapat di demonstrasikan peserta 

didik. 

c. Dicantumkan metode, materi yang dapat menyebabkan perubahan 

peserta didik. 

d. Dicantumkan metode, materi yang dapat menyebabkan perubahan 

watak, sikap dan keterampilan peserta didik. 

d) Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

1. Merencanakan prosedur dan jenis penilaian 

a. Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

b. Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai dengan tujuan. 

c. Tercantum prosedur dan jenis penilaian salah satu diantaranya sesuai 

dengan tujuan. 

d. Tercantum prosedur atau jenis penilaian keduanya sesuai dengan 

tujuan. 

2. Membuat alat penilaian sesuai dengan tujuan 

a. Tidak tercantum alat penilaian yang sesuai dengan bentuk penilaian. 
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b. Alat penilai ada tapi tidak sesuai dengan bentuk perubahan dan tidak 

lengkap. 

c. Alat penilaian ada sesuai dengan bentuk perubahan tetapi tidak lengkap. 

d. Alat penilaian ada sesuai dengan bentuk perubahan dan lengkap. 

3. Menentukan kriteria penilaian 

a. Menuliskan deskriptor keberhasilan secara jelas 

b. Kriteria penilaian di tulis dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami. 

c. Tafsiran penilaian mewakili hasil kegiatan. 

d. Deskriptor atau kunci jawaban jelas dan sesuai dengan alat penilaian. 

e) Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

1. Kebersihan dan kerapihan 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tidak banyak coretan. 

c. Bentuk dan tulisan baku. 

d. Tulisan tegak bersambung. 

2. Penggunaan bahasa tulis. 

a. Bahasa komunikatif, mudah dimengerti dan dilaksanakan. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Struktur penulisan sesuai dengan EYD. 

b. 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 pembelajaranmenendang bola menggunakan punggung kaki dalam 

permainan Jugglingmenggunakan media bola futsal. 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 terdapat empat rumusan yang diawali 

dengan perencanaan, kinerja guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar, berangkat 
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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. 

Tabel 3.3 

IPKG 2 

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU 

(Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran) 

 
No Aspek Yang Diamati Penilaian Tafsiran 

1 2 3 4 SB B C K 

A Pra Pembelajaran  

1 Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran         

2 Memeriksa kesiapan siswa         

 Jumlah      

B Membuka Pembelajaran  

1 Melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan         

2 Menyiapkan komponen (tujuan) yang akan dicapai 

dan rencana kegiatan 

        

 Jumlah      

C Mengelola Inti Pembelajaran  

1 Memberikan petunjuk mengenai lompat jauh gaya 

jongkok 

        

2 Mengenai respon dan pertanyaan siswa         

3 Melakukan komunikasi lisan, isyarat, dan gerakan 

badan 

        

4 Memicu dan memelihara ketertiban siswa         

5 Memantapkan keterampilan pengetahuan siswa         

 Jumlah      

D Mendemonstrasikan  Kemampuan Khusus Dalam 

Pembelajaran Penjas 

  

1 Merangkai gerakan         

2 Memberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa 

melakukan aktivitas gerak 

        

3 Membimbing siswa melakukan gerakan dan 

melakukan aktivitas gerak 

        

4 Memberikan pertolongan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan 

        

5 Penggunaan media dan alat pembelajaran          

 Jumlah      

E Melaksanakan Evaluasi Proses Dan  Hasil Belajar  

1 Melaksanakan penilaian selama proses dan akhir 

pembelajaran 

        

2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran         

 Jumlah      

F Kesan Umum Kinerja Guru  

1 Keefektifan proses pembelajaran         

2 Penampilan guru dalam pembelajaran         

 Jumlah      

  

PERSENTASE TOTAL:A+B+C+D+E+  
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a) Pra pembelajaran 

1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran. 

2. Memeriksa kesiapan siswa. 

b) Membuka kegiatan pembelajaran 

1. Menarik perhatian anak. 

2. Memotivasi anak. 

3. Mengaitkan materi dengan pengalaman anak. 

4. Mengarah pada kegiatan inti. 

c) Mengelola inti pembelajaran 

1. Isi kegiatan yang disampaikan benar, tidak ada yang menyimpang. 

2. Penyampaian lancar tidak tersendat-sendat. 

3. Penyampaian sistematis. 

4. Materinya benar dan mudah dimengerti anak. 

d) Mendemontrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran penjas 

1. Melakukan gerakkan persiapan, pelaksanaan dan akhir. 

2. Leluasa melakukan aktivitas siswa. 

3. Mengarahkan dan mengoreksi gerakan. 

4. Membantu atau menentukan solusi pada siswa. 

e) Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

1. Melaksanakan penilaian/pengamatan selama kegiatan berlangsung sesuai 

dengan bentuk penilaian yang sudah ada. 

2. Menilai kemajuan anak secara individual. 

3. Mengajukan pertanyaan atau tugas selama kegiatan berlangsung. 

4. Memberi balikan dan perbaikan dari hasil penilaian. 

f) Kesan umum kinerja guru 

1. Keefektifan proses pembelajaran 

2. Penampilan guru dan pembelajaran 

 

 



 

57 
 

 
 

 

 

 

c. 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 menendang bola melalui 

penerapan model pembelajaran taktikal. Observasi aktivitas siswa bertujuan untuk 

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 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 didapat kesimpulan yang tepat mengenai pengaruh 

dari aktivitas siswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 
 

 

 

 

Tabel 3.4Siklus I 

Format Observasi Aktivitas Siswa 

 

No

. 

Nama 

Siswa 

Aspek Yang di Nilai Sk

or 
B 

Ket 

Sikap Awal Sikap 

Tubuh 

Posisi Kaki Sikap Akhir C K 

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

1. Asep                     

2. Deri 

Ripaldi 
                    

3. Muhamad 

faiz 
                    

4. Sandi                     

5. Asep                     

6. Ridwan                     

7. Ahmad                     

8. Ema 

Amalia 
                    

9. Ica                     

10. Neng Nisa                     

11. Nina                     

12. Silviani                     

13. Nurzahara                     

14. Yadi 

Cahyadi 
                    

15. Soni Fajar                     

16. Salma                     

17. Salwa                     

18. Amanda                     

Jumlah                     

 Persentase %                     
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d. Format Tes 

Peneliti menggunakan format ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaranmenendang bola menggunakan 

punggung kaki dalam permainan Jugglingmenggunakan media bola futsal 

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. 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 maksimal yaitu 16 

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 90% 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 menendang bola menggunakan 

punggung kaki dalam permainan Jugglingsehingga 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. 
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Tabel 3.5Siklus II 

Format Observasi Hasil Tes Siswa 

 

 

 

 

No

. 

Nama 

Siswa 

Aspek Yang di Nilai Sk

or 
Nilai 

Ket 

Sikap Awal Sikap 

Tubuh 

Posisi Kaki Sikap 

Akhir 

T B

T 

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

1. Asep                     

2. Deri 

Ripaldi 
                    

3. Muhamad 

faiz 
                    

4. Sandi                     

5. Asep                     

6. Ridwan                     

7. Ahmad                     

8. Ema 

Amalia 
                    

9. Ica                     

10. Neng Nisa                     

11. Nina                     

12. Silviani                     

13. Nurzahara                     

14. Yadi 

Cahyadi 
                    

15. Soni Fajar                     

16. Salma                     

17. Salwa                     

18. Amanda                     

Jumlah                     

 Persentase 

% 
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e. 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. 

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. 

Tabel 3.6 

Format Wawancara Guru 

 

PERTANYAAN JAWABAN 

1.   

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

5.  
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Tabel 3.7 

Format Wawancara Siswa 

 

Pertanyaan Jawaban 

 

1.  

 

 

 

2.  

Ya Tidak 

 

 

3.  

 

 

 

f. 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. 
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Tabel 3.8 

Format Catatan Lapangan 

 

Fokus 
Deskripsi proses 

pembelajaran 
Komentar 

Kegiatan awal 

pembelajara 

  

Kegiataninti 

pembelajaran 

  

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

  

 

3. Validitas Data 

Proses pengembangan instrument dalampenelitianini yang 

digunakanadalahvaliditas 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. 

a. 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 kebenarannyaMember check dilakukan dengan mengecek kembali data 

pada siswa dan guru pada waktu kegiatan pembelajaranmenendang bola 

menggunakanpunggung kaki dalampermainanJugglingdenganmenggunakanmodel 

pembelajarantaktikalselesai. Dalam kegiatan member chek ini peneliti 

menggunakan hasil temuan sementara untuk memperoleh tanggapan, sanggahan 
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atau informasi baik dari guru maupun siswa, sehingga terdapat data yang 

benardan memiliki derajat validitas yang tinggi. 

Member checkdilakukanuntukmengetahuiapakah data yang 

telahpenelititemukansesuaiatautidaksehinggadidapatkanvaliditasdarisetiaptemuan

peneliti. Kegiataninidilakukanantarapenelitidengan guru 

danpenelitidengansiswasetelahpembelajaranselesai.Jika data yang ditemukan guru 

sesuaidenganinformasidari guru atausiswamakavaliditasdaritemuanpenelititinggi. 

Pelaksanaanmember check memungkinkanuntukadanyatukarpikiranantara yang 

ditemukanpenelitidenganapa yang ditemukan guru 

atausiswasehinggaditemukankesesuaiandariapa yang guru 

dansiswatemukandenganapa yang 

ditemukanpenelitidenganbegitutemuanpenelitidapatdipertanggungjawabbahwatida

khanyamenarikkesimpulansepihaktetapijugaatashasildaritemuandaripenelitibesert

a guru dansiswa. 

b. 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.  

MenurutSugiyono (2013, hlm. 83) “triangulasiadalahteknikpengumpulan data 

yang bersifatmenggabungkandariberbagaiteknikpengumpulan data dansumber 

data yang telahada”. 

Kegiatan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajaranmenendang bola menggunakanpunggung kaki 

dalampermainanJugglingdilakukan dengan melibatkan 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.  

Triangulasidilakukanantarapeneliti, guru 

dansiswa.Triangulasidilakukandengancaramerefleksikegiatanpembelajaran yang 

telahdiilaksnakandanapa yang dirasakanolehpeneliti, guru danjugasiswa. Data 

yang 
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ditemukanpenelitiketikapenelitiandilaksanakandilakukanpengecekankembaliapaka

h data tersebutsamadenganapa yang ditemukan guru 

saatpembelajarandilaksanakanatauhanyaanggapandaripenelitisaja, 

jikaterdapatkesamaanantaraapa yang telahditemukanpeneilitidengan guru 

danjugasiswasamamaka data tersebutdinyatakan valid, data yang 

ditemukanbukanhanya data 

daritafsiranpenelitisajatetapijugasamahalnyadenganapa yang ditemukan guru 

danjugasiswasehinggavaliditasdari data tersebutbenar-benar valid. 

c. Audit Trail 

Audit Trail adalah mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpulan 

data dengan mendiskusikan dengan pembimbing dan teman-teman mahasiswa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dengan validitas tinggi. 

KegiataninidilakukanantarapenelitidenganpembimbingyaitubapakIndra Safari, 

M.Pd.bapak Yogi 

AkinM.Pd,dantemanmahasiswadengantujuanuntukmengetahuikebenarandariprose

durdanjugametodepengumpulan data. 

Penelitimemperlihatkanprosedurdanmetodedalammengumpulkan data 

dalampenelitian yang dilakukansehinggadapatdiketahuiprosedurmana yang 

tepatdanmetodemana yang 

tepatsehinggadalampengumpulandatanyaakanefektifdanefisien yang 

berpengaruhpadaefektifitaspenelitan yang dilakukansehinggadidapatkan data yang 

diperlukandalampenelitian. 

d. Expert opinion 

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. 

Kegiatanpengecekaninidilaksanakanantarapenelitidengandosenpembimbingya

itubapak Yogi AkinM.PddanbapakIndra Safari, M.Pd. 

Kegiataninidilakukanuntukmemperoleharahandanmasukandalampenelitiansehingg

adapatdidapatkanvalidasidarisetiaptemuandaripenelitian yang telahdilakukan. 

Dengandilaksanakannyabimbinganantarapenelitidengandosenpembimbingmakaak
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anterjadi proses diskusimengenaipenelitian yang dilakukan. 

Jikatemuanpenelititelahdisetujuiolehdosenpembimbingmakapenelitian yang 

telahdilaksanakanmemilikivaliditas yang 

tinggidandapatdipertanggungjawabkankeabsahannya. 

D. Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian, sebelum kita menganalisis data yang diinginkan 

yang sesuai dengan penelitian maka kita harus mengolahnya terlebih dahulu dan 

untuk menguji sebuah rancangan yang sudah direncanakan maka diperlukan juga 

pengolahan data, baik itu pengolahan data kulitatif maupun pengolahan data 

kuantitatif tergantung peneliti dalam mengambil penelitiannya dan harus 

menggunakan pengolahan data seperti apa yang kiranya cocok untuk 

permasalahan tersebut. Pengolahan data menurut Hatimah dkk. (2006, hlm. 200) 

adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang 

dianalisis. 

1. Pengolahan Data Penelitian Secara Kualitatif dan Kuantitatif 

a. Pengolahan Data Kualitatif 

Pengolahan data kualitatif dalam penelitian akan melalui tiga kegiatan 

analisis yakni sebagai berikut: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan 

reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu 

diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan 

peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan penajaman data, 

penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu, 

pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini 

dapat dilakukan melalui seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan, dan 

menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun 

sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
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pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk 

naratif, bentuk matriks, grafik, dan bagan 

3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari 

arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi 

tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-

gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan 

data.    

 

 

b. Pengolahan Data Kuantitatif 

1) Mengelompokkan Data 

Ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.Data kualitatif 

tidak memerlukan perhitungan matematis. Sebaliknya, data kuantitatif 

memerlukan adanya perhitungan secara matematis. Oleh sebab itu  data kuantitatif 

perlu diolah dan dianalisis antara lain dengan statistik. Untuk mengolah dan 

menganalisis data, ada dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik 

inferensial.Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel 

penelitian melalui pengukuran.Statistik inferensial digunakan untuk menguji 

hipotesis dan membuat generalisasi. 

2) Kegiatan Awal dalam Mengelompokkan Data 

Agar data dapat dikelompokkan secara baik, perlu dilakukan kegiatan awal 

sebagai berikut. 

a) Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi 

kelengkapan isian, keterbacaan tulisan,kejelasan jawaban, relevansi jawaban, 

keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya. 

b) Coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di 

setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

penganalisisan dan penafsiran data. 

c) Tabulating, yaitu memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam 

tabel-tabel agar mudah dipahami. 

3) Pengolahan Statistik Sederhana 
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Pengolahan statistik adalah cara mengolah data kuantitatif sehingga data 

mempunyai arti. Biasanya pengolahan data dilakukan dengan beberapa macam 

teknik, misalnya distribusi frekuensi (sebaran frekuensi) dan ukuran memusat 

(mean, median, modus). 

2. Analisis Data Penelitian  

Analisis data merupakan sebuah usaha untuk mencari kebenaran atau 

menjawab pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan. Data ada yang disebut 

data kualitatif dan kuantitatif, dalam menganalisis keduanya tentu berbeda. 

Analisis data kualitatif dapat dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan alur, atau 

table sesuai dengan hakikat data yang dianalisis. Sedangkan untuk menganalisis 

data kuantitatif yaitu dengan statistik deskriptif  untuk menemukan presentase dan 

nilai rata-rata. Penyajiana datanya dapat dilakukan dengan membuat table 

distribusi atau grafik. 

Dalam menganilisis data kualitatif ada tiga tahapan atau langkah yang bisa 

diikuti menurut Wardhanai dan Wihardit (2008,  hlm. 5-9) ialah sebagai berikut: 

1. Menyeleksi dan memfokuskan, dan mengorganisasikan data sesuai dengan 

pertanyaan peneliti. 

2. Mendeskripsikan atau menyajikan data dalam bentuk narasi (uraian), table 

atau grafik 

3. Menarik kesimpulan dalam bentuk formula atau narasi singkat. 

E. IsuEtik 

Pembelajaran pendidikan jasmani begitu kaya akan pengalaman emosional 

aneka macam emosi terlihat di dalamnya dan mampu menyediakan kesempatan 

untuk memperlihatkan pengembangan karakter siswa. Pengajaran etika dalam 

pendidikan jasmani biasanya dilihat dari contoh prilaku dan kehidupan sehari-

hari. Pada penelitian ini metode pembelajaran yang dipakai yang bersangutan 

dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung 

sehingga menjadi acuan bagi peneliti untuk menggunakan metode kuda pacu, 

karena metode ini mempunyai keterkaitan terhadap kegiatan psikomotor yang 

menunjang nilai gerak, disiplin dan kerja sama. 

 


