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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam 

perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun 

strategi yang menghasilkan model penelitian. Menurut Sukmadinata (2010, 

hlm. 287)mengemukakan bahwa “Desain penelitian merupakan rancangan 

bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan”. Oleh karena itu desain penelitian 

menggambarkan seperti apa penelitian akan dilaksanakan. Desain penelitian 

secara sederhana dapat dikatakan sebagai gambaranakanbentuk penelitianyang 

akan dilakukan. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

berbentuk siklus. Siklus tersebut berupa tindakan yang akan berlangsung 

dalam beberapa siklus. Hal ini bergantung dari tingkat keberhasilan dari target 

yang akan dicapai, dimana setiap siklus bisa terdiri dari satu pertemuan atau 

lebih. Pada akhir pertemuan diharapkan dapat  tercapai dalam meningkatkan  

hasil belajar peserta didik dalam penggunaan permainan aksi reaksi untuk 

meningkatkan gerak dasar start jongkok. 

Adapun prosedur penelitian yang dipilih yaitu menggunakan Model Spiral 

dari Kemmis dan Taggart(dalam Wiriaatmadja, 2005, hal. 66)Seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.1 : 
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Gambar 3.1 

Model Spiral Dari Kemmis & Taggart (dalam Wiriaatmadja, 2005, hal. 66) 

Model siklus tersebut meliputi langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 

1. Pada tahap perencanaan, mencakup penyusunan pengembangan 

materi/bahan ajar gerak dasar start jongkok, dan instrumen 

observasi/evaluasi. Perencanaan ini harus dipersiapkan dengan matang, 

supaya pembelajaran gerak dasar start jongkok dapat tercapai sesuai 

dengan yang tujuan yang diharapkan. 

2. Pada tahap tindakan, merupakan implementasi atau pelaksanaan 

pembelajaran gerak dasar start jongkok dari semua rencana yang telah 

dibuat adalah realisasi dari segala teori pendidikan dan teknik 

mengajar yang telah disiapkan sebelumnya. Skenario tindakan yang 

telah direncanakan, dilaksanakan dalam situasi yang actual. 

3. Pada tahap observasi, yaitu pengamatan terhadap tindakan kegiatan 

observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Observasi perencanaan, observasi pelaksanaan kinerja guru dan 

observasi aktivitas siswa tentang pembelajaran gerak dasar start 

jongkok.Data ini kemudian dikumpulkan serta dampaknya terhadap 

proses dan hasil instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu 

instrumen pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. 

4. Pada tahap refleksi, merupakan tahapan untuk memproses data hasil 

pembelajaran gerak dasar start jongkok yang didapat saat dilakukan 

pengamatan. 
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Berdasarkan hasil observasi,maka dapat dilakukan refleksi untuk 

tindakan selanjutnya.Jika hasil refleksi menunjukan perlunya perbaikan 

atas tindakan yang telah dilakukan, maka perencanaan tindakan yang akan 

dilaksanakan selanjutnya tidak sekedar mengulang dari apa yang telah 

dilakukan sebelumnya. Demikian dan seterusnya sampai masalah yang 

diteliti dapat dipecahkan secara optimal. 

B. Partisipan Penelitian 

1. Siswa 

Jumlah siswa SDNBangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang 

yaitu berjumlah 85 yang terdiri dari 53siswa laki-laki dan32 siswa 

perempuan.Subyek penelitinya adalah siswa kelas V SDN Bangbayang 

Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang tahun ajaran 2015/2016 yang 

berjumlah 14 orang. Dimana dapat dirinci sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Data Jumlah Siswa SDN Bangbayang 

Kelas Laki-Laki  Perempuan  Jumlah 

I 12 3 15 

II 8 2 10 

III 11 11 22 

IV 4 6 10 

V 7 7 14 

VI 11 3 14 

Jumlah 53 32 85 

 

2. Guru 

Guru atau tenaga pengajar di SDN Bangbayang Kecamatan Situraja 

Kabupaten Sumedangyang berjumlah 13 orang yang terdiri dari satu kepala 

sekolah, delapanguru yang berstatus PNS, tiga guru sukwandan satu penjaga 

sekolah. Dimana dapat dirinci sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Keadaan Guru SDN Bangbayang 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Sekolah Dasar Negeri Bangbayang Jalan 

Raya Sadarayna Desa Bangbayang. Pemilihan lokasi tersebut dipilih sebagai 

pelaksanaa penelitian, sebab SDN Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten 

Sumedang adalah tempat peneliti di tempat untuk mengikuti 

ProgramPengalamanLapangan (PPL). Programpengalamanlapangan 

merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang (UPI) semester VIII, 

sehingga hal inimempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dan informasi yang harus didapat tidak terlalu sulit. 

No. 

 

Nama 

 

NIP 
L/

P 
Agama Jabatan 

1. 
Abas Subarna, 

S.Pd 
196302181983051004 L Islam KepalaSekolah 

2. Kusnadi 196503231986031009 L Islam Guru Kelas 

3. 
Oyat Rohyat, 

S.Pd 
196403131986101001 L Islam Guru Kelas 

4. Asep Sukmana 196526101986101002 L Islam Guru Kelas 

5. Abas, S.Pd 196512241994051001 L Islam Guru Kelas 

6. 
Eruk Rukmini, 

S.Pd 
197903022001012007 P Islam Guru Kelas 

7. 

Yati 

Nursilawati, 

S.Pd 

196907042008012010 P Islam Guru Kelas  

8. Asim Sasmita 195506121979031008 L Islam Guru Kelas 

9. Didi 196402031983051004 L Islam Guru PJOK 

10. 
Dedem Ahmad 

Ch, S.Pdl 
- L Islam Sukwan  Guru Agama 

11. Ilah Mislah - P Islam Sukwan Guru Sbk 

12. Rusiawati, S, S - P Islam 
Sukwan Guru B. 

Inggris 

13. Sasmita 196904142007011007 L Islam Penjaga Sekolah 
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Gambar 3.2 

Denah Lokasi SDN Bangbayang 

2. Waktu Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengacu pada agenda kegiatan 

yang peneliti buat dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan tidak jauh dari 

koridor yang ditetapkan. Waktu untuk melaksanakan penelitian tindakan 

dijadwalkan dimulai pada bulan januari sampai bulan juni 2016 dengan 

dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan analisis 

data, penyusunan dan revisi sampai sidang skripsi. 

B 

 U S 

T 

Toilet 

Guru 

Kelas 

V 

Kelas 

IV 

 

 

Halaman Upacara Bendera 

Toilet 

Siswa 

Ruang 

Guru 

dan 

KepalaS

ekolah 

Kantin Kelas 

VI 

Gudang Kelas 

III 

Kelas 

I 

 

Kelas 

II 



 

30 

 

Tabel 3.3 

Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No 
Uraian 

Kegiatan 

WAKTU PELAKSANAAN 

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. Persiapan 
                        

2. 
Perencana

an 

                        

3. 
Pelaksana

an Siklus I 

                        

4. 

Pelaksana

an Siklus 

II 

                        

5. 

Pelaksana

an Siklus 

III 

                        

6. 

Pengolaha

n dan 

analisis 

data 

                        

7. 

Penyusun

an dan 

revisi 

                        

8. 
Sidang 

skripsi 

                        

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh hasil yang obyektif dalam 

pengumpulan data. Instrumen sangat penting dalam pengumpulan data karena 

memperoleh informasi-informasi yang tepat sehingga dengan 

adanyainstrumen maka permasalahan yang sebelumnya dirumuskan akan 

dapat dipecahkan dengan baik.Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Format Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran, untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran gerak dasar start 

jongkok menggunakan tahapan-tahapan latihan pembelajaran serta 

evaluasi hasil pembelajaran, juga faktor-faktor penunjang dan penghambat 

pelaksanaan pembelajaran. Adapun format yang di observasi adalah 

sebagai berikut. 

a. Perencanaan ini meliputi RPP alat dan media untuk di observasi 

denganmenggunakan alat IPKG 1 (Instrumen Penilaian Kinerja Guru) 

yang mengacu kepada pedoman penilaian yang dilakukan di UPI. 

b. Pelaksanaan kinerja guru, untuk mengukur kinerja guru ini menggunakan 

alat IPKG 2 (Instrumen Penilaian Kinerja Guru). IPKG 2 ini adalah untuk 

mengukur kemampuan melaksanakan pembelajaran. 

c. Aktivitas siswa, untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini terkait dengan nilai motivasi dan 

kedisiplinan siswa saat pembelajaran. 

2. Format Tes 

Tes dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

keberhasilan siswa sebelum dan sesudah tindakan dilaksanakan dengan cara 

membandingakan nilai rata-rata yang diperoleh siswa dan sejauh mana tingkat 

penguasaan, pemahaman dan peningkatan siswa dalam pembelajaran gerak 

dasar start jongkok yang telah dilakukan.Berikut adalah tabel 3.4 format tes 

gerak dasar start jongkok: 
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Tabel 3.4 

Format Tes Gerak Dasar Start Jongkok 

 

 

No. 

 

 

Nama 

Siswa 

Aspek Yang Dinilai  

 

S 

 

 

N 

Ket. 

Sikap 

Bersedia 

Sikap Siap Sikap Reaksi  

BT 

 

T 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Aris W              

2. Cahyadi              

3. Cici R              

4. Lina              

5. Dini Y              

6. Irfan M              

7. Nida L              

8. Rifki N              

9. Sendy S              

10. Siti M              

11. Ujang S              

12. Winda P              

13. Yosti T              

14. Yusuf F              

JUMLAH 
             

PRESENTASI % 
             

Keterangan: 

T   : Tuntas 

BT  : Belum Tuntas 

Skor ideal  : 9 

KKM  : 70 

Penilaian  : Skor yang diperolehx100% 

Skor ideal 

Jika siswa mendapat nilai ≥70 maka siswa sudah memenuhi standar KKM 

atau tuntas. Jika siswa mendapat nilai ˂ 70 maka siswa belum memenuhi 

standar KKM atau belum tuntas. 

3. Format Wawancara 

Wawancara inidilakukan kepadaguru dan siswa sesudah pelaksanaan 

pembelajaran, dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran gerak dasar start jongkok yang dihadapi selama 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

permainan aksi reaksi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan sikap, pendapatdan wawasan. 

Berikut ini adalah tabel 3.5 format wawancara guru dan tabel 3.6 format 

wawancara untuk siswa : 

Tabel 3.5 

Format Wawancara Untuk Guru 

No. Deskripsi Proses Pembelajaran Komentar 

1. 

 

 

 

Bagaimana menurut pendapat Bapak 

perencanaan dalam pembelajaran gerak 

dasar start jongkok menggunakan 

permainan aksi reaksi? 

 

2. Bagaimana menurutpendapat Bapak cara-

cara melakukan gerak dasar gerak dasar 

startjongkok menggunakan permainan aksi 

reaksi? 

 

3. Bagaimana menurut 

pendapatBapakkegiatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran gerak dasar start 

jongkok menggunakan permainan aksi 

reaki ? 

 

4. Bagamana hasil belajar siswa setelah 

melakukan gerak dasar start jongkok 

menggunakan permainan aksi reaksi ? 

 

 

Tabel 3.6 

Format Wawancara Untuk Siswa 

No. Pertanyaan  Komentar 

1. Apakah kamu menyenangi pembelajaran penjas dan 

gerak dasar start jongkok? 

 

 

2 Apakahpembelajaran gerak dasarstart jongkok 

menggunakan permainan aksi reaksi mudah 

dilakukan ? 

 

3. Apa saran kamu agar belajar gerak dasar start 

jongkok lebih mudah menggunakan permainan aksi 

reaksi? 
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4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah salah satu alat penting, karena akan membahas 

dan berguna sebagai alat perantara yaitu apa yang dilihat, didengar, dirasakan 

gerak dasar start jongkok dan diraba dengan catatan sebenarnya. Proses 

pelaksanaan dilakukan setiap selesai mengadakan penelitian. Berikut adalah 

tabel 3.7 format catatan lapangan : 

Tabel 3.7 

Catatan Lapangan 

Hari/tanggal : 

Waktu  : 

Siklus  : 

Fokus Deskripsi Proses Belajar Komentar 

1. Tahap perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tahap pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tahap evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penyusunan prosedur yang akan dilakukan sangat penting dalam 

pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa prosedur atau 

tahapan-tahapan penelitian, yakni tahap perencanaan tindakan, tahap 

pelaksanaan tindakan, tahap observasi, tahap analisis dan refleksi. Hakikat 



 

35 

 

dari penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan ragam penelitian 

pembelajaran yang berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh guru untuk 

memecahkah masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru 

tersebut, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal 

baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. 

Menurut Kunandar (2008, hal. 63) mengemukakan tujuan dari PTK adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas 

yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa 

yang sedang belajar. 

2. Peningkatan  kualitas  praktik  pembelajaran  dikelas  secara  terus-

menerus  mengingat masyarakat berkembang secara cepat. 

3. Peningkatan  relevansi  pendidikan,  hal  ini  mulai  dicapai  melalui  

peningkatan  proses pembelajaran. 

4. Sebagai  alat  training  in  service,  yang  memperlengkapi  guru  

dengan  skill dan metode baru, mempertajamkekuatan analitisnya dan 

mempertinggi kesadaran dirinya. 

5. Sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. 

6. Peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan 

praktikpembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai 

jenisketerampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 
7. Meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 
8. Menumbuh kembangkan budaya akademik dilingkungan akademik. 
9. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan dan 

perbaikan prosespembelajaran disamping untuk meningkatkan 

relevansi dan mutu hasil pendidikan. 

Adapun pelaksanaan siklus pertama penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahapan Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil observasi awal, maka peneliti merencanakan perbaikan 

terhadap kondisi awal yang dianggap kurang baik dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada cabang olahraga atletik nomor lari gerak dasar start 

jongkok melalui RPP yang merupakan perbaikan. Peneliti menyiapkan bahan 

pembelajaran yang akan diajarkan yang menggunakan permainan aksi reaksi 

dengan aba-aba “Bersedia”tidur tengkurap, aba-aba “Siap” selonjoran badan 

ke belakang, aba-aba “Yaa” jongkok pada siklus I.Pada siklus II dengan aba-

aba “Bersedia” tidur terlentang, aba-aba “Siap” selonjoran badan ke depan, 
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aba-aba “Yaa” berdiri. Pada siklus IIIdengan aba-aba “Bersedia” selonjoran 

badan ke depan, aba-aba “Siap” tidur terlentang, aba-aba “Yaa” berdiri. 

b. Tahapan pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan terdiri dari tiga siklus (tindakan) : 

1) Pada siklus I 

a) Menyiapkan alat-alat pembelajaran 

b) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rencana pembelajaran 

yang telah disiapkan, pembelajaran permainan aksi reaksi dengan 

menggunakan aba-aba “Bersedia” tidur tengkurap, aba-aba “Siap” 

selonjoran badan ke belakang, aba-aba “Yaa” jongkok. 

c) Melakukan pengamatan selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.Pengamatan bertujuan untuk mengenal dan 

mendemonstrasikan segala hal yang berkaitan dengan hasil dan proses 

pelaksanaan tindakan I. 

d) Melakukan pengamatan terhadap hasil kegiatan belajar mengajar 

dengan melihat aktivitas belajar mengajar berlangsung dengan 

menggunakan permainan aksi reaksi untuk meningkatkan gerak dasar 

start jongkok. 

2) Pada siklus II 

a) Membuat persiapan pembelajaran untuk pelaksanaan tindakan II.  

b) Menyiapkan alat-alat dan media pembelajaran. 

c) Melaksanakan pembelajaran berdasarkan persiapan pembelajaran 

dengan permainan aksi reaksi dengan menggunakan aba-aba 

“Bersedia” tidur terlentang, aba-aba “Siap” selonjoran badanke 

depan,aba-aba “Yaa” berdiri. 

d) Melakukan pengamatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dengan menggunakan permainan aksi reaksi dengan aba-aba 

“Bersedia”tidur terlentang, aba-aba “Siap” selonjoran badan ke depan, 

aba-aba “Yaa” berdiri. 

e) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar mengajar pada 

tindakan II. 

f) Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. 
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g) Refleksi II. 

3) Siklus III. 

a) Membuat persiapan pembelajaran untuk pelaksanaan tindakan III.  

b) Menyiapkan alat-alat dan media pembelajaran. 

c) Melaksanakan pembelajaran berdasarkan persiapan pembelajaran 

dengan permainan aksi reaksi dengan menggunakan aba-aba 

“Bersedia” selonjoran badan ke depan, aba-aba “Siap” tidur 

terlentang,aba-aba “Yaa” berdiri. 

d) Melakukan pengamatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dengan menggunakan permainan aksi reaksi dengan aba-aba 

“Bersedia” selonjoran badan ke depan, aba-aba “Siap” tidur 

terlentang, aba-aba “Yaa” berdiri 

e) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar mengajar pada 

tindakan III. 

f) Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dipelajari.  

g) Refleksi III 

1. Kegiatan awal pembelajaran(10 Menit) : 

a. Menyiapkan alat-alat dan media pembelajaran. 

b. Siswa dibariskan menjadi dua barisan. 

c. Guru memimpin do’a. 

d. Mengecek kehadiran siswa. 

e. Melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis. 

2. Kegiatan inti pembelajaran (50 Menit) : 

a. Penjelasan cara melakukan gerak dasar start jongkok yang dilakukan 

berkelompok (dua orang dua orang). 

b. Melakukan latihan  gerak dasar start jongkok yang dlakukan. 

3. Kegiatan akhir pembelajaran (10 Menit) : 

a. Siswa dibariskan kembali. 

b. Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan start jongkok. 

c. Menyimpulkan materi pembelajaran gerak dasar start jongkok yang 

telah dilakukan. 

d. Melakukan gerakan pendinginan. 
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e. Guru menutup pembelajaran dengan berd’oa. 

c. Tahapan observasi 

Menurut Suherman (2013, hlm. 62) mengemukakan bahwa “Observasi 

adalah mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan 

atau dikenakan terhadap siswa”. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dan kinerja guru 

pada saat pembelajaran gerak dasar start jongkok dengan menggunakan 

permainan aksi reaksi, serta untuk mengumpulkan data, membuat catatan 

lapangan mengenai hal-hal yang terjadi selama proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan observasi adalah suatu 

proses pengamatan yang dilihat dari kegiatan belajar yang sedang 

berlangsung, baik dari aktivitas siswa ataupun dari kinerja guru pada saat 

pembelajaran. Berikut tabel 3.8 format observasi perencanaan kinerja guru 

IPKG 1, tabel 3.9 format observasi pelaksanaan kinerja guru IPKG 2 dan tabel 

3.10 format aktivitas siswa : 

Tabel 3.8 

FormatObservasiPerencanaanKinerja GuruIPKG 1 

No. Komponen Rencana Pembelajaran 
Penilaian Tafsiran 

4 3 2 1 SB B C K 

A. 
PERUMUSAN TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
 

1. Rumusan tujuan pembelajaran         

2. Kejelasan rumusan         

3. Kejelasan cukupan rumusan         

4. Kesesuaian dengan kompetensi dasar         

 Jumlah   

 Persentase  

B. 

MENGEMBANGKAN 

DAN MENGORGANISASIKAN 

MATERI, MEDIA, SUMBER 

BELAJAR DAN METODE 

PEMBELAJARAN 

 

1. Mengembangakan dan 

mengorganisasikan materi pembelajaran 

        

2. Menentukan dan mengembangkan alat 

bantu pambelajaran 

        

3. Memilih sumber belajar         

4. Memilih metode pembelajaran         

Jumlah   

Persentase  
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C 
MERENCANAKAN SKENARIO 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

1. Menentukan jenis kegiatan penbelajaran         

2. Menyusun langkah-langkah kegiatan 

penbelajaran 

        

3. Menentukan alokasi waktu pembelajaran         

4. Kesesuaian media pembelajaran dengan  

tujuan pembelajaran 

        

5. Kesesuaian metode, materi, dan peserta 

didik 

        

Jumlah   

Persentase  

D 

MERENCANAKAN PROSEDUR, 

JENIS DAN MENYIAPKAN ALAT 

PENILAIAN 

 

1. Menentukan proses dan jenis penilaian         

2. Membuat alat penilaian         

3. Menentukan kriteria penilaian         

Jumlah   

Persentase  

E 
TAMPILAN DOKUMEN RENCANA 

PEMBELAJARAN 

 

1. Kebersihan dan kerapian         

2. Penggunaan bahasa tulis         

Jumlah   

Persentase  

Persentase Total IPKG 1 : A+B+C+D+E 

5 

 

 

 

Keterangan  : 

76% - 100% =Kategori Sangat Baik (SB) 

51%-75%=Kategori Baik (B) 

26% - 50%  = Kategori Cukup (C) 

1%  - 25%  = Kategori Kurang (K) 
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Tabel 3.9 

Format Observasi PelaksanaanKinerja Guru IPKG 2 

No. Aspek Yang Diamati 
Penilaian Tafsiran  

4 3 2 1 SB B C K 

A PRA PEMBELAJARAN 

1. 1. Kesiapan ruang, alat, dan media pambelajaran         

2. 2. Memeriksa kesiapan siswa         

 Jumlah   

 Persentase  

B MEMBUKA PEMBELAJARAN 

1. 1. Melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan         

2. 
2. Menyiapkan komponen (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan 

        

 Jumlah   

 Persentase  

C MENGELOLA INTI PEMBELAJARAN 

1. 1. Memberikan petunjuk dan contoh gerakan 

start jongkok 

        

2. 2. Mengenal respon dan pertanyaan siswa         

3. 3. Melakukan komunikasi lisan, isyarat, dan 

gerakan badan 

        

4. 4. Memicu dan memelihara ketertiban siswa         

5. 5. Memantapkan penguasaan gerak dasar start 

jongkok 

        

 Jumlah   

 Persentase  

D MENDEMONSTRASIKAN KEMAMPUAN KHUSUS 

DALAM PEMBELAJARANPENJAS 

1. 1. Merangkai gerakan         

2. 2. Memberikan kesempatan secara leluasa 

kepada siswa melakukan aktifitas gerak 

        

3. 3. Membimbing siswa melakukan gerakan dan 

melakukan aktifitas gerak 

        

4. 
4. Memberikan pertolongan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan 

        

5. 5. Penggunaan media dan alat pembelajaran         

 Jumlah   

 Persentase  

E MELAKSANAKAN EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR 

1. 1. Melaksanakan penilaian selama proses dan 

akhir pembelajaran  

        

2. 
2. Melaksanakan penilaian pada akhir 

pembelajaran 

        

 Jumlah   

 Persentase  

F KESAN UMUM KINERJA GURU 

1. 1. Keefektifan proses pembelajaran          

2. 2. Penampilan guru dalam pembelajaran         

Jumlah   

Persentase  

Persentase Total IPKG 2 : A+B+C+D+E+F 

6 
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Keterangan : 

76% - 100% = Kategori Sangat Baik (SB) 

51% - 75% = Kategori Baik (B) 

26% - 50% = Kategori Cukup (C) 

1%   - 25%  = Kategori Kurang (K) 

Tabel 3.10 

Format Observasi Aktivitas Siswa 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek yang Dinilai 

Skor 
Tafsiran  

Disiplin  
Percaya 

Diri 
Semangat 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 B C K 

1. Aris W              

2. Cahyadi              

3. Cici R              

4. Lina              

5. Dini Y              

6. Irfan M              

7. Nida L              

8. Rifki N              

9. Sendy S              

10. Siti M              

11. Ujang S              

12. Winda P              

13. Yosti T              

14. Yusuf F              

Jumlah              

Persentase % 
             

Keterangan  : 

Kategori Baik (B) dengan jumlah skor = 7-9 

Kategori Cukup (C) dengan jumlah skor = 4-6 

Kategori Kurang (K) dengan jumlah skor = 1-3 
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d. Tahap Analisis 

Analisis dilakukan untuk mengetahui segala hal yang terjadi dan diperoleh 

dalam proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Mengecek data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. 

2) Mendiskusikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan berbagai 

pihak yang terkait dalam pelaksanaan penelitian. 

3) Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan 

yang dilakukan. 

4) Memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran gerak dasar start 

jongkok yang telah dilakukan untuk melanjutkan siklus selanjutnya. 

e. Tahap Refleksi 

 Dalam kegiatan refleksi ini, para pelaku seperti (peneliti, guru, dan kepala 

sekolah) yang terlibat dalam penelitian tindakan mempunyai banyak 

kesempatan untuk meningkatkan gerak dasar start jongkok dengan 

menggunakan permainan aksi reaksi. 

F. Analisis Data 

 Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara dikelompokkan 

menjadi unit-unit dengan memperlihatkan karakteristik data yang telah 

dilakukan berdasarkan atas unit-unit yang ada, kemudian diterapkan 

kategorisasi. Dalam pengolahan data ini, perilaku siswa selama kegiatan 

pembelajaran penjas sebagai aktivitas siswa apakah aktif, aktivitas 

managemen, aktivitas memperlihatkan intruksi dan aktivitas lain. 

 Proses analisis data dimulai dengan mempelajari seluruh data yang 

terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan hasil tes belajar. Setelah itu 

data-data dirangkum menjadi poin yang terjaga keabsahannya. Proses analisis 

data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu observasi, wawancara, yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, serta dokumen. Setelah data tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah, 

kemudian data tersebut direduksi yang dilakukan dengan jalan membuat 

abstraksi. 
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G. Isu Etik 

Validitas diperlukan dalam suatu penelitian. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas, maka pengukuran validitas dan reliabilitas tidak 

menggunakan perhitungan secara statistik. 

1. Audit Trail 

Audit trail merupakan salah satu validasi penelitian tindakan kelas yaitu 

meminta bantuan sejawat yang memahami prosedur penelitian tindakan kelas 

untuk memeriksa apakah penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan sudah 

memenuhi persyaratan prosedur yang telah ditentukan atau sebaliknya. Audit 

trail mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpulan data dengan 

mendiskusikannya dengan guru, pembimbing, peneliti senior dan teman-

teman peneliti tentang pembelajaran gerak dasar start jongkok. Kegiatan ini 

dilakukan untuk memperoleh data dengan validitas tinggi. 

2. Expert Opinion 

Expert opinion adalah salah satu bentuk validasi data, berupa pendapat ahli 

dibidangnya atau pendapat pembimbing dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Kalau peneliti adalah guru/dosen yang sedang belajar di 

universitas. Dalam kegiatan expert opinion dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan hasil temuan penelitian gerak dasar start jongkok kepada 

pembimbing 1 dan pembimbing 2. 

3. Member Check 

Member check merupakan salah satu alat validasi data. Peneliti mencek 

kembali keterangan atau pendapat informan, apakah ia tetap dengan 

keterangan yang diberikan, apakah akan mengubahnya atau akan menyangkal 

sama sekali. Informasi yang dibenarkan atau didukung merupakan data yang 

sahih. Kegiatan member check ini peneliti mengemukakan hasil temuan 

sementara untuk memperoleh tanggapan, sanggahan, saran, kritikan atau 

informasi baik dari guru maupun siswa  sehingga terjaring data yang benar dan 

memiliki derajat validitas yang baik tentang pembelajaran gerak dasar  start 

jongkok 
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4. Triangulasi 

Triangulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti 

dengan membandingkan terhadap hasil yang diperoleh sumber lain yakni guru, 

siswa dan kepala sekolah.Triangulasiini dilakukan kepada guru, siswa dan 

kepala sekolah. Triangulasidata hasil wawancara, observasi dan hasil tes 

pembelajaran gerak dasar start jongkok. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

derajat keterpercayaan data yang maksimal. 


