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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research), pertama kali dikembangkan oleh Kurt Lewin 

seorang ahli psikologi sosial Amerika. Menurut Susilo Chotimah & Dwita Sari, 

2009 (dalam Hidayat, 2011, hlm. 6): PTK dilaksanakan secara siklis (berdaur) 

oleh guru atau calon guru di dalam kelas yang ditujukan untuk menemukan 

pemecahan masalah pembelajaran yang aktual. Sedangkan dalam konteks 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan menurut Hidayat (2011, hlm. 6): 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah sebuah penelitian reflektif yang 

dilaksanakan secara siklis atau berdaur oleh guru atau calon guru 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di lapangan atau ruangan 

olahraga dengan tujuan pokok untuk memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran yang dihadapi oleh para guru ketika sedang melaksanakan 

pembelajaran. 

 

 Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan seacar siklis 

(berdaur) oleh guru atau calon guru dengan tujuan untuk memecahkan masalah-

masalah dalam pembelajaran. 

Adapun Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu rancangan model Kurt Lewin, rancangan model yang sederhana dan lebih 

mudah dipahami. Rancangan model menurut Kurt Lewin (dalam Hidayat, 2011, 

hlm. 34) terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu: 1) Perencanaan (planning), 2) 

Tindakan (acting), 3) pengamatan (Observing), dan 4) Refleksi (Reflecting). 

Lebih jelasnya disajikan pada gambar di bawah ini: 

   Merencanakan 

      (planning) 

Refleksi             Melakukan Tindakan 

         (reflecting)           (acting) 

      Mengamati 

      (observing) 

 

   Gambar 3.1 

Rancangan PTK 
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Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif, yaitu peneliti tidak melakukan 

penelitian sendiri namun bekerja sama dengan guru, yaitu guru mata pelajaran 

pendidikan jasmani SMPN 6 Cimahi dan juga mendiskusikan untuk menyamakan 

persepsi atau penelitian yang dilakukan, membuat program pembelajaran dan 

membuat jadwal perencanaan tindakan (pertemuan). 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Menurut Hidayat (2011, hlm. 35) “Waktu dan tempat penelitian berisi 

karakteristik waktu dan lokasi penelitian yang dijadikan tempat pengambilan 

data.”  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII E SMPN 6 cimahi, tahun ajaran 

2015/2016. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015. 

Adapun Jadwal Pelaksanaan Tindakan dilakukan dijadwal jam pelajaran 

pendidikan jasmani kelas VIII E dan diluar jam pelajaran pendidikan jasmani, 

yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Uraian kegiatan 

Bulan / Minggu ke 

Agustus 

2015 
September 2015 

Oktober 

2015 

4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 Tahap Perencanaan          

a. Identifikasi masalah          

b. Inventarisir data sekunder          

c. Pembuatan RPP          

d. Persiapan administrasi          

2 Tahap II: Pelaksanaan Penelitian          

a. Penyusunan Instrumen penelitian          

b. Pelaksanaan penelitian          

1). Siklus I          

2). Siklus II          

c. Analisis dan pengolahan data          

d. Penulisan laporan           

e. Pengesahan oleh Dosen Pembimbing          
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C. Subjek Penelitian 

Menurut Hidayat (2011, hlm. 35) “Subjek penelitian adalah para siswa 

yang diajar oleh guru dalam satu jenjang kelas tertentu.” Pada penelitian ini yang 

menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII E SMPN 6 Cimahi, 

dengan jumlah peserta didik 40 siswa terdiri dari 22 laki-laki dan 18 perempuan. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model Kurt Lewin sesuai dengan rancangan 

penelitian, maka prosedur penelitian merujuk pada rancangan penelitian tersebut 

yang dirancang secara bertahap, yaitu tahap menentukan rencana tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Tahap-tahapan ini bersifat daur 

ulang atau siklis. (Hidayat, 2011, hlm. 37).  Berikut gambar pentahapannya. 

 

  Pelaksanaan 

 

     

    Perencanaan                    Pengamatan ------ Tindakan 1 

 

                         Pelaksanaan 

     Refleksi 

 

    Tindakan 2 ------ Perencanaan ulang                                        Pengamatan 

  

 

          Refleksi 

 

Gambar 3.2 

Prosedur atau Tahapan Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Satu siklus 

meliputi 4 tahapan, adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

 

SIKLUS 

SIKLUS 
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1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu untuk meningkatkan sikap 

kreatif/kreativitas siswa pada pembelajaran senam irama. 

2. Tahap Tindakan (Action)  

Dalam tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh 

peneliti.. Observasi dilakukan selama pelaksanaan tindakan sebagai upaya untuk 

mengetahui jalannya pembelajaran. 

3. Pengamatan (Observation)  

Pada saat guru melaksanakan tindakan, peneliti mengamati aktivitas kelas 

dengan dibantu oleh observer lain. 

4. Reflection (Refleksi) 

Refleksi dilakukan dalam upaya memahami proses, masalah, dan kendala 

selama proses tindakan. 

Berikut merupakan rincian prosedur penelitian tindakan yang dilakukan 

sesuai dengan rancangan penelitian yang dirancang secara bertahap. 

1) Siklus I 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus ini meliputi: 

1. Menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan 

disampaikan. 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

3. Menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan.  

4. Menyiapkan alat pengumpul data penelitian berupa lembar observasi 

dan kamera untuk mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil dalam 

pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, mengadakan evaluasi untuk mengukur kreativitas siswa. 
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Tindakan yang dilakukan, yaitu terlebih dahulu memperlihatkan 

contoh video senam irama agar siswa mendapat gambaran tentang 

gerakan senam irama, kemudian siswa diberikan tugas membuat 

rangkaian gerakan senam irama dengan rangkaian gerak dasar, seperti 

rangkaian ayunan lengan, langkah kaki, gerakan ayunan lengan diikuti 

langkah kaki, dan anggota tubuh lainnya dengan tanpa alat dan tanpa 

musik. Dalam tugas membuat rangkaian gerakan senam irama siswa 

yang menentukan sendiri gerakan seperti apa yang akan mereka buat, 

siswa sendiri yang memecahkan masalah dalam penyelesaian tugas, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapat/idenya 

dan mengembangkan kreativitasnya. 

 

c. Pengamatan 

Pada tahap pengamatan dilakukan oleh peneliti dan observer lain 

untuk mengamati siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan, kemudian 

dievaluasi bersama tentang kegiatan yang telah dilakukan. 

 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan 

apa yang belum dicapai pada pelaksanaan siklus I, dengan cara menganalisis 

pada lembar observasi dan mengingat kembali pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, peneliti mengetahui 

permasalahan yang timbul pada siklus I, kemudian hasil refleksi dijadikan 

bahan untuk merevisi rencana tindakan selanjutnya. 

 

2) Rancangan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan pada siklus berikutnya 

dimaksudkan sebagai perbaikan dari siklus sebelumnya yang belum mencapai 

kriteria yang ditentukan. Adapun langkah-langkah dalam siklus berikutnya 

sebagai berikut: 
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a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini meliputi: 

1. Menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan 

disampaikan. 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. 

4. Menyiapkan alat pengumpul data penelitian berupa lembar observasi 

dan kamera untuk mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil dalam 

pembelajaran menggunakan metode project-based learning pada 

mata pelajaran senam irama di SMPN 6 Cimahi. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan ialah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang tersusun 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

Tindakan yang dilakukan, yaitu siswa diberikan tugas membuat 

rangkaian gerakan senam irama dengan rangkaian gerak dasar, seperti 

rangkaian ayunan lengan, langkah kaki, gerakan ayunan lengan diikuti 

langkah kaki, dan anggota tubuh lainnya dengan menggunakan alat dan 

musik. Dalam tugas membuat rangkaian gerakan senam irama siswa 

yang menentukan sendiri gerakan seperti apa yang akan mereka buat, 

siswa sendiri yang memecahkan masalah dalam penyelesaian tugas, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapat/idenya 

dan mengembangkan kreativitasnya. 

 

c. Pengamatan 

 Dalam kegiatan pengamatan yaitu mengamati terhadap setiap 

langkah sesuai dengan rencana dan mencatat/menilai perubahan yang 

terjadi pada setiap langkah di lembar observasi yang telah disiapkan. 

 

d. Refleksi 

Pada tahap ini meliputi:  
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1. Melaksanakan diskusi dengan guru. 

2. Merangkum dan merefleksi hasil akhir penelitian dengan guru. 

3. Menarik kesimpulan apakah siklus masih harus dilanjutkan atau 

dihentikan. Siklus akan dihentikan jika telah mencapai indikator 

keberhasilan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi, 1986 (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 203) 

“observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan.” Pengamatan yang dilakukan langsung ke subjek 

yang diteliti digunakan untuk mengetahui secara langsung subjek yang diteliti, 

observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi pada 

penelitian ini digunakan untuk mengamati kreativitas/sikap kreatif siswa pada 

mata pelajaran senam irama kelas VIII E SMPN 6 Cimahi. 

 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 329) “dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya menumental dari seseorang.” Dokumentasi digunakan untuk 

memberikan gambaran visualisasi mengenai aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsng. Pada penelitian ini yang didokumentasikan merupakan 

foto yang memberikan gambaran secara nyata aktivitas pembelajaran beserta 

hasil karya siswa. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 148) “Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara 

spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.” Variabel yang diukur 
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dalam penelitian ini adalah pengembangan sikap kreatif siswa, maka dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan berupa lembar observasi dan 

dokumentasi.  

Lembar observasi dikembangkan oleh peneliti sendiri, namun berpedoman 

pada teori Guilford (1959) yang membedakan antara ciri-ciri aptitude dan non 

uptitude traits yang berhubungan dengan kreativitas. Ciri-ciri aptitude dari 

kreativitas (berpikir kreatif) meliputi kelancaran, kelenturan (fleksibilitas), dan 

orisinalitas dalam berpikir, dan ciri-ciri ini dioperalisasikan dalam tes berpikir 

divergen. Namun produktivitas kreatif tidak sama dengan produktivitas divergen. 

Sejauh mana seseorang mampu menghasilkan prestasi kreatif ikut ditentukan oleh 

ciri-ciri non aptitude (afektif). Ciri-ciri non aptitude atau afektif ini seperti 

kepercayaan diri, keuletan, apresiasi estetik, kemandirian. 

Berikut kisi-kisi lembar observasi sikap kreatif siswa: 

 Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Sikap Kreatif Siswa 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator Deskripsi Tingkah Laku 

Ciri-ciri Kognitif 

1 Berpikir lancar Siswa lancar dalam 

mengerjakan/membuat 

projek. 

- Siswa langsung 

mengerjakan/ 

membuat rangkaian 

gerakan senam irama 

yang diberikan oleh 

guru tanpa menunggu 

perintah. 

- Siswa lancar 

mengungkapkan 

pendapatnya ketika 

berdiskusi. 

- Siswa mempunyai 

banyak gagasan 

mengenai gerakan 

senam irama. 

2 Beripikir luwes Siswa memberikan 

berbagai alternative ide. 

- Siswa menggunakan 

cara-cara baru untuk 

memecahkan masalah. 

- Siswa mampu 

membuat gerakan 

senam irama dengan 

berbagai macam ide 
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yang tersusun dalam 

pikirannya. 

- Siswa mampu berpikir 

spontan 

3 Berpikir orisinal Siswa menemukan 

gerakan hasil pemikiran 

sendiri, tanpa melihat 

gerakan hasil orang lain. 

- Siswa mampu 

membuat gerakan 

senam irama sendiri 

dan hasil dari 

pemikirannya sendiri. 

- Siswa memiliki cara 

berpikir beda dari yang 

lain. 

- Siswa memikirkan hal-

hal yang tidak pernah 

terpikirkan orang lain. 

4. Berpikir merinci Siswa menuangkan ide 

secara lebih rinci. 

- Siswa melakukan 

gerakan senam irama 

dengan langkah-

langkah terperinci. 

- Siswa membuat 

gerakan senam irama 

dengan ide yang 

sangat rinci. 

- Siswa 

mengembangkan atau 

memperkaya gagasan 

orang lain. 

5 Berpikir menilai Siswa mampu 

meyimpulkan jawaban. 

- Siswa mampu 

mengambil keputusan 

terhadap jawaban yang 

dianggap benar. 

- Mempunyai alasan 

(rasional) yang dapat 

mempertanggungjawa

bkan untuk mencapai 

suatu keputusan. 

Ciri-ciri afektif 

1 Rasa ingin tahu Siswa bertanyan tentang 

hal-hal yang belum 

dipahami. 

- Siswa berani bertanya 

pada guru tentang hal 

yang belum dipahami 

atau dimengerti. 

- Siswa senang mencoba 

sesuatu yang belum 

dikenal/baru. 

- Siswa mau melakukan 

eksperimen/percobaan. 

2 imajinatif Siswa memikirkan cara - Siswa memikirkan 
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penyelesaian tugas. perencanaan 

pemecahan masalah 

untuk menyelesaikan 

tugas. 

- Siswa memikirkan 

bagaimana jika 

melakukan sesuatu 

yang belum pernah 

dilakukan orang lain. 

- Memberikan contoh-

contoh konsep yang 

berbeda dengan yang 

sudah ada.  

3 Merasa tertantang 

oleh kemajemukan 

Siswa tidak mudah 

putuh asa dalam 

menemukan jawaban. 

- Siswa tidak mudah 

menyerah jika 

mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan 

masalah. 

- Siswa berusaha terus-

menerus agar berhasil. 

4 Berani mengambil 

resiko 

Siswa berani 

mempertahankan 

pendapat dan 

jawabannya. 

- Siswa berani 

mempertahankan 

pendapatnya dan 

menerima kritikan 

- Siswa berani mencoba 

hal-hal baru. 

- Siswa berani 

mengemukakan 

masalah yang tidak 

dikemukakan orang 

lain.  

5 Sifat menghargai Siswa mau 

mendengarkan pendapat 

teman. 

- Siswa mau 

mendengarkan 

pendapat teman. 

- Siswa menghargai 

hak-hak sendiri dan 

hak-hak orang lain. 

- Siswa 

mempertimbangkan 

setiap masukan dari 

orang lain untuk 

penyempurnaan 

penyelesaian tugas.  
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013, hlm. 335). 

Menurut Arikunto, 2005 (dalam Dimas Sopan Sahid Satrio Utomo, 2015, 

hlm. 39): 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode deskripsi 

kualitatif adalah sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan 

dan ukuran kualitas, sedangkan metode deskriptif kuantitatif adalah 

metode yang menggunakan pengukuran dengan prosentase angka. 

  

Untuk menyajikan data yang bersifat kuantitatif dalam rangka menghitung 

hasil rata-rata dan prosentase yang didapatkan digunakan rumus: 

 

Persentase =  
∑ skor yang diperoleh

∑ skor maksimal
 x 100 

 

Setelah data dianalisis kemudian akan diinterpretasikan dalam lima 

kategori. Kategori tersebut, yaitu: 

 

Prosentase aktivitas belajar Kategori 

0 % - 19 % 

20 % - 39 % 

40 % - 59 % 

60 % - 79 % 

80 % - 100 % 

Kurang sekali 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

 

Sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu adanya 

perubahan ke arah yang lebih baik. Keberhasilan pada penelitian ini dikatakan 

berhasil apabila masing-masing aspek yang dinilai dan kemampuan sikap kreatif 

siswa > 80%. Jika sudah mencapai > 80% maka peneliti tidak melanjutkan 

tindakan. 


