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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan suatu jenis penelitian yang biasa 

digunakan dilingkungan sekolah, dan sering disebut dengan penelitian tindakan 

kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu jenis atau tipologi 

penelitian tindakan, selain tiga jenis penelitian tindakan yang lain, yaitu 

participatory, critical, dan istitusional action research. PTK juga merupakan 

metode penelitian seperti halnya metode penelitian eksperimen, deskriptif 

korelasional atau komparatif, dan lain-lain. Oleh karena itu PTK dilaksanakan di 

jenjang persekolahan mulai Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah 

Atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research/CAR). 

PTK disesuaikan dengan jenis rancangan atau model penelitian tindakan 

kelas, terdiri atas jenis rancangan (1) Model Kurt Lewin, (2) Model Kemmis dan 

Mc Taggart, (3) Model John Elliot, (4) Model Hopkins, dan (5) Model Mc 

Kernan. 

Jenis rancangan PTK yang akan digunakan merujuk pada rancangan 

Model Kurt Lewin. Alasannya, karena model Kurt Lewin menjadi acuan pokok 

atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, rancangan 

modelnya sederhana dan lebih mudah dipahami, serta paling banyak digunakan 

dalam penelitian-penelitian tindakan kelas. Rancangan model PTK menurut Kurt 

Lewin, terdiri atas empat komponen, yaitu: (1) perencanaan atau planning, (2) 

tindakan atau acting, (3) pengamatan atau observing, dan (4) refleksi atau 

reflecting.  Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar dibawah ini:  
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Merencanakan  

    (Planning) 

   Refleksi                   Melakukan Tindakan 

(Reflecting)        (Acting)  

Mengamati   

(Observing) 

Gambar 3.1 

Rancangan SPTK Menurut Kurt Lewin 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu 

Waktu penelitian dalam disesuaikan dengan jadwal pelajaran disekolah 

yang ada dan akan dilaksanakan dengan beberapa tindakan dalam satu siklus pada 

penelitian PTK. Dalam PTK waktu yang digunakan dalam satu siklus memiliki 

dua tindakan, oleh karena itu harus direncanakan waktu yang baik agar penelitian 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandung yang beralamat di 

jalan Sarimanis Nomor 1  Bandung. 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan disekolah ini pada siswa kelas X MIA 

yang memiliki jumlah siswa-siswi sebanyak 18 orang laki-laki dan 19 orang 

perempuan dengan jumlah keseluruhan 37 siswa-siswi.   

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur PTK merujuk pada rancangan yang dirancang secara bertahap, 

yaitu tahap menentukan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
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analisis dan refleksi. Tahapan ini bersifat daur ulang atau siklis.  Berikut ini 

disajikan gambar pentahapannya: 

 

 

Pelaksanaan 

 

 

Perencanaan          Pengamatan 

 

Refleksi 

 

Pelaksanaan 

 

 

Perencanaan             Pengamatan 

Ulang 

   

Refleksi   . 

 

Gambar 3.2 

Prosedur atau Tahapan PTK menurut Kurt Lewin 

 

Jumlah siklus bergantung pada ketercapaian Standar Ketuntasan Minimal 

(SKM) atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada kelas dan sekolah yang 
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SIKLUS  

SIKLUS 

SELANJUTNYA 
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diteliti. Siklus berbeda dengan tindakan atau pertemuan, setiap siklus terdiri dari 

minimal dua tindakan atau pertemuan. 

 

 

1) Tahap Merencanakan Tindakan 

Kegiatan merencanakan tindakan terdiri atas empat kegiatan, yaitu: 

(1) Menyiapkan rencana program pembelajaran untuk setiap pertemuan 

atau tindakan sebagai pedoman untuk melakukan proses 

pembelajaran, termasuk di dalamnya membuat skenario 

pembelajaran; 

(2) Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan; 

(3) Menyusun dan mengembangkan instrumen atau alat pengumpul 

data; 

(4) Melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan untuk menguji 

keterlaksanaan rancangan. 

 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan menggambarkan deskripsi tindakan yang akan 

diterapkan, skenario kerja tindakan perbaikan serta prosedur tindakan. Sebelum 

melaksanakan tindakan terlebih dahulu perlu ditentukan apa, kapan, dimana, dan 

bagaimana melaksanakannya. Semua rencana tindakan yang telah ditetapkan 

dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya. Tahap pelaksanaan tindakan 

mencakup pula tahap-tahap yang lain, jadi pada saat yang bersamaan dilakukan 

pula tahap observasi, interpretasi, dan refleksi. 

 

3) Tahap Melakukan Observasi 

Tahap observasi adalah tahap perekaman data yang meliputi proses dan 

hasil dari pelaksanaan kegiatan. Tahap ini ditujukan untuk mengumpulkan bukti 

hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan dalam melakukan 
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refleksi. Proses perekaman data atau pengumpulan data ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa teknik atau alat, antara lain pedoman pengamatan, 

tes, catatan lapangan, analisis dokumen, kartu portofolio (laporan naratif 

kualitatif), angket, wawancara, perekaman suara atau gambar, slide (tape 

fotografi), dan lain-lain. 

 

 

4) Tahap Analisis Data dan Refleksi 

Sesudah perekaman data selesai, peneliti harus melakukan analisis dan 

refleksi terhadap data yang telah direkam. Dalam tahap ini, ada empat kegiatan 

yang harus dilakukan, yaitu: (1) menentukan prosedur analisis; (2) membuat 

refleksi berkenaan dengan proses tindakan, apa yang telah terjadi dan tidak terjadi, 

mengapa segala sesuatu terjadi dan atau tidak terjadi, serta menjaga alternatif-

alternatif solusi yang perlu dikaji, dipilih, dan dilaksanakan untuk mewujudkan 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dalam refleksi 

dilakukan analisis tentang masalah dan hambatan yang telah dan mungkin 

dihadapi, sekaligus melakukan sintesis untuk menemukan kesamaan esensinya 

secara konseptual sehingga dapat ditampilkan sebagai satu kesatuan; (3) 

merumuskan dampak tindakan; dan (4) menentukan kriteria dan rencana bagi 

tindakan daur berikutnya. Jadi, proses refleksi mencakup komponen-komponen 

kegiatan.  Analisis    Pemaknaan       Penjelasan    Penyimpulan              

Tindak Lanjut. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu untuk mengumpulkan informasi, melakukan 

pengukuran, atau mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam PTK 

dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.  Instrumen PTK dapat dilihat dari 

dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hal yang di amati.  Dari sisi proses, instrumen 

dalam PTK harus menjangkau masalah yang berkaitan dengan input atau kondisi 
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awal, proses, dan output atau hasil.  Instrumen untuk input dapat dikembangkan 

dari hal-hal yang menjadi akar masalah beserta pendukungnya. Adapun instrumen 

untuk proses berkaitan erat dengan tindakan yang dipilih untuk dilakukan.  

Formatnya berbeda-beda disesuaikan dengan tindakan yang dipilih dan indikator 

yang diamati atau dikaji, sedangkan instrumen untuk output berkaitan dengan 

evaluasi pencapaian hasil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrumen yang akan 

diterapkan dalam penelian tindakan kelas ini, diantaranya: 

 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu rekaman sistematis yang terdiri dari unsur-

unsur yang muncul dalam beberapa gejala dari objek penelitian. Hasil akan 

dilaporkan dalam laporan disusun sesuai dengan aturan sistematis. Observasi 

dalam penelitian dapat juga dijadikan suatu gambaran penerapan penelitian yang 

dilakukan oleh seorang peneliti sehingga tahu seberapa baik penelitiannya. 

Lembar observasi juga digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan 

sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Observasi dilakukan 

bersama guru pamong yang bersangkutan, dengan menggunakan lembar observasi 

sebagai pedoman penilaiannya, dan dilakukan disetiap siklusnya. 

Penilaian dilakukan dengan cara menghitung jumlah siswa yang termasuk 

dalam  nilai yang tertera dalam kriteria yang telah ada, dan menetapkan jumlah 

setiap anak dalam kategorik gerak dan nilai yang tercapai dalam kriteria yang 

telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-dan-tujuan-penelitian-menurut-para-ahli/
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Lembar Observasi Penilaian Keterampilan Senam Aerobik 

Sekolah   : SMAN 15 Bandung 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pokok Materi : Senam Aerobik 

Hari/tanggal  : 

Siklus/Tindakan  : 

Kriteria penilaian gerak pada senam aerobik diantaranya dibawah ini: 

a. Pola gerak: 

1. Sesuai dengan ketentuan gerak 

2. Sesuai dengan ketentuan ruang 
3. Sesuai dengan ketentuan arah 

4. Sesuai dengan ketentuan waktu 

b. Irama: 
1. Jika sesuai dengan irama/ketukan 

2. Jika sesuai dengan tempo irama 

3. Jika sesuai denga karakter musik 
4. Jika konsisten pada irama 

c. Fleksibilitas 

1. Kelentukan 
2. Keseimbangan 

3. Seni gerak 

4. Estetika/keindahan 
d. Kontinuitas 

1. Kesinambungan gerak 

2. Keserasian kesinambungan gerak dengan irama/ketukan 
3. Penjiwaan 

4. Penghayatan 

Kriteria penilaian : 

Nilai 1 kurang, jika muncul satu indikator 

Nilai 2 cukup, jika muncul dua indikator 

Nilai 3 baik, jika muncul tiga indikator 

Nilai 4 baik sekali, jika muncul empat indikator 

Tabel Penilaian Keterampilan Gerak Senam Aerobik 

Kategori  Gerak 
Pola 

Gerak 
Irama Fleksibilitas Kontinuitas 

𝒋𝒎𝒍

𝟒
= 𝑹𝑵 

𝑹𝑵

𝑵
𝑿𝟏𝟎𝟎 =  % 

1. Kurang 

2. Cukup 

3. Baik 

4. Baik Sekali 

 

N 

N 

N 

N 

      

Jumlah      100% 
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Gambar 3.3 

Lembar Observasi Penilaian Keterampilan Senam Aerobik 

Sumber: Rukmana, Anin (2009) Meningkatkan Keterampilan Aktivitas Ritmik 

Terstruktur Bebas melalui Pendekatan Formal- Informal dengan Media Musik. S2 

Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas, karena catatan lapangan dapat berfungsi untuk mendeskripsikan 

suatu masalah-masalah dan kejadian-keadian yang dialami dalam penelitian atau 

pembelajaran berlangsung.  
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Gambar 3.4 

Lembar Catatan Lapangan 

 

 

3. Dokumentasi atau rekaman foto 

Dokumentasi atau rekaman foto merupakan salah satu alat untuk merekam 

berbagai kejadian ataupun berbagai kegiatan pembelajaran dalam bentuk gambar, 

sehingga peneliti memiliki suatu dokumentasi atau bukti gambar yang relevan dan 

dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai penelitian tersebut. 

CATATAN LAPANGAN 

Sekolah   : SMAN 15 Bandung 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pokok Materi  : Senam Aerobik 

Hari/tanggal   : 

Siklus/Tindakan  : 

Catatan   : 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                            Observer 

                                                                                  ............................... 
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4. Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas yang ditetapkan 

pada penelitian ini ditargetkan mencapai 75% dari hasil kriteria ketuntasan 

maksimal dalam pembelajaran disekolah. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam PTK dapat dilakukan baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan jika data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan jika data penelitian 

berupa angka. Analisis kuantitatif umumnya dilakukan dengan menggunakan 

teknik persentase. Dalam PTK kedua teknik analisis ini dapat dilakukan secara 

terpisah (soliter) atau dipadukan satu sama lain. Berbeda dengan penelitian formal 

pada umumnya, analisis data dalam PTK harus dilakukan segera setelah setiap 

tindakan atau pertemuan selesai. 

Adapun rumus dari teknik analisis data menggunakan teknik presentase 

adalah sebagai berikut 

   

 
=    

Keterangan: 

RN = Jumlah keseluruhan nilai kategori gerak  

Jml = Jumlah keseluruhan siswa aspek penilaian gerak  

4    =  Jumlah kriteria penilain 

 

 

 

 

 

 

  

 
    =  % 

Keterangan: 
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%       = Nilai Persentase (%) 

RN     = Jumlah hasil kategori gerak  

N        = Jumlah Siswa 

100%  = Bilangan tetap 

Anin Rukmana, (S2 Thesis 2009)  


